VSB
Er rel

Vår rel

Göteborg

RFAjUBP

1990-08-06

Banverket
Västra regionen
Carl-Johan Boke
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

R0569
GLAB VKB
Härmed översänds en PM avseende alternativ linjesträckning för fjärrtågstrafik vid Örgryte lokaltågstation i Göteborg. VBB har på anmodan av Banverket genomfört en snabbutredning av möjligheten
att separera fjärrtågstrafikjgodstrafik från lokaltågstrafiken. Som framgår av bifogad handling
skulle detta få så stora konsekvenser för E6:an
respektive Örgryte gamla kyrka att vi inte bedömer
det rimligt att arbeta vidare med dessa alternativ.
Med vänlig hälsning
VBB
Västra regionen

~ "::f--Htr./u-Rolf Fant

I

VBBkonsult AB
Ett !i;retaq I VBBglUppell

Postadress Box 2203. 403 14 Götehorg
Gatuadress Gullbergs Strandgata 3

Tfn 031·62 75 00
Tfx 031·62 77 22
Tx 21093 V8B S

Me(lIem i Svenska
Konsultföreningen SKIF

Dpl~gare
~

i

,

JÄRNVÄG SINSPE KTI ONEN
Datum

SÄKERHETSTEKNIK

1990-05-21

Hand/liggare. tfn

Ert datum

Var beteckning

J 90-34/ 68
Er beteckning

910 3728

Banverket
västra regionen
GÖTEBORG

Pendeltågstation under Örgryte-motet
Järnvägsinspektionen har direkt från VBB erhållit ett
brev av 90-05-08 med förhandskopior av två ritningar. Då
vi inte anser det vara korrekt att träffa några avgöranden med entreprenörerna på ett tidigt stadium emotser vi
RV och även SJ,eventuella synpunkter i ärendet innan
slutgiltigt yttrande avges från oss. VBB har underrättats
om detta .

.J .

brev från VBB samt ritningskopior bifogas.

Kop: JT, HC

Po~tadre~~

~ Banverket

~ 10SS0Stockholm
Besöksadre~s

Klarabergsviadukten 82

Telefonväxel

Telefax

08-7622000

08-7623708
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L Alfredsson, 4200
CRV

Ny lokaltågsstation i Örgryte
Den nya lokaltågsstationen i Örgryte är enligt GLAB en viktig faktor
för a!t en satsning på lokaltåg till Kungsbacka skall bli framgångsrik. Aven för pendlingen på Boråsbanan kan den bli ett värdefullt
inslag. Mot denna bakgrund har också SJ ställt sig positiva.
Vi vill dock påminna om vad vi samtidigt sagt krävs för att klara
övrig trafik på berörda linjer.
-

För att minska risken för trafikstörningar måste en ny växelförbindelse byggas i Almedal, norra änden. Denna åtgärd är nödvändig
såväl under själva byggtiden, när det blir enkelspår genom tunneln, som i framtiden med förväntad trafikökning.

-

Förutsättningarna att utforma lokaltågsstationen på ett sätt som
inte hindrar möjligheten till ett tredje spår genom tunneln bör
undersökas.

-

Utformningen får heller inte innebära hastighetsnedsättning för
övrig trafik eller restriktioner beträffande framförande av godståg.

-

Byggandet bör ske när Boråsbanan är avstängd för upprustning.

"--

~~

L1;jsson
.

~---I\r------_~

\1.

Kop: CPVGV,CPVP,CPVTT G, CGVP

I

~ ~~!!Y.nERKET

Vnr hcrcd:nin~

Ol1lum

Regionkontoret

,Q90-10-17

Eri datum

I bndl;'igg;lT(.". rfn

C-J Boke/103230

Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
Box 405
401 26

•
•

GÖTEBORG

Lokaltågstation Örgryte

.I .

Översänder förslag till avtal avseende rubricerade .
Vi undersöker för närvarande våra möjligheter att avdela erforderliga resurser för bevakning och elsäkerhetsarbeten för den av
Er föreslagna byggtiden.
så fort vi klarlagt våra möjligheter återkommer vi till Er med
besked.
Med

v~nlig

Carl-Johan

•
•

hälsning

BO~~J&mr

Kop: CRV, CRVT, CRVTP, CRVP , Rolf Fant VBB
Posladrl'~~

!lOX 1.\17.401 "OGÖTf:DORG
8c~cjksac1r("s.<;;:

IJERtiSLA"SG;\ TAl'< 2

Teldonväxel
O.1I·ln,IJlXI

Telex
19410
SJTGMC 5

'1'<:1('(;1'<
().'\I·lf1.'\~Il.'\
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Datum

1992-01-30
Ert dalum

Handläggare. Ifn

Jinstrand

1

vår beteckning

91-0307/1004
Er beteckning

4216
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CRV

Med hänvisning till § 3 i avtalet mellan Bv och GLAB
angående utbyggnad av lokaltågstationen örgryte.
ställer SJ krav avseende etapp l enligt följande.
Tågförsening pga hastighetsnedsättning enl formel
SJF 107:
l 225 101 kr.
Intäktsbortfall pga tappade marknadsandelar beräknade
på antal resandeigångtidsförlust jämförbara perioder:
567 196 kr.
Summa:

l 792 297 kr

Faktura är översänd Fakturanr: 92023

Med vänlig hälsning
"')

(

/

Göte Sandell

Kopia: CPVP

POST

BESÖK

TFN (växel)

FAX

SJ Persontrafikdi visionen
Affärsomr åde Väs t
Trafiksäkerhet
Bo x 1522
401 50 Göteborg

Burggrevegatan 4 2tr
(Id Vä stgötabanans Stationshus)
GÖTEBORG

031-10 30 00

031-10 42 49

JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN

vAr beteckning

Datum

SÄKERHETSTEKNIK

90-03-16

Er beteckning

Ert datum

Handltlggare, tfn

J 90-34/68

Henry Carlson, 910-3731

Banverket
Västra regionen
Göteborg
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Lokaltrafikstation i tunnel.

1990 -03- 2 O
~O

- '2, /.. :1

1~lIr

Järnvägsinspektionen har studerat VBB:s förslag till
lösning med en skyddsvägg av betong och plexiglas.
Eftersom väggen enligt gällande bestämmelser måste
placeras på så stort avstånd från plattformskant anser
inspektionen att lösningen inte är tillfredsställande ur
säkerhetssynpunkt. Inspektionen emotser därför förslag

t~\l;:f::~an

skyddsväqq.

L Wretman

Kop:

~JT,

Postadress
~Banverket

~ 10550 Stockholm
Besöksadress

Klarabergsviadukten 82

HC JT, Ax JT

Telefonv3xel

Telefax

08-7622000

08-7623708
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HANPLÄGGARE. TFN,

An aersson/1

o3231

ERT DATUM

ER BETECKNING

Göteborgsregionens Lokaltrafik
Box 405
401 26

GÖTEBORG

Lokaltrafikstation vid Örgrytevägen

./.

Banverket har från VBB erhållit ett förslag till utformning av
en lokaltrafikstation vid Örgrytevägen i Gårdatunneln. På
grund av tveksamhet till utformningen av stationen ur
säkerhetsteknisk synpunkt har förslaget remitterats till
Järnvägsinspektionen för uttalande. Inspektionens utlåtande
bifogas detta brev.
Förutom betänkligheterna mot den tekniska utformningen har
Banverket följande synpunkter.
1. Kapacitet

De största betänkligheterna förutom säkerhetsproblemen
utgör det faktum att kapaciteten på linjen Almedal-Gubbero
kraftigt reduceras genom att alla tåg med uppehåll vid
Örgrytevägen får gångtiden förlängd med ca 1.5 min (2,5 min
mot f n ca 1 min). Vid fullt utnyttjande av banan blir
minsta tidsavstånd mellan två tåg i samma riktning 3.5 min
mot nuvarande 2 min, vilket innebär en kapacitetsreducering
med ca 40% under topptrafikavsnitt. Eftersom på denna
sträcka framförs tåg både på Boråsbanan och Västkustbanan
är en sådan kapacitetsreducering mycket kännbar och kommer
att utgöra ett hinder för expansion både för fjärrtrafik
och lokaltrafik.
2. Stationsläge
Av de alternativa lägena bör det sydliga väljas, eftersom
det är problematiskt med en hållplats i kurva. Dels är
förarens uppsiktmöjlighet över dörrarna i det bakre sättet
vid dubbelsättskörning starkt reducerad, dels är tåguppehåll i kurva olämpligt med hänsyn till den stora rälsförhöjningen (145 mm).

Kop: CP, CT, P-Aj, JRV, CPV
POSTADRESS

TELEFONVÄXEL

TELEX

TELEFAX

BOX 1537,40150 GÖTEBORG

031·103000

19410

031·10 32 03

BESOKSADRESS

BERGSLAGSGATAN 2

SJTGMCS

3. Problem under byggnadstiden
Omfattande störningar i trafiken kommer att uppstå under
byggnadstiden. Det kan bli aktuellt med långvariga enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar på intilliggande
spår, vilket innebär betydande kapacitetsminskning och stor
risk för trafikbortfall, även om avtalet utföres under den
tid då Boråsbanan är avstängd p g a rälsbyte.
4. Trafikunderlag
Det är tveksamt om stationens läge innebär att de förväntade efterfrågeökande effekterna uppstår. Det diskuterade
projektet med en stadsbana i tunnel skulle, enligt vår
mening, ge större möjligheter till ännu attraktivare
stationslägen utan att komma i konflikt med den övergripande järnvägstrafiken.
Sammanfattning
Det är tveksamt om det är lämpligt att på en så viktig stomjärnväg anlägga en lokaltrafikstation, som tar i anspråk så
stor stor del av kapaciteten för både fjärr- och lokaltrafiken. Innan ett sådant beslut fattas borde en total kartläggning av det framtida kollektiva lokaltrafiknätet vara
klar, så att den nya stationens slutliga roll kan fastläggas.
Med vänlig hälsning

Olle Pettersson

Västra Regionen
Regionkontoret

DalUm

1990-07-31

90-678/82

Handläggare. ,fn

Endarum

Er be!eckning

Vår bcleckning

C J Boke/3230

CPV

Ny lokaltågsstation i örgryte

Banverket har erhållit en begäran. från GLAB att anlägga en ny
lokaltågsstation i Örgryte nere i Gårda-tunneln. Underhandssamr
har skett med Er Leif Alfredsson som ställt sig positiv till
föreslagen lösning.
Vi emotser ett skriftligt yttrande från Er, där vi förutsätter
att erforderligt samråd skett inom SJ och därför kan betrakta
Ert svar som gällande för hela SJ.
Definitivt svar från BV och J är utlovat till onsdag 8 augusti
varför vi behöver Ert yttrande senast 1990.08.ot

O}

Carl-Johan Boke

Posladres",'i
BOX 15J7. 401 SOGOTEBORG
Besöksadrcs.'i

HERCiSLf\(;SGATAN

~

Telefonväxel
fl31-IOJOIXl

Telex
194\0
SJTGMC .I

Tele!a"
031·103203

BANVERKET
Västra Regionen
Regionkontoret
H"ndljg.gar~.

Datum

V,jr

r.c!e('knin~

-

fc~ ~a?u~ 06-18

(fn

C-J Boke/920 3230

eV ;-J k
j;u~.~~
CT
BORLÄNGE

Lokaltågsstation vid Örgrytevägen
Banverket Västra Regionen har från VBB erhållit ett förslag
till utformning aven lokaltrafikstation vid Örgrytevägen i
Gårdatunneln.

· /2

CRV har yttrat sig i ärendet 1990-02-26 och 1990-03-30 samt
översänt ärendet till J för yttrande.

·/ .
·/ .

VBB har inkommit med en förtydligande beskrivning av föreslagen lösning 1990-05-08. J begär 1990-05-21 RV synpunkter i
ärendet innan J:s slutgiltiga yttrande.
Eftersom det rör sig om en unik anläggning föreslår vi Er medverkan i detta yttrande och emotser omgående förslag på hur
detta skall ske. GLAB avser att bygga lokaltågsstationen
hösten 1990 när trafiken G-Bs är nedlagd på grund av spårbytet
där, vilket i så fall påkallar en skyndsam handläggning.
Vi ser fram emot ett givande samarbete i frågan.

Carl-Johan Boke
Carl-Johan Boke
tjf

Kop: CRV, CRVT, CRVP, CRVTP
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1990-01-15
P5052/000/
GLAB Västkustbanan

PM
AVSEENDE LOKALTAGSTATIONEN - BALDERS HAGE - VID
ÖRGRYTEMOTET
1.

BAKGRUND

I samband med utredningsarbetet beträffande
lokalisering och utformning av lokalstationer
utefter Västkustbanan studerades bl a ett stationsläge vid örgrytemotet.
Läget är gynnsamt i flera avseenden. Från stationen skulle man lätt kunna nå Liseberg, Svenska Mässan, Scandinavium och liknande verksamheter runt Korsvägen. Ombyggnaden av Gårda har
inneburit att områdets attraktionskraft ytterligare ökat. Tillgängligheten till övrig kollektivtrafik är god. Vid Korsvägen finns spårvagnslinjerna 4 och 5 samt busslinjerna 51, 64, 601,
602 och 603.
vid s:t Sigfrids Plan finns också spårvagnslinje
5 och busslinjerna 62 och 64.
Dessutom trafikerar flygbussen örgrytevägen.
Beträffande biltrafiken finns i örgrytemotet
avfarter från E6:an samt påfart i nordlig riktning. Parkering finns dels i form av P-hus
(FOCUS), dels i form av markparkering (söder om
Underås bro).
2.

SYFTE

VBB har av GLAB fått i uppdrag att utreda de
praktiska möjligheterna att bygga en lokaltågstation vid örgrytemotet.
3.

BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

I korsningen med örgrytevägen går järnvägen i
tunnel. Detta innebär att en lokaltågstation får
karaktär av tunnelbanestation, vilket medför att
vissa byggnadstekniska hinder måste övervinnas.
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Järnvägstunneln byggdes i mitten av 60-talet i
samband med att E6:ans nuvarande sträckning och
örgrytemotet kom till.
Norr och söder om örgrytevägen sprängdes tunneln
in i berget, medan den förstärktes med betongvalv på en sträcka av ca 200 m vid passagen
under örgrytevägen.
I samband med dessa arbeten byggdes en transportväg med anslutning till örgrytevägen. Denna
transportväg användes efter byggets färdigställande som servicetunnel till en pumpstation.
vår första tanke var att försöka utnyttja servicetunneln som anslutning till en framtida
perrong. Okulärbesiktning vidtogs därför tillsammans med en representant från Gatukontoret
Göteborg.
Det visade sig emellertid svårt att utnyttja
tunneln i nuvarande skick. I samband med att en
avfart från E6 byggdes 1984 schaktade man igenom
tunneltaket till servicetunneln. Även här fick
man utnyttja en betongkonstruktion som innebar
att tunnelsektionen minskade till ca 2 x 2 m2 •
En andra okulärbesiktning genomfördes tillsammans med en representant från Banverket. Denna
gång specialstuderades tunnelns väggar och tak
från Almedal till en punkt strax norr om örgryte
gamla kyrka.
Därefter vidtog teknisk bedömning av bergskvalitet och geotekniska förutsättningar, vilket
resulterade i följande konstateranden. Norr om
örgrytevägen är bergkvaliteten i tunneln bättre
än söder därom. Dessutom är bergtäckningen större. Det är endast möjligt att bredda tunneln för
att ge utrymme åt perronger där berget är av god
kvalitet. Tunneln kan inte breddas där det finns
betongvalv.
Det finns inte utrymme för en gångpassage ovanför spåren utan att "höja" tunnel taket. Där
tunneln är förlagd i berg bjuder detta på stora
tekniska svårigheter. Den möjlighet som står
till buds är att lyfta av taket på den del av
tunneln som har betongvalv och där konstruera om
detta.

I

;

......

VASTKUSTBANAN
Figur l
upptagningsområde 500 m respektive
l 000 m
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4.

TRAFIKTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Idag finns dubbelspår i tunneln som ingår i
Västkustbanan och Boråsbanan. Ett avstånd på ca
6 m finns mellan spårparen. Det breda avståndet
motiveras av "röjningsskäl" ifall något inträffar inne i tunneln som kräver extra arbetsutrymme.
För att få plats med perronger krävs att spåren
flyttas och att tunneln breddas. SJs trafik
kommer således att påverkas när en lokaltågstation skall byggas. Linjeföringsmässigt ligger
spåren i rak linje söder om örgrytevägen och i
kurva norr därom.
5.

RESANDEMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Resvaneundersökningen RUS 86 SYD visar att det
totalt är ca 6400 resande/dygn med lokaltrafiken
till och från de centrala; delarna av Göteborg
från Kungsbacka och Mölndals kommun.
på gångavstånd från stationen (ca 500 m) reser
enligt RUS 86, SYD, 1840 resande/dygn. Inom
denna radie ligger Liseberg med nöjespark, teater, sporthall och danspalats, Svenska Mässan,
Scandinavium, Valhalla bad- och sportanläggning,
Focusbutikerna, Hotel Gothia, kontor utefter
Sofierogatan i söder och Fabriksgatan i norr,
villabebyggelse i nordost och blandad bebyggelse
i sydost. I denna "tänkta" cirkel bor idag ca
2000 personer och ca 4600 har sin arbetsplats
här. En prognos för antalet anställda i området
då Gårda är färdigutbyggt är ca 6300 personer.
Om man också tar hänsyn till de resenärer som
kan byta till buss eller spårvagn vid stationen
(ca 1360 resande/dygn) så motsvarar dessa båda
resgrupper 50% av det totala antalet resande
från SYD. Denna siffra är dock något högre eftersom Gårdaområdet ej var utbyggt då RUS 86
genomfördes.
ökar man influensområdet med 500 m når man, förutom fler kontor och bostäder, även SAABs fabriker vid Nellickevägen, Carlanderska och Ekmanska sjukhusen, Universitetsbiblioteket, Hotel
Opalen, Burgårdens gymnasium och Valhalla idrottsplats. Stationsläget har med andra ord ett
stort resandeunderlag.
Se figur 1.
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6.

ÖVRIGA PLANERINGS FÖRUTSÄTTNINGAR

I området runt örgrytemotet har olika förändringsarbeten genomförts den senaste tiden, både
vad gäller fastigheter och anläggningar.
Under mitten av so-talet har man byggt en avfart
från E6, breddat örgrytevägen och förändrat
gång- och cykelbanorna. Under samma period har
Gårda kontoriserats, en process som fortfarande
pågår.
Bland andra projekt som är på gång kan nämnas
expansion av Lisebergsområdet, flyttning av
Lisebergsentren, ombyggnad av Korsvägen, förbättrad parkeringsanläggning sydost om Underås
bro samt en sydgående påfart på E6, den s k
Kanoldrampen. Dessa planerade projekt kan påverka lokalstationsutbyggnaden både i tid och rum.
För närvarande projekteras en ny tillfart till
Focus parkeringsanläggning med avfart från E6
via en ny lokalgata. Denna "lokalgata" skall
fortsätta över örgrytevägen och kopplas ihop med
av- och påfart vid den s k Kanoldrampen.
Detta arbete beräknas påbörjas i maj 1990, varför ett område för stationsbyggnad och gångtunnel bör reserveras redan nu.

7.

ALTERNATIVGENERERING

Utgående från de förutsättningar som beskrivits
i föregående avsnitt har ett antal lokaliseringsalternativ studerats:
Förskjutna perronger
Sidotunnlar med perrong
Under örgrytevägen
Söder om örgrytevägen
Norr om örgrytevägen
Gemensamt för de olika alternativen är hur man
skall få plats med plattformar inne i tunneln
samt hur man tar sig till, från och mellan dessa.
Även om tunnelsektionen är stor, sa ar den inte
tillräckligt stor för att man skall få plats med
vare sig mittplattform eller sidoplattformar.
Ett alternativ som studerades var att förskjuta
plattformarna i längsled och skapa utrymme genom
att flytta spåren ömsom åt väster ömsom åt öster. Efter samråd med Banverket förkastades
detta alternativ, dels på grund av att stationen
blir onödigt lång med kommunikationsproblem

I
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mellan plattformarna, dels att linjeföringen
försämras.
Ett annat alternativ kan vara att bygga sidotunn~ar där väntutrymmet finns och att man därifrån ordnar anslutningstunnlar som mynnar mitt
för tågets dörrar när detta stannar vid stationen. Detta alternativ förkastades av byggnadstekniska och säkerhetsmässiga skäl. För att inte
påverka kraftfördelningen i tunneltak och tunnelväggar krävs att sidotunnlarna läggs ett
stycke ifrån järnvägstunneln. Det blir med andra
ord förhållandevis långa anslutningstunnlar. Den
säkerhetsmässiga aspekten är att tåget måste
stanna precis vid anslutningstunneln, något som
kräver speciella tekniska åtgärder. Dessutom
måste all risk för att personer skall hamna på
"fel ställe", dvs mellan tåg och bergvägg, elimineras.
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang är
vi hänvisade till att bygga plattformarna i
järnvägstunneln och mitt för varandra. Detta
innebär i sin tur att alternativet med ett stationsläge mitt under örgrytevägen faller. Här
kan tunnelväggarna inte vidgas utan att betongvalvet lyfts av under byggnadstiden, något som
innebär stora störningar för all övrig verksamhet runt örgrytemotet.
De återstående alternativen är stationslägena
norr och söder om örgrytevägen. vi väljer således att utreda båda dessa alternativ i den följande beskrivningen.

8•

KOSTNADER

8.1

Alternativ nord

Spårflyttning, plattformar o dyl
VVS

Kommunikationssystem
Diverse oförutsett
Projektering
Banverket + SJ
Summa
yttre markarbeten
Stationsbyggnad
Totalt

9,75
2,36
6,57
4,67
3,50
3,55
30,4

Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr

0,5 Mkr
6,25 Mkr
37 Mkr
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8.2

Alternativ syd

Spårflyttning, plattformar o dyl
VVS

Kommunikationssystem
Diverse oförutsett
Projektering
Banverket + SJ
Summa
Stationsbyggnad
Totalt
9.

EFFEKTBESKRIVNING

9.1

Säkerhet

12,15
2,36
6,43
5,80
4,39
4,45
35,6

Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr

6,25 Mkr
42 Mkr

Ur säkerhetssynpunkt får de båda alternativen
betraktas som likvärdiga. Det norra stationsläget innebär en något längre gångtunnel mellan
perrong och stationsentre, vilket medför längre
exponeringstid och därmed, teoretiskt sett,
större risk för att bli antastad. Denna skillnad
får dock betraktas som marginell. I båda alternativen är det nödvändigt med någon form av
övervakning i kombination med bemanning i stationsbyggnaden. Beträffande säkerheten vid avoch påstigande innebär det norra alternativet
att plattformarna hamnar i spårkurva, medan de i
det södra alternativet hamnar utefter en raksträcka. Detta talar för det södra alternativet
även om problemen med det norra kan lösas med
hjälp av TV-monitorer o dyl. Trafiksäkerheten
ovan jord bestäms i huvudsak av hur många som
måste korsa örgrytevägen för att komma till och
från stationen. Detta måste utredas speciellt
genom att prognostisera resandeunderlaget.
9.2

Miljö

Ur miljösynpunkt bedöms de båda alternativen
vara i stort sett likvärdiga.
9.3

Estetik

Det estetiska värdet är svårt att mäta och dessutom finns det stort utrymme för individuellt
tyckande.
Det södra alternativet kan ha estetiska kvaliteter som det norra saknar. Dels kan man bygga ett
större stationshus i kombination med annan verksamhet, dels snyggar man samtidigt upp parkeringsområdet vid E6:ans södra avfart.
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10.

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION

Byggnadstekniska och kostnadsmässiga faktorer
talar för det norra alternativet, medan estetik,
samlokalisering och därmed också samfinansiering
är det södra alternativets fördelar.
För att det södra alternativet skall bli lyckat
krävs ett omfattande planarbete där man i detalj
bestämmer hur området mellan E6 och Liseberg
skall se ut. Detta arbete måste också genomföras
i samråd med Liseberg och Parkeringsbolaget.
Förutsättningarna för samlokalisering och samfinansiering bedöms som både osäkra och tidsödande. Med hänsyn taget till ovanstående resonemang, och att pendeltågstationenförutsetts
fungera 1992, förordas det norra alternativet.
11.

GENOMFÖRANDE

11. 1 Funktion
stationen utformas med sidoplattformar. Huvudentren förläggs väster om E6 framför Focushuset.
Entre och plattformar förbinds med en gångtunnel. Se figur 2.
Varje plattform utformas som slutna rum som
begränsas av berg i tak och bakvägg, medan framväggen utförs som tät vägg i betong och plexiglas.
När tåget stannar på stationen och öppnar dörrarna ges en signal via fotocell så att dörrarna
i plexiglasväggen öppnas. Systemet utformas så
att dessa dörrar endast kan öppnas utifrån spårområdet via tåget eller manuellt. Se figur 3.
Förbindelse mellan plattformarna sker via gångtunnel. Se figur.
Anslutning till östra sidan om E6 sker med hjälp
av hiss till Odinslundsgatan.
11.2 Tidplan
Byggnadsarbeten på E6 kommer att påbörjas i maj
1990. Under hösten kommer området runt Focus att
"störas" av byggandet av lokalgata med anslutning till parkeringshuset. Efter semesterperioden, i slutet av augusti, påbörjas arbeten med
Boråsbanan varvid tågtrafiken kommer att ställas
in under en ca 3 månadersperiod. Med dessa förutsättningar för ögonen samt att pendeltågstra-

~/~/
i,

Figur 3
En vägg skyddar de väntande från förbipasserande
tåg.
En signal ges via fotocell från tåget så att
dörrarna i plexiglasväggen öppnas.
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fiken skall komma igång 1992, krävs ett snabbt
ställningstagande om det fortsatta arbetet.
En grov tidplan skulle kunna se ut påföljande
sätt:
1990-01

Principbeslut om genomförande

1990-02

Detaljplaneförslag och projektering

1990-05

Förfrågningsunderlag

1990-06

Fastställande av detaljplan och entreprenadupphandling

1990-08

Tunnelarbeten

1991-02

Servicearbete, hisschakt, plattformsarbeten

1991-04

Flyttning av spårvagnshållplats

1991-08

Bygge av stationsbyggnad

11. 3 Detaljplan
För att lokaltågstationen skall bli komplett
krävs att en detaljplaneändring genomförs för
området.
Dessutom krävs att bygglovshandlingar upprättas.
11.4 Projektering
Arbetets omfattning och korta genomförandetid
gör att projektering bör starta snarast. För att
klara tidplanen kan projektet delas in i flera
delar som projekteras och upphandlas var för
sig. Del 1 kan t ex omfatta tunnelarbete, del 2
service- och kompletteringsarbete, del 3 stationsbyggnad och del 4 interiörer.
11.5 Teknik
Den grundläggande frågan, både bildlikt och
bokstavligen är hur tunnelarbetena skall bedrivas.
Förslagsvis börjar man ursprängning för plattformen på östra sidan. Halva järnvägstunneln
stängs av och det västra spåret trafikeras dubbelriktat. Arbetsområdet skärmas av med provisorisk vägg. Bergmassor fraktas bort till Almedal
via det östra järnvägsspåret. Samtidigt kan
arbetena med gångtunneln påbörjas. Här görs en
trafikomläggning vid Fabriksgatan-örgrytevägen
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Det västra spåret dubbelriktas. En vägg skärmar
av arbetsområdet

1

ursprängning för plattform och gångtunnel på
östra sidan

2

Gångtunnel under spåren förbereds

3

östra spåret flyttas

4

Fortsatt arbete på gångtunnel under östra
spåret

5

Gångtunneln (.östra delen) färdigställs

6

Som 2

7

Västra spåret flyttas

8

Ursprängning för perrong på västra sidan

9,10 Gångtunnel under västra spåret förbinds med
gångtunneln som leder upp till stationsbyggnaden

Figur 4
Arbetsgång för
tunnel arbeten
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så att schaktmassorna kan transporteras bort
denna väg.
När arbe.tena med plattformen på den östra sidan
är klar och spåret flyttats, läggs tågtrafiken
om och det östra spåret dubbeltrafikeras.
Schaktmassorna på den västra sidan körs bort via
den blivande gångtunneln.
Denna arbetsordning styrs i huvudsak av att
tågtrafik skall upprätthållas under byggtiden.
Efter genomgång med banverket och SJs driftledning har konstaterats att det finns möjligheter
med viss justering av nuvarande tågplan att
under en övergångstid klara trafiken på enkelspår genom tunneln.
I samband med ombyggnad av Boråsbanan under
hösten 1990 planeras för avstängning av tågtrafiken på denna bana. Detta skulle även underlätta för byggnadsarbete vid örgrytevägen.
För projektets möjlighet att förverkligas är det
viktigt att utnyttja denna unika situation.
Det kan dessutom konstateras att trafiksituationen på banan efter utbyggnad av Västkustbanan
till dubbelspårsdrift och med pendeltågtrafik
kommer att innebära att enkelspårsdrift genom
tunneln då är mÖlig med bibehållen tågtrafik.
Det är därför väsentligt att station vid örgrytevägen färdigställs inför pendeltågstart sommaren 1992.
Göteborg som ovan
VBB Trafik
Claes Johansson

VBB
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INGENJORER . ARKITEKTER· EKONOMER· LEDAMÖTER AV SVENSKA KONSULTERANDE INGENJÖRERS FÖRENING

1990-02-16
R0569-111jOOOj
GLAB VKB

PM
AVSEENDE RESANDEUNDERLAG FÖR PENDELTÄGSSTATIONER
UTMED VÄSTKUSTBANAN, DELEN GÖTEBORG-KUNGSBACKA

BAKGRUND
Denna PM har tagits fram för att belysa de
trafikmässiga förutsättningarna för en pendeltågstation vid örgrytemotet.
BERÄKNINGS FÖRUTSÄTTNINGAR
1986 genomfördes en resvaneundersökning av GLABs
trafikområde. Denna låg till grund för bl a
utredningen om pendeltåg mellan Göteborg och
Kungsbacka. I utredningen redovisades ett pendeltågsystem med stationerna Kungsbacka, Anneberg, Lindome, Kållered, Mölndal och Göteborgs
central. För dessa kan man beräkna resandeunderlaget med utgångspunkt från 1986 års bussystem.
Beräkningen visar att resandet kl 06.00-08.59
skulle uppgå till 1 513 personer varav 440 mot
Kungsbacka och 1 073 mot Göteborg.
Man kan, ur samma material, beräkna hur många
som skulle gå på respektive av vid de olika
stationerna.

Göteborg C
Mölndal C
Kållered
Lindome
Anneberg
Kungsbacka

på

Av

280
259
164
372
44
394

640
559
62
52
1

199

BEDÖMNING
Genom att studera det totala reseutbytet i ett
band utefter Västkustbanan har en bedömning
gjorts av hur många som skulle välja ett annat
hållplatsalternativ om ett sådant funnits.

2

Två nya stationslägen har tillkommit, örgryte
och Hede.
Härvid antas att ett stationsläge i örgryte påverkar Göteborgs central och Mölndals centrum,
medan Hede påverkar Kungsbacka och Anneberg.
FÖRDELNINGSBERÄKNING
utgående från 1986 års bussresenärer och ovanstående bedömning kan man göra en fördelning av
resandeunderlaget på respektive tänkta station.

Göteborg C
örgryte
Mölndal C
Kållered
Lindorne
Anneberg
Hede
Kungsbacka
Totalt

på

Av

Summa

207
134
216
160
365
25
41
365

386
359
428
76
55
24
185

593
493
644
236
420
25
65
550

1513

1513

3026

O

SLUTSATS
En pendeltågstation i örgryte skulle få ett
resandeunderlag på knappt 500 personer under
perioden 06.00-08.59. omräknat till dygn blir
antalet 1700 personer. Jämfört med de andra
stationerna kommer örgrytestationen på fjärde
plats med ca 16% av resandeunderlaget.

KOMMENTAR
ovanstående beräkning baseras på resandeunderlaget på buss 1986. I samband med pendeltågsutredningen gjordes en särskild studie över den·
förväntade pendlings- respektive totalreseutvecklingen till år 2000. Studien visade att det
totala resandet mellan Kungsbacka och Mölndalj
Göteborg var ca 39 000 enkelresorjdygn år 1985
och förväntas öka med ca 30 % till ca 50 000
resor år 2000.

3

Av 1985 års resor mellan Kungsbacka och Mölndal/
Göteborg skedde 9 % eller ca 3 500 enkelresor
med kollektiva färdmedel. Om motsvarande andel
kvarstår år 2000 skulle ca 6 800 personer resa
med pendeltåget varje dygn.
I ovanstående beräkning har hänsyn inte tagits
till att en del av dagens bilåkare väljer att
övergå till pendeltåg. Pendeltågsutredningen
visade att om full kostnadstäckning skall erhållas krävs att vägsystemet skall avlastas med
ca 4 000 bil förflyttningar per dygn, vilket
skulle motsvara ca 5 000 fler tågresenärer.
I beräkningen har heller inte tagits hänsyn till
ändrad markanvändning. I Hede och Anneberg förutsätter stationslägena att områdena runt dessa
exploateras.
Göteborg som ovan
VBB Trafik
Claes Johansson
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Järnvägsinspektionen
Säkerhetsteknik
Att: Henry Carlsson
Banverket
105 50 stockholm
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PENDELTAGSTATION UNDER ÖRGRYTEMOTET
Refererande till Ert brev till Banverket, Västra
regionen, daterat 1990-03-16, ärendenummer J9034/68.
Efter att studerat vårt förslag ansåg Järnvägsinspektionen att lösningen inte är tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt.
Av bifogade ritningar framgår stationsläge,
plattformsutrymme, gångtunnel som förbindelse
mellan plattformarna, gångtunnel till terminalbyggnad, trappa och hiss mellan den västra
plattformen och Odinslundsgatan samt spiraltrappa för Räddningstjänst.

Avsikten är att ha klart ett förfrågningsunderlag i månadsskiftet maj/juni. Detta skall omfatta de arbeten som skall utföras under hösten i
år. Byggstart beräknas till slutet av augusti
och färdigställande till månadskiftet november/december.
Järnvägsinspektionen har efterlyst en lösning
utan väggar mellan plattformar och spår. vi har
emellertid valt att hålla fast vid tidigare
förslag. Skälen härtill är flera:
Det övergripande målet med pendeltågsutbyggnaden är att få dagens bil- och bussresenärer att välja tåget som färdmedel på
sträckan Göteborg-Kungsbacka. För att detta
alternativ skall bli så attraktivt som
möjligt måste alla länkar i reskedjan utformas så bra som möjligt. stationen i
örgryte utgör en sådan länk. Eftersom
fjärrtåg inte stannar på stationen är en

veBkon'Jull AB
'~·.·.C

..

2

tät vägg positiv ur såväl trygghets- som ur
bullerdämpningssynpunkt.
Risken för att falla ned från plattformen
bedöms vara mindre med vägg än utom.
Det kommer inte att finnas utrymme för
staket eller liknande mellan spåren varför
det finns risk att folk väljer att förflytta sig den kortaste vägen mellan plattformarna dvs över spårområdet.
Brandförsvaret i Göteborg har studerat
utformningsförslaget och anser att iden med
väggar som innesluter plattformarna är god.
Väggarna skall utföras i brandklass B60.
Järnvägsinspektionens ställningstagande kan
enligt vår uppfattning, bero på att vi
lämnat ett ofullständigt bedömningsunderlag. Systemet med väggar och dörrar kan
beskrivas enligt nedan.
1.

Resenärerna anländer till stationen. Respektive plattform uppfattas som slutna rum
som begränsas av bergvägg, tunneltak,
plattform samt vägg i plexiglas och betong
med skjutdörrar.

2.

Ett pendeltåg anländer. Föraren öppnar
tågets dörrar. Detta registreras av dörrarna i plattformsväggen genom att en ljusstråle, från den öppna tågdörren träffar
plattformsdörren varvid dessa öppnas.

3.

Avstigande lämnar tåget varefter påstigande
går in i tåget via plattformsdörr respektive tågdörr. Föraren av tåget ges möjlighet att övervaka hela förloppet via TVmonitorer.

4.

När föraren bedömer att alla som skall resa
med också stigit på varnar han för dörrstängning samtidigt som han släcker ljusstrålen. Dörrarna i plattformsväggarna
stängs nu, medan tågdörrarna fortfarande
står öppna.

3

5.

Föraren stänger dörrarna till tåget och kör
iväg. Skulle någon trots allt "bli kvar"
utanför väggen skall vederbörande kunna
öppna skjutdörren med hjälp av ett handtag.

Frågor och synpunkter på ovanstående kan lämnas
till undertecknad på telefon 031-62 76 01.
Med vänlig hälsning
VB~rafik

{;:t~7~~ T

clae&ansson
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INGENJÖRER· ARKITEKTER· EKONOMER· LEDAMÖTER AV SVENSKA KONSULTERANDE INGENJÖRERS FÖRENING

1990-02-16
R0569-111jOOOj
GLAB VKB

PM
AVSEENDE RESANDEUNDERLAG FÖR PENDELTÅGSSTATIONER
UTMED VÄSTKUSTBANAN, DELEN GÖTEBÖRG-KUNGSBACKA

BAKGRUND
Denna PM har tagits fram för att belysa de
trafikmässiga förutsättningarna för en pendeltågstation vid örgrytemotet.
BERÄKNINGS FÖRUTSÄTTNINGAR
1986 genomfördes en resvaneundersökning av GLABs
trafikområde. Denna låg till grund för bl a
utredningen om pendeltåg mellan Göteborg och
Kungsbacka. I utredningen redovisades ett pendeltågsystern med stationerna Kungsbacka, Anneberg, Lindome, Kållered, Mölndal och Göteborgs
central. För dessa kan man beräkna resandeunderlaget med utgångspunkt från 1986 års bussystem.
Beräkningen visar att resandet kl 06.00-08.59
skulle uppgå t i l l 1 513 personer varav 440 mot
Kungsbacka och 1 073 mot Göteborg.
Man kan, ur samma material, beräkna hur många
som skulle gå på respektive av vid de olika
stationerna.

Göteborg C
Mölndal C
Kållered
Lindome
Anneberg
Kungsbacka

på

Av

280
259
164
372

559
62

44
394

1
199

640
52

BEDÖMNING
Genom att studera det totala reseutbytet i ett
band utefter Västkustbanan har en bedömning
gjorts av hur många som skulle välja ett annat
hållplatsalternativ om ett sådant funnits.

2

Två nya stationslägen har tillkommit, örgryte
och Hede.
Härvid antas att ett stationsläge i örgryte påverkar Göteborgs central och Mölndals centrum,
medan Hede påverkar Kungsbacka och Anneberg.
FÖRDELNINGSBERÄKNING
utgående från 1986 års bussresenärer och ovanstående bedömning kan man göra en fördelning av
resandeunderlaget på respektive tänkta station.

Göteborg C
örgryte
Mölndal C
Kållered
Lindome
Anneberg
Hede
Kungsbacka

På

Av

207
134
216
160
365
25
41
365

386
359
428
76
55
O

24

185

Summa
593
493
644
236
420
25
65
550

------------------------------------------------

Totalt

1513

1513

3026

SLUTSATS
En pendeltågstation i örgryte skulle få ett
resandeunderlag på knappt 500 personer under
perioden 06.00-08.59. Omräknat till dygn blir
antalet 1700 personer. Jämfört med de andra
stationerna kommer örgrytestationen på fjärde
plats med ca 16% av resandeunderlaget.

KOMMENTAR
Ovanstående beräkning baseras på resandeunderlaget på buss 1986. I samband med pendeltågsutredningen gjordes en särskild studie över den·
förväntade pendlings- respektive totalreseutvecklingen till år 2000. Studien visade att det
totala resandet mellan Kungsbacka och Mölndalj
Göteborg var ca 39 000 enkelresorjdygn år 1985
och förväntas öka med ca 30 % till ca 50 000
resor år 2000.

3

Av 1985 års resor mellan Kungsbacka och Mölndal/
Göteborg skedde 9 % eller ca 3 500 enkel resor
med kollektiva färdmedel. Om motsvarande andel
kvarstår år 2000 skulle ca 6 800 personer resa
med pendeltåget varje dygn.
I ovanstående beräkning har hänsyn inte tagits
till att en del av dagens bilåkare väljer att
övergå till pendeltåg. Pendeltågsutredningen
visade att om full kostnadstäckning skall erhållas krävs att vägsystemet skall avlastas med
ca 4 000 bil förflyttningar per dygn, vilket
skulle motsvara ca 5 000 fler tågresenärer.
I beräkningen har heller inte tagits hänsyn till
ändrad markanvändning. I Hede och Anneberg förutsätter stationslägena att områdena runt dessa
exploateras.
Göteborg som ovan
VBB Trafik
Claes Johansson

~ ~~!!Y.nERKET
Regionkontoret

Datum

Vh htlcckning

1Q90-09-13

Eli aarum

HalldlåsgaT(' , tfn

QO-263/82

Er bcleckning

Andersson/103231

Göteborgsregionens Lokaltrafik
Att: Lennart Olsson
Box 405
401 26

GÖTEBORG

Lokaltrafikstation vid Örgrytevägen

.I .

Härmed översänds förslag till avtal mellan GLAB och Banverket
rörande ny lokaltrafikstation vid Örgrytevägen. Synpunkter
emotses.
Med vänlig hMlsning

Carl-Johan Boke

Kop:
POSl adres,;

BOX 15)7, 4nt50GÖTESORG
Be~rik.sadnss

BERGSLAGSGA TAN:!

Teldonvaxcl
n:3I·IIl:1000

Teln
19410

SJTGMC5

Telr(ax

031-(0320)

AVTAL

Mellan Banverket genom Västra Regionen (BV) och GLAB angående utbyggnad av
ny lokaltågsstation i Örgryte på Västkustbanan km 2+000 - 3+000. Detta avtal
är ett följdavtal till det i nov 1989 upprättade avtalet mellan BV, GLAB och
berörda kommuner avseende utbyggnad av Västkustbanan Göteborg-Kungsbackå.
Detta huvudavtal gäller i till~pliga delar.
§ 1

GLAB utför och bekostar utbyggnad av ny lokaltägsstation på ovan angiven
plats enligt av VEB uppr~ttad översiktsritning R0569 ritningsnummer 2:001
daterad 1990-05-07 senast reviderad 1990-05-30.

§ 2
GLAB utför och bekostar all erforderlig projektering. projektplanering och
byggledning. Arbetsritningar och. erforderliga beräkningar skall vara
granskade och godkända av BV innan de olika utbyggnadsetapperna får
påbörjas.
§ 3

J~J;~~
./

Arbetet skall utföras så att
platsen under byggnadstiden.
ersätts av GLAB enligt SJ/BV
lämpas enkelspärsdrift genom

tägtrafiken kan pÄgå obehindrat förbi arbetsEventuella tågförseningar till följd av arbetet
anvisningar. Under veckorna 34-52 1990 tilltunneln .
§

4

BV utför på GLAB:s bekostnad erforderlig bevakning under byggnadstiden.
Bevakarens order skall följas och erforderliga åtgärder vidtagas utan

kostnad för BV.
§ 5

GLA~disponerar und~r

som{~:toi:lht,-~~.

byggnadstiden kostnadsfritt den del av arbetsområdet
Ovrig mark som erfordras för bygget svarar GLAB för åt-

komsten av.
§ 6

BV utför på GLAB bekostnad samtliga erforderliga spårarbeten föranledda av
minskat spåravstånd till 4.5 m.

§

7

GLAB projekterar, bekostar och utför i samråd med BV samtliga anläggningsdelar som erfordras för en väl fungerande lokaltågsstation. SpAr, plattformar och konstbyggnader inom ett område som i sidled avgränsas av järnvägstunnelns framtida yttre begränsningslinjer, ingår i statens spåranl~ggningar och överföres i Banverkets ägo enligt samma villkor som i huvudavtalet (§ 4). Anslutningar i form av tunnlar, trappor liksom utrustning på
plattformarna ägs av GLAB som där svarar f~r drift. underhåll och framtida
förnyelse.
§ 8

~

BV ger i detta skede tillständ för utbyggnad av lokaltÄgsstation i angivet
läge innefattande utökning av bef tunnelarea och anläggande av plattformar
under förutsättning att stationen utformas så att trafik med gods- och
persontÄg är möjlig med de hastigheter som gäller idag. Åtgärder för att öka
s~kerheten för resenärer som vistas på plattformarna avgörs i ett senare
skede efter diskussion med Banverket och Järnvägsinspektionen. GLAB bekostar
och utför erforderliga åtgärder enlig t , BV!J anvisningar. Det är parternas
gemensamma bedömning att tillfredsställande Säkerhetsåtgärder gär att genomföra till rimliga kostnader.
§ 9

Eventuella framtida ~tgärde~ inom lokaltrafikstationen eller i anslutning
till denna i syfte at\~l'~inera olycksrisker och/eller miljöproblem, som
oberäknat uppstått eft
idrifttagandet av stationen, skall bekostas av
GLAB. Detsamma skall,~ä a sädana åtgärder. som senare bedöms behöva vidtagas för att mot~ka e ntQellB drifttekniska problem som inte kunnat
ftlrutses.
~

SJ och GLAB är informerade om att tillkomsten aven lokaltågsstation i

detta
medför en ytterligare kapacitetsbelastning vilket framledes kan medföra
vissa kapacitetsproblem under högtrafik med risk för störningar av GLAB och
SJ trafik.
l~ge

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Göteborg 1990-

Göteborg 1990-

Olle Pettersson
Banverket

GUB

Lennart Olsson
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GLAB västkustbanan

PM
AVSEENDE LOKALTAGSTATIONEN - BALDERS HAGE - VID
ÖRGRYTEMOTET
l.

BAKGRUND

I samband med utredningsarbetet beträffande
lokalisering och utformning av lokalstationer
utefter västkustbanan studerades bl a ett stationsläge vid örgrytemotet.
Läget är gynnsamt i flera avseenden. Från stationen skulle man lätt kunna nå Liseberg, Svenska Mässan, Scandinavium och liknande verksamheter runt Korsvägen. Ombyggnaden av Gårda har
inneburit att områdets attraktionskraft ytterligare ökat. Tillgängligheten till övrig kollektivtrafik är god. vid Korsvägen finns spårvagnslinjerna 4 och 5 samt busslinjerna 51, 64, 601,
602 och 603.
Vid S:t sigfrids Plan finns också spårvagnslinje
5 och busslinjerna 62 och 64.
Dessutom trafikerar flygbussen örgrytevägen.
Beträffande biltrafiken finns i örgrytemotet
avfarter från E6:an samt påfart i nordlig riktning. Parkering finns dels i form av P-hus
(FOCUS), dels i form av markparkering (söder om
Underås bro) .
2.

SYFTE

VBB har av GLAB fått i uppdrag att utreda de
praktiska möjligheterna att bygga en lokaltågstation vid örgrytemotet.
3.

BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

I korsningen med Örgrytevägen går järnvägen i
tunnel. Detta innebär att en lokaltågstation får
karaktär av tunnelbanestation, vilket medför att
vissa byggnadstekniska hinder måste övervinnas.
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Järnvägstunneln byggdes i mitten av 60-talet i
samband med att E6:ans nuvarande sträckning och
örgrytemotet kom till.
Norr och söder om örgrytevägen sprängdes tunneln
in i berget, medan den förstärktes med betongvalv på en sträcka av ca 200 m vid passagen
under örgrytevägen.
I samband med dessa arbeten byggdes en transportväg med anslutning till örgrytevägen. Denna
transportväg användes efter byggets färdigställande som servicetunnel till en pumpstation.
vår första tanke var att försöka utnyttja servicetunneln som anslutning till en framtida
perrong. Okulärbesiktning vidtogs därför tillsammans med en representant från Gatukontoret
Göteborg.
Det visade sig emellertid svårt att utnyttja
tunneln i nuvarande skick. I samband med att en
avfart från E6 byggdes 1984 schaktade man igenom
tunnel taket till servicetunneln. Även här fick
man utnyttja en betongkonstruktion som innebar
att tunnel sektionen minskade till ca 2 x 2 m2 •
En andra okulärbesiktning genomfördes tillsammans med en representant från Banverket. Denna
gång specialstuderades tunnelns väggar och tak
från Almedal till en punkt strax norr om örgryte
gamla kyrka.
Därefter vidtog teknisk bedömning av bergskvalitet och geotekniska förutsättningar, vilket
resulterade i följande konstateranden. Norr om
örgrytevägen är bergkvaliteteri i tunneln bättre
än söder därom. Dessutom är bergtäckningen större. Det är endast möjligt att bredda tunneln för
att ge utrymme åt perronger där berget är av god
kvalitet. Tunneln kan inte breddas där det finns
betongvalv.
Det finns inte utrymme för en gångpassage ovanför spåren utan att "höja" tunneltaket. Där
tunneln är förlagd i berg bjuder detta på stora
tekniska svårigheter. Den möjlighet som står
till buds är att lyfta av taket på den del av
tunneln som har betongvalv och där konstruera om
detta.

::::x::::::::I::=:Jic::lit=

VASTKUSTBANAN
Figur l
upptagningsområde 500 ro respektive
1 000 ro
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4.

TRAFIKTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Idag finns dubbelspår i tunneln som ingår i
Västkustbanan och Boråsbanan. Ett avstånd på ca
6 m finns mellan spårparen. Det breda avståndet
motiveras av "röjningsskäl" ifall något inträffar inne i tunneln som kräver extra arbetsutrymme.
För att få plats med perronger krävs att spåren
flyttas och att tunneln breddas. SJs trafik
kommer således att påverkas när en lokaltågstation skall byggas. Linjeföringsmässigt ligger
spåren i rak linje söder om örgrytevägen och i
kurva norr därom.
5.

RESANDEMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Resvaneundersökningen RUS 86 SYD visar att det
totalt är ca 6400 resande/dygn med lokaltrafiken
till och från de centrala delarna av Göteborg
från Kungsbacka och Mölndals kommun.
på gångavstånd från stationen (ca 500 m) reser
enligt RUS 86, SYD, 1840 resande/dygn. Inom
denna radie ligger Liseberg med nöjespark, teater, sporthall och danspalats, Svenska Mässan,
Scandinavium, Valhalla bad- och sportanläggning,
Focusbutikerna, Hotel Gothia, kontor utefter
Sofierogatan i söder och Fabriksgatan i norr,
villabebyggelse i nordost och blandad bebyggelse
i sydost. I denna "tänkta" cirkel bor idag ca
2000 personer och ca 4600 har sin arbetsplats
här. En prognos för antalet anställda i området
då Gårda är färdigutbyggt är ca 6300 personer.
Om man också tar hänsyn till de resenärer som
kan byta till buss eller spårvagn vid stationen
(ca 1360 resande/dygn) så motsvarar dessa båda
resgrupper 50% av det totala antalet resande
från SYD. Denna siffra är dock något högre eftersom Gårdaområdet ej var utbyggt då RUS 86
genomfördes.
Ökar man influensområdet med 500 m når man, förutom fler kontor och bostäder, även SAABs fabriker vid Nellickevägen, Carlanderska och Ekmanska sjukhusen, universitetsbiblioteket, Hotel
Opalen, Burgårdens gymnasium och Valhalla idrottsplats. Stations läget har med andra ord ett
stort resandeunderlag.
Se figur l.
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6.

ÖVRIGA PLANERINGS FÖRUTSÄTTNINGAR

I området runt örgrytemotet har olika förändringsarbeten genomförts den senaste tiden, både
vad gäller fastigheter och anläggningar.
Under mitten av BO-talet har man byggt en avfart
från E6, breddat örgrytevägen och förändrat
gång- och cykelbanorna. Under samma period har
Gårda kontoriserats, en process som fortfarande
pågår.
Bland andra projekt som är på gång kan nämnas
expansion av Lisebergsområdet, flyttning av
Lisebergsentren, ombyggnad av Korsvägen, förbättrad parkeringsanläggning sydost om Underås
bro samt en sydgående påfart på E6, den s k
Kanoldrampen. Dessa planerade projekt kan påverka lokalstationsutbyggnaden både i tid och rum.
För närvarande projekteras en ny tillfart till
Focus parkeringsanläggning med avfart från E6
via en ny lokalgata. Denna IIlokalgata ll skall
fortsätta över örgrytevägen och kopplas ihop med
av- och påfart vid den s k Kanoldrampen.
Detta arbete beräknas påbörjas i maj 1990, varför ett område för stationsbyggnad och gångtunnel bör reserveras redan nu.
7.

ALTERNATIVGENERERING

utgående från de förutsättningar som beskrivits
i föregående avsnitt har ett antal lokaliseringsalternativ studerats:
Förskjutna perronger
Sidotunnlar med perrong
Under örgrytevägen
Söder om örgrytevägen
Norr om örgrytevägen
Gemensamt för de olika alternativen är hur man
skall få plats med plattformar inne i tunneln
samt hur man tar sig till, från och mellan dessa.
Även om tunnelsektionen är stor, sa ar den inte
tillräckligt stor för att man skall få plats med
vare sig rnittplattform eller sidoplattformar.
Ett alternativ som studerades var att förskjuta
plattformarna i längsled och skapa utrymme genom
att flytta spåren ömsom åt väster ömsom åt öster. Efter samråd med Banverket förkastades
detta alternativ, dels på grund av att stationen
blir onödigt lång med kommunikationsproblem

5

mellan plattformarna, dels att linjeföringen
försämras.
Ett annat alternativ kan vara att bygga sidotunnlar där väntutrymmet finns och att man därifrån ordnar anslutningstunnlar som mynnar mitt
för tågets dörrar när detta stannar vid stationen. Detta alternativ förkastades av byggnadstekniska och säkerhetsmässiga skäl. För att inte
påverka kraftfördelningen i tunnel tak och tunnelväggar krävs att sidotunnlarna läggs ett
stycke ifrån järnvägstunneln. Det blir med andra
ord förhållandevis långa anslutningstunnlar. Den
säkerhetsmässiga aspekten är att tåget måste
stanna precis vid anslutningstunneln, något som
kräver speciella tekniska åtgärder. Dessutom
måste all risk för att personer skall hamna på
"fel ställe", dvs mellan tåg och bergvägg, elimineras.
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang ar
vi hänvisade till att bygga plattformarna i
järnvägstunneln och mitt för varandra. Detta
innebär i sin tur att alternativet med ett stationsläge mitt under örgrytevägen faller. Här
kan tunnelväggarna inte vidgas utan att betongvalvet lyfts av under byggnadstiden, något som
innebär stora störningar för all övrig verksamhet runt örgrytemotet.
De återstående alternativen är stationslägena
norr och söder om örgrytevägen. vi väljer således att utreda båda dessa alternativ i den följande beskrivningen.

8.

KOSTNADER

'8.1

Alternativ nord

spårflyttning, plattformar o dyl
VVS

Kommunikationssystem
Diverse oförutsett
Projektering
Banverket + SJ
Summa
yttre markarbeten
stationsbyggnad
Totalt

9,75
2,36
6,57
4,67
3,50
3,55
30,4

Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr

0,5 Mkr
6,25 Mkr
37 Mkr
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8.2

Alternativ syd

spårflyttning, plattformar o dyl
VVS

Kommunikationssystem
Diverse oförutsett
Projektering
Banverket + SJ
Summa
Stationsbyggnad
Totalt

~";
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9.

EFFEKTBESKRIVNING

9.1

Säkerhet

12,15
2,36
6,43
5,80
4,39
4,45
35,6

Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr

6,25 Mkr
42 Mkr

Ur säkerhetssynpunkt får de båda alternativen
betraktas som likvärdiga. Det norra stationsläget innebar en något längre gångtunnel mellan
perrong och stationsentre, vilket medför längre
exponeringstid och därmed, teoretiskt sett,
större risk för att bli antastad. Denna skillnad
får dock betraktas som marginell. I båda alternativen är det nödvändigt med någon form av
övervakning i kombination med bemanning i stationsbyggnaden. Beträffande säkerheten vid avoch påstigande innebär det norra alternativet
att plattf9rmarna hamnar i spårkurva, medan de l
det södra alternativet hamnar utefter en raksträcka. Detta talar för det södra alternativet
även om problemen med det norra kan lösas med
hjälp av TV-monitorer o dyl. Trafiksäkerheten
ovan jord bestäms i huvudsak av hur många som
måste korsa örgrytevägen för att komma till och
från stationen. Detta måste utredas speciellt
genom att prognostisera resandeunderlaget.
9.2

Miljö

Ur miljösynpunkt bedöms de båda alternativen
vara i stort sett likvärdiga.
9.3

Estetik

Det estetiska värdet är svårt att mäta och dessutom finns det stort utrymme för individuellt
tyckande.
Det södra alternativet kan ha estetiska kvaliteter som det norra saknar. Dels kan man bygga ett
större stationshus i kombination IDed annan verksamhet, dels snyggar man samtidigt upp parkeringsamrådet vid E6:ans södra avfart.
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la.

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION

Byggnadstekniska och kostnadsmässiga faktorer
talar för det norra alternativet, medan estetik,
samlokalisering och därmed också samfinansiering
är det södra alternativets fördelar.
För att det södra alternativet skall bli lyckat
krävs ett omfattande planarbete där man i detalj
bestämmer hur området mellan E6 och Liseberg
skall se ut. Detta arbete måste också genomföras
i samråd med Liseberg och Parkeringsbolaget.
Förutsättningarna för samlokalisering och samfinansiering bedöms som både osäkra och tidsödande. Med hänsyn taget till ovanstående resonemang, och att pendeltågstationen förutsetts
fungera 1992, förordas det norra alternativet.
11.

GENOMFÖRANDE

11.1 Funktion
stationen utformas med sidoplattformar. Huvudentren förläggs väster om E6 framför Focushuset.
Entre och plattformar förbinds med en gångtunnel. Se figur 2.
Varje plattform utformas som slutna rum som
begränsas av berg i tak och bakvägg, medan framväggen utförs som tät vägg i betong och plexiglas.
När tåget stannar på stationen och öppnar dörrarna ges en signal via fotocell så att dörrarna
i plexiglasväggen öppnas. Systemet utformas så
att dessa dörrar endast kan öppnas utifrån spårområdet via tåget eller manuellt. Se figur 3.
Förbindelse mellan plattformarna sker via gångtunnel. Se figur.
Anslutning till östra sidan om E6 sker med hjälp
av hiss till Odinslundsgatan.
11.2 Tidplan
Byggnadsarbeten på E6 kommer att påbörjas i maj
1990. Under hösten kommer området runt Focus att
"störasII av byggandet av lokalgata med anslutning till parkeringshuset. Efter semesterperioden, i slutet av augusti, påbörjas arbeten med
Boråsbanan varvid tågtrafiken kommer att ställas
in under en ca 3 månadersperiod. Med dessa förutsättningar för ögonen samt att pendeltågstra-

i ,

Figur 3
En vägg skyddar de väntande från förbipasseran d e
tåg.
En signal ges via fotocell från tåget så att
dörrarna i plexiglasväggen oppnas.
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fiken skall komma igång 1992, krävs ett snabbt
ställningstagande om det fortsatta arbetet.
En grov tidplan skulle kunna se ut på följande
sätt:
1990-01

Principbeslut om genomförande

1990-02

Detaljplaneförslag och projektering

1990-05

Förfrågningsunderlag

1990-06

Fastställande av detaljplan och entreprenadupphandling

1990-08

Tunnelarbeten

1991-02

Servicearbete, hisschakt, plattformsarbeten

1991-04

Flyttning av spårvagnshållplats

1991-08

Bygge av stationsbyggnad

11.3 Detaljplan
För att lokaltågstationen skall bli komplett
krävs att en detaljplaneändring genomförs för
området.
Dessutom krävs att bygglovshandlingar upprättas.
11.4 Projektering
Arbetets omfattning och korta genomförandetid
gör att projektering bör starta snarast. För att
klara tidplanen kan projektet delas in i flera
delar som projekteras och upphandlas var för
sig. Del l kan t ex omfatta tunnelarbete, del 2
service- och kompletteringsarbete, del 3 stationsbyggnad och del 4 interiörer.
11.5 Teknik
Den grundläggande frågan, både bildlikt och
bokstavligen är hur tunnelarbetena skall bedrivas.
Förslagsvis börjar man ursprängning för plattformen på östra sidan. Halva järnvägstunneln
stängs av och det västra spåret trafikeras dubbelriktat. Arbetsområdet skärmas av med provisorisk vägg. Bergmassor fraktas bort till Almedal
via det östra järnvägsspåret. samtidigt kan
arbetena med gångtunneln påbörjas. Här görs en
trafikomläggning vid Fabriksgatan-örgrytevägen
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Förklaringar

o

Det västra spåret dubbelriktas. En vägg skärmar
av arbetsområdet·

l

Ursprängning för plattform och gångtunnel pa
östra sidan

2

Gångtunnel under. spåren förbereds

J

östra spåret flyttas

4

Fortsatt arbete på gångtunnel under östra
spåret

5

Gångtunneln (östra delen)

6

Som 2

7

Västra spåret flyttas

8

Ursprängning för perrong på västra sidan

färdigställs

9,10 Gångtunnel under västra spåret förbinds med
gångtunneln som leder upp till stationsbyggnaden

Figur 4
Arbetsgång för
tunnel arbeten
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så att schaktmassorna kan transporteras bort
denna väg.
När arbetena med plattformen på den östra sidan
är klar och spåret flyttats, läggs tågtrafiken
om och det östra spåret dubbeltrafikeras.
Schaktmassorna på den västra sidan körs bort via
den blivande gångtunneln.
Denna arbetsordning styrs i huvudsak av att
tågtrafik skall upprätthållas under byggtiden.
Efter genomgång med banverket och SJs driftledning har konstaterats att det finns möjligheter
med viss justering av nuvarande tågplan att
under en övergångstid klara trafiken på enkelspår genom tunneln.
I samband med ombyggnad av Boråsbanan under
hösten 1990 planeras för avstängning av tågtrafiken på denna bana. Detta skulle även underlätta för byggnads arbete vid örgrytevägen.
För projektets möjlighet att förverkligas är det
viktigt att utnyttja denna unika situation.
Det kan dessutom konstateras att trafiksituationen på banan efter utbyggnad av Västkustbanan
till dubbelspårsdrift och med pendeltågtrafik
kommer att innebära att enkelspårsdrift genom
tunneln då är mölig med bibehållen tågtrafik.
Det är därför väsentligt att station vid örgrytevägen färdigställs inför pendeltågstart sommaren 1992.
Göteborg som ovan
VBB Trafik
Claes Johansson
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ÖRGRYTE LOKALTÄGSTATION

1.

Begäran att få bygga lokaltågstation i den
s k Gårdatunneln i Göteborgs kommun.
Refererande till denna skrivelse samt tidigare PM, skrivelser och samråd ansöker
härmed Göteborgsregionens Lokaltrafik AB om
tillstånd att få bygga en lokaltågstation i
befintlig järnvägstunnel. Se figur 1.

2.

Bakgrund
I samband med utredningsarbetet beträffande
lokalisering och utformning av lokaltågstationer utefter Västkustbanan studerades
bl a ett stationsläge vid örgrytemotet.
Läget är gxnnsamt i flera avseenden. Från
stationen skulle man lätt kunna nå Liseberg, Svenska Mässan, Scandinavium och
liknande verksamheter runt Korsvägen. Ombyggnaden av Gårda har inneburit att områdets attraktionskraft ytterligare ökat.
Tillgängligheten till övrig kollektivtrafik
är god.
Beträffande biltrafiken finns i örgrytemotet avfarter från E6:an samt påfart i nordlig riktning. Påfart i sydlig riktning
kommer att byggas under vintern 1991.
Parkering finns dels i form av P-hus
(FOCU§), dels i form av markparkering
(öster om Underås bro).

3.

Byggnadstekniska förutsättningar
I det aktuella området går järnvägen i
tunnel, vilket innebär att en lokaltågstation får karaktär av tunnelbanestation.
Tunneln har besiktigats ett antal gånger
bl a med representanter från Banverket.
Efter kompletterande bergsonderingar och
borrningar konstaterades att sträckan på

EN VÄGG SKYDDAR DE VÄNTANDE
MOT BULLER.
YÄGGEN ÄR AV PL~XIGLAS OCH
AR FORSEDD MED DORRAB SOM
AUTOMATISKT LIPPNAS DÄ
"'RATT'" TÄG STANNAR.
NÖDUTGÅNGAR

UTGÅNG MOT
ODINSLUNDSGATAN

BEE SPÅRMITT
NY SPÄRMITT

EN GÅNGTUNNEL LEDER
TILL EN ST ATIONSENTRE
PLACERAD FRAMFÖR FOCUS
AFFÄRSHUS
Fi"gur 2
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vilken en station kunde byggas, var begränsad. Ur bergteknisk synvinkel måste
därför stationen ligga norr om örgrytevägen.
4.

Trafiktekniska förutsättningar
Idag finns dubbelspår i tunneln som ingår i
Västkustbanan och Boråsbanan. Ett avstånd
på ca 6 m finns mellan spårparen.
För att få plats med plattformar för lokaltågen krävs dels att spåren flyttas ihop
till 4,5 m, dels att tunneln vidgas.
Se figur 2.

5.

Resandemässiga förutsättningar
1986 genomfördes en resvaneundersökning av
GLABs trafikområde. Denna låg till grund
för bl a utredningen om pendeltåg mellan
Göteborg och Kungsbacka. Från undersökningen kan man konstatera att resandet
kl 06.00-08.59 uppgick till 1513 personer
varav 440 mot Kungsbacka och 1073 mot Göteborg.
En lokaltågstation i örgryte skulle få ett
resandeunderlag på knappt 500 personer
under denna period. Omräknat till dygn blir
antalet 1700 personer. på längre sikt bedöms resandet öka så det en bit in på
2000-talet uppgår till ca 3500 på- och
avstigande per dygn i örgrytestationen.

6.

Effektbeskrivning

6.1

Säkerhet
I samband med diskussionerna om en lokaltågstation i örgryte har frågan om eventuella olycksrisker och dess konsekvenser
tagits upp.
Man kan härvid dela in säkerhetsfrågorna i
tre delar - risk för tågolyckor såsom urspårningar och kollisioner, risk för
fallolyckor framför tåg samt risk för överfall.
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6.11 Risk för tågolyckor, haverier
För att få en uppfattning om denna typ av
risker har PRIM Consult AB genomfört en
riskstudie, se bilaga.
Denna riskstudie omfattar den planerade
pendeltågstationen i Gårdatunneln. studien
omfattar i första hand risker härrörand~
från den existerande transporten av farligt
gods genom samma tunnel.
Genom att studera logistiken för den existerande trafiken genom tunneln visas att
möjligheten för ett tåg med farligt gods
att befinna sig i tunneln samtidigt med ett
pendeltåg begränsas till ett tillfälle per
vardagsdygn.
Inventering av det farliga godset visar att
konsekvenserna av ett utsläpp i tunneln
samtidigt som ett pendeltåg står vid stationen är mycket stora.
Riskbedömningen underbyggd med information
om felfrekvenser vid tågtransporter och
fysikaliska data för det farliga godset
indikerar en risknivå som kan sägas vara
något hög, främst beroende på de mycket
stora konsekvenserna av ett utsläpp av
farligt gods i tunneln.
För den pendlande individen innebär denna
risk en marginell ökning av den risk som
han utsätter sig för under sitt tågåkande.
6.12 Risk för fallolyckor
Risk för fallolyckor går aldrig att bortse
ifrån vid järnvägs- och tunnelbanestationer. Eftersom det i normalfallet saknas
räcken o dyl mellan plattform och spår
finns alltid risken att någon frivilligt
eller ofrivilligt faller ned från plattformen. Beträffande lokaltågstationer med
sidoplattformar är också frestelsen stor
att ta sig från den ena plattformen till
den andra via spårområdet.
6.13 Risk för överfall
I tunnlar och liknande utrymmen ökar
otryggheten och rädslan för överfall.
Den faktiska risken behöver dock inte
vara större i en lokaltågstation under
jord jämfört med en ovan.

rL A_J
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Figur 3
En vägg skyddar de väntande från förbipasserande
tåg.
En s~gnal ges via fotocell från tåget så att
dörrarna i plexiglasväggen öppnas.
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6.2

Miljö
För en lokaltågstation under jord krävs
speciell omsorg beträffande ventilation,
belysning, färgsättning och interiör.
Den största positiva effekten är att man
har ett naturligt klimatskydd som skyddar
mot väder och vind.
Ett speciellt problem för en lOkaltågstation i tunnel är det buller och vinddrag
som uppstår när fjärrtåg passerar förbi
plattformarna. Uppmätt ljudnivå på en pendeltågstation som är belägen så att inga
ljudreflexer erhålls från närbelägna föremål visar att ett passerande snälltåg ger
ett maxvärde på ca 95 dBA. Motsvarande mätning i en kort bergtunnel ger ett max. värde
på 100-105 dBA.

7.

Åtgärder vid genomförande
Individen ställer högre krav på säkerheten
i järnvägsanläggningar jämfört med exempelvis biltrafiksystem. Det är därför viktigt
att vidta åtgärder som minimerar risker och
ökar trygghetskänslan.

7.1

Tågolyckor
Rimliga åtgärder för att i det närmaste
eliminera risken orsakad av farligt gods är
att tidsstyra godståg och pendeltåg så att
dessa inte befinner sig i tunneln samtidigt.
Dessutom bör ett gasalarm installeras så att
passagerare ej beger sig ned i tunneln om ett
utsläpp .skulle ha skett. Konsekvenserna aven
eventuell olycka kan också mildras med hjälp av
en vägg som skiljer väntande passagerare från
spårområdet.

7.2

Fallolyckor
Varje plattform utformas som slutna rum som
begränsas av berg i tak och bakvägg, medan
framväggen utförs som tät vägg i betong och
plexiglas.
När tåget stannar på stationen och öppnar
dörrarna ges en signal via fotocell så att
dörrarna i plexiglasväggen öppnas. Systemet
utformas så att dessa dörrar endast kan öppnas
utifrån spårområdet via tåget eller manuellt.
Se figur 3.
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Eftersom det finns ca 1,0 m plattform utanför
väggen är det inte nödvändigt att tågets dörrar
hamnar exakt mitt för väggens.
Förbindelse mellan plattformarna sker via gångtunnel. Se figur 1.
En resandesituation skulle kunna beskrivas på
följande sätt:
1.

Ett pendeltåg anländer. Föraren öppnar
tågets dörrar. Detta registreras av dörrarna i plattformsväggen genom att en ljusstråle, från den öppna tågdörren träffar
plattformsdörren varvid dessa öppnas.

2.

Avstigande lämnar tåget varefter påstigande
går in i tåget via plattformsdörr respektive tågdörr. Föraren av tåget ges möjlighet att övervaka hela förloppet via TVmonitorer.

3.

När föraren bedömer att alla som skall resa
med också stigit på varnar han för dörrstängning samtidigt som han släcker ljusstrålen. Dörrarna i plattformsväggarna
stängs nu, medan tågdörrarna fortfarande
står öppna.

4.

Föraren stänger dörrarna till tåget och kör
iväg. Skulle någon trots allt "bli kvarn
utanför väggen skall vederbörande kunna
öppna skjutdörren med hjälp av ett handtag.

En situation där någon frivilligt stannar utanför plattformsväggen är givetvis svår att förhindra. Detta skiljer sig emellertid inte från
vad som kan ske vid vilken järnvägsperrong som
helst.
7.3

överfall
För att öka trygghetskänslan för de som uppehåller sig i stationen kommer denna att utformas så att god sikt erhålls när man rör sig
i gångtunnlar och på plattformar.
Den övre delen av plattformsväggarna görs
genomsiktlig med hjälp av plexiglas eller motsvarande. Dessutom kommer alla utrymmen att
övervakas med tevekameror som är kopplade till
monitorer i hrivudstationsbyggnaden.
När pendeltågen slutat gå stängs stationen och
gångtunnlar och plattformar avpatrulleras.
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7.4

övriga olägenheter
Beträffande buller bör målsättningen vara att
den akustiska miljön ska vara minst lika bra
som för utomhusbelägna perronger idag. Därför
maximeras ljudnivån till 90 dBA med hjälp av
ovannämnda väggparti.
ventilationen i tunneln kommer att lösas genom
att luft till plattformsutrymmena tas från
järnvägstunneln, där luftkvaliteten bedöms som
bättre än den ovan jord.
Klimatet på plattformarna kommer därför att bli
i stort sett detsamma som inne i nuvarande
järnvägstunnel.

8.

Alternativ utformning av plattformsutryrnme
Järnvägsinspektionen har studerat VBBs
förslag till lösning med en skyddsvägg av
betong och plexiglas. Eftersom väggen enligt gällande bestämmelser måste placeras
på så stort avstånd från plattformskant
anser inspektionen att lösningen inte är
tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt.
Inspektionen emotser därför förslag till
lösning utan skyddsvägg.
Ett sådant förslag skulle innebära både
fördelar och nackdelar, vilket kan beskrivas på samma sätt som i kapitel 7 ovan.

8.1

Tågolyckor
Konsekvenserna vid en eventuell tågolycka
kan bli värre om de väntande passagerarna
står helt oskyddade intill plattformskant.
Brand och rök sprids i hela tunnelsektionen, eftersom respektive plattform inte kan
betraktas som enskilda brandceller.
Skydd mot gasutsläpp minskas också. Eftersom spårutrymmet krymps om väggar sätts upp
innebär detta att saneringsinsatser och
bärgning kan försvåras vid t ex en tågurspårning.

8.2

Fallolyckor
utan en skyddande vägg ökar risken för att
väntande passagerare faller eller knuffas
ned i spårområdet. Fördelen blir dock att
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det aldrig uppstår några tekniska problem
med dörrar som inte öppnas och stängs som
de skall.
En passagerare kan inte heller bli "utelåst".
Om plattformarna inte förses med väggar bör
någon form av staket sättas upp mellan
spåren för att hindra folk från att ta sig
mellan plattformarna via spårområdet. Dessutom bör ett område på ca 1 m från plattformskant förses med avvikande beläggning
och varningstext.
8.3

Överfall
Minskad rädsla för överfall med ökad trygghetskänsla som följd kan eventuellt uppnås
utan väggar. Känslan av instängdhet är
mindre med en helt öppen tunnelsektion.

8.4

övriga olägenheter
utan väggparti ökar bullernivån och vinddraget för väntande passagerare. Ett sätt
att mildra denna påverkan är att minska
hastigheten på de tåg som inte stannar i
tunneln.
Ett annat sätt kan vara att sätta upp ljudabsorbenter och vindskydd på plattformarna.

9.

Effektbeskrivning
För att kunna jämföra argumenten för respektive mot en plattformsvägg, kan effekterna sammanställas i en matris.
Händelse
Med vägg
tåg
Föremål från
+
Brand & rök
+
Gas
+
Sanering &
bärgning
Fall
+
Smitväg över spår
+
Tekniskt haveri
Teknisk sårbarhet
Stopprecision
Överfall
(-)
Utrymning
Buller
+
Vinddrag
+
ventilation
+
Kostnad

utan vägg

+

(-)
+
+
+
+
+
(+)
+
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Numerärt är det ungefär lika många plus och
minus oavsett alternativ. vi anser dock
att, vid en värdering av händelser, väggalternativet är att föredra.
10.

Internationell utblick
Erfarenheten av stationer med liknande karaktär är begränsad.

VBB Trafik som ovan
Claes Johansson
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o

SAMMANFATTNING
Denna riskstudie omfattar den planerade lokaltågstationen
i Gårdatunneln.Studien omfattar i första hand risker
härrörande från den existerande transporten av farligt
gods genom samma tunnel.
Genom att studera logistiken för den existerande trafiken
genom tunneln visas att möjligheten för ett tåg med
farligt gods att befinna sig i tunneln samtidigt med ett
pendeltåg begränsas till ett tillfälle per vardagsdygn.
Inventering av det farliga godset visar att konsekvenserna
av ett utsläpp i tunneln samtidigt som ett pendeltåg står
vid stationen är mycket stora.
Riskbedömningen underbyggd med information om
felfrekvenser vid tågtransporter och fysikaliska data för
det farliga godset indikerar en risknivå som kan sägas
vara något hög,främst beroende på de mycket stora
konsekvenserna av ett utsläpp av farligt gods i tunneln.
För den pendlande individen innebär denna risk en
marginell ökning av den risk som han utsätter sig för
under sitt tågåkande.
Rimliga åtgärder för att i det närmaste eliminera risken orsakad
av farligt gods är att tidsstyra godståg och pendeltåg så att
dessa inte befinner sig i tunneln samtidigt. Dessutom bör ett
gasalarm installeras så att passagerare ej beger sig ned
i tunneln om ett utsläpp skulle ha skett.
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1

INLEDNING
För att kunna minska bilberoendet i transporterna av människor
till och från de centrala delarna i Göteborg planeras
pendeltågstrafik söderut mot Kungsbacka.Utefter sträckningen
kommer ett antallokaltågstationer att byggas.
Avsikten är att använda den befintliga västkustbanan tillsammans
med övrig trafik vilken består av resandetåg och godståg.
Godstågen är delvis lastade med farligt gods.
Denna riskstudie omfattar den planerade lokaltågstationen i
Gårdatunneln. Studien ger en kvalitativ bedömning av risknivån
för de resande orsakad av övrig tågtrafik genom tunneln.
Studien är upplagd på följande sätt:
- Inventering av befintlig och kommande tågtrafik genom tunneln
- Olycksorsaker
- Konsekvenser
- Kvalitativ bedömning av risknivå
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ÖRGRYTE LOKALTÄGSTATION
Örgryte lokaltågstation planeras att förläggas i befintlig
tunnel. Lokaliseringen är i höjd med Örgryte gamla kyrka och
sträckningen norrut.
planeras genom en tunnel i riktning mot
Li seberg/Svenska Mässan ,med mynn"j ng en vi d Focus.

Huvudentr~n

Utöver huvudi ngången til"1 kommer en di rekt i ngång från
Odinslundsgatan till stationens sydända. En utrymningstunnel
planeras från stationsområdets norra del.
För att resanden skall kunna korsa spårområdet anlägges en
tunnel under spåren med trappor och hiss på respektive sida.
Perrongen blir c a 120 m lång med en längsgående bullervägg som
avskärmar väntande passagerare från spårområdet.Bullerväggen
står öppen när passagerarna skall gå i och ur tåget.
En tunnel reserverad över spårområdet, reserverad för
räddningspersonal, är planerad från en öppning mot
Odinslundsgatan.
Gårdatunneln är dubbelspårig utan växlar. Trafiken
regleras med optiskt signalsystem och Automatic Train
Control.(ATC).
Tillåten hastighet i tunneln idag är 105 km/time
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•

5
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3

INVENTERING AV TÅGTRAFIK
Spåren genom Gårdatunneln ansluter till Västkustbanan och
Boråsbanan.
Tunneln trafikeras av persontåg och godståg med farligt gods i
viss utsträckning.
Pende ltågen är ti 1"1 kommande trafi k som kommer att kräva vi ss
omplanering av tidtabellen.
De ol"j ka typer av trafi k som går genom tunne l n är:
- Godståg
- Resandetåg
- Pendeltåg

PRIM

7

3.1

Godståg.
Godståg avgår enligt TÄGORDNING AM T90 gällande
900S27-900923.Se APPENDIX 2.

•

Vilken typ av gods respektive tåg innehåller har hämtats
ur SJ godslista för april månad 1990.Denna månad har
bedömts som representativ för godsunderlaget,men
variationer förekommer .
GODSTÄG GENOM GÄRDATUNNELN FRÄN GUBBERO TILL MÖLNDAL.
Varje arbetsvecka M-F går här i genomsnitt 24 godståg.
Av dessa är det fem som regelbundet innehåller farligt
gods.
Av dessa fem innehåller fyra farligt gods vid maximalt
hälften av passagerna.Det femte innehåller farligt gods
vid maximalt 2/3 av passagerna.
GODSTÄG GENOM GÄRDATUNNELN FRÄN MÖLNDAL TILL GUBBERO.
Varje arbetsvecka M-F går här i genomsnitt 22 godståg.
Av dessa är det fem som regelbundet innehåller farligt
gods.
Dessa fem innehåller farligt gods vid maximalt hälften av
passagerna.
Godstågen innehåller farligt gods av olika typ. De
dominanta produkterna är:Natronlut, Gasol, Ammoniak,Klor
och Väteperoxid. Utöver dessa förekommer ett stort antal
produkter som rubriceras farligt gods,men som
transporteras i avsevärt mindre omfattning.
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3.2

Resandetåg.
Resandetåg följer SJ TÄGORDNING AM T90 gällande
900923. Se APPENDIX 2.

900527-

RESANDETÄG GENOM GÄRDATUNNELN FRÄN GUBBERO TILL MÖLNDAL.
Det passerar totalt 29 tidtabellbundna resandetåg GubberoMölndal.Tag bort de tre endagarstågen och vi har i snitt
26 resandetåg per dygn.
RESANDETÄG GENOM GÄRDATUNNELN FRÄN MÖLNDAL TILL GUBBERO.
Det passerar totalt 31 tidtabellbundna resandetåg MölndalGubbero. Tag bort de 4 endagarstågen och vi har i snitt 27
resandetåg per dygn.
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3.3

Pendeltåg
Stationsområdet avpassas för pendeltåg typ XI0 dubbel kopplade.
Ett XI0 tåg tar 184 sittande och 110 stående passagerare. Detta
innebär maximalt 600 passagerare. Medeltalet ligger betydligt
1ägre.
Uppehållstiden för pendeltågen på tunnel stationen är
1/2-1 min.

*

Antag att vi har en koncentration av passagerare under fem
minuter vid varje avgång.
Följande tidtabell planeras:
04.30
06.00
09.00
15.00
18.00
00.00

-

06.00
09.00
15.00
18.00
24.00
04.30

Hal vtimmestrafi k
Kvartstimmestrafik
Halvtimmestrafik
Kvartstimmestrafik
Halvtimmestrafik
Uppehåll

PRIM
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3.4

Sammanfattning Trafikinventering.
Trafiksituationen i Gårdatunneln idag är sådan att godståg
och resandetåg sammanlagt passerar ca 140 gånger per
dygn.Av dessa passager svarar godstågen för ca hälften.
De tillkommande pendeltågen bygger på med ytterligare ca
50 passager per dygn.
De godståg som transporterar farligt gods passerar mellan
kl 1830-0450 och är tio st till antalet.Av dessa tio
passerar fyra under den tidsperiod då pendeltågstrafiken
står stilla.De övriga sex passerar under tid då
pendeltågen går med halvtimmastrafik.
MÖjligheten att ett pendeltåg och ett godståg med farligt gods
samtidigt befinner sig i tunneln är alltså begränsat till sex
tillfällen per dygn,samtliga utanför rusningstrafik.
Detta innebär, med antagandet att vi har en koncentration
av passagerare under fem minuter vid varje
pendeltågsavgång, att vi har ett godståg med farligt gods
och ett pendeltåg i tunneln samtidigt ungefär en gång per
vardagsdygn eller vid 250 tillfällen per år med dagens
analysunderlag.

PRIM
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4

OLYCKSORSAKER
För att en olycka i tunneln skall kunna inträffa krävs att ett
antal oberoende faktorer samverkar.
De huvudorsaker som behandlas i denna studie är följande:
- Sammanstötning tåg-tåg
- Urspårning tåg
- Tekniskt fel (behållare farligt gods)
Som underlag för bedömningen av hur ofta dessa
olycksorsaker kan tänkas inträffa har statistiskt material
studerats.Detta material är av generell natur och har i
flera fall inte någon direkt relation till förh~llandena
som gäller i gårdatunneln.Där det statistiska underlaget
inte varit relevant har det endast använts som vägledning
vid bedömningen.
SJ trafiksäkerheten 1989 indikerar att sammanstötningar mellan
tåg och tåg eller stillastående vagnar sker med en frekvens av
10-8 per tågkilometer.På den aktuella sträckan är ATC installerat
varför denna frekvens kan uppskattas till ca två tiopotenser
lägre.Detta innebär att frekvensen av sammanstötningar på den
aktuella bansträckan kan betraktas som mycket låg.
Signifikanta urspårningar indikeras i olika källor att ske med
en frekvens av 2 x 10-7 per tågkilometer.
Tekniskt fel på behållare indikeras inträffa med en frekvens av:
Ventil läckage 10-8 per vagnkilometer
Rörl äckage
10-10 per vagnki lometer
Tankläckage 10-11 per vagnkilometer
(Statistiskt material från Offshoreindustrin utslaget på den tid
som det tar för en vagn att rulla 1 km i 100 km hastighet).
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Följande antagande beträffande frekvenser av följdhändelser
efter sammanstötning och urspArning kan göras.

*

Av tankvagnar med last under atmostfärstryck leder var 10:e
olycka till läckage och var 100:e till stort läckage.

*

Av tankvagnar med last under tryck (med kraftig mantelplAt)
leder var 25:e olycka till läckage och var 250:e till stort
läckage.

1/

Frekvensen av olyckor med farligt gods samtidigt som vi
har ett pendel tAg i tunneln bedömes vara 4*10~ per km och
Ar.Se fel träd nästa sida.
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Felträd.
Olycksorsaker som leder till utsläpp av farligt gods.

URSPÅRNING

D--

TEKNISKT
FEL

ELLER

1\

SAMMAN~O

jJ

,--

OCH

GODSTÅG

FARLIGT
GODS

LD-

I

OCH

PENDEL-

TÅG

y
OCH

-

. OLYCKA
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5

OLYCKSKONSEKVENSER
Konsekvenserna aven olycka som leder till utsläpp av farligt
gods är direkt beroende av typen av ämne.
En annan väsentlig parameter är om godset transporteras
under högt tryck eller under atmosfärstryck.Trycksatta
tankvagnar läcker ut avsevärt större mängder än tankvagnar
vid atmosfärstryck när läckage uppstår.
Gasol och Klor transporteras under tryck.
Konsekvensen av gasol läckage är att en explosionsfarlig
atmosfär uppnås på kort tid i den inneslutning som tunneln
utgör.
Konsekvensen av klorläckage är att en livsfarlig
koncentration uppnås på mycket kort tid.

*

Antag att ett litet utsläpp (10KG/S) av trycksatt farligt
gods inom 500 m från perrongen leder till att en tredjedel
av passagerarna omkommer.Se Appendix 1.

*

Antag att ett stort utsläpp av trycksatt farligt gods inom
500 m från perrongen leder till att två tredjedelar av
passagerarna omkommer.Se Appendix 1.
Farligt gods som transporteras under atmosfärstryck är
Ammoniak,Väteperoxid,Natriumhydroxid och ytterligare ett
stort antal typer av produkter.Se vidare appendix 2.
Detta gods är i flera fall lika brandfarligt eller giftigt
som gasol och klor,men på grund av andra fysikaliska
förutsättningar sprids de betydligt långsammare vid
utsläpp.

*

Antag att ett litet utsläpp (10KG/S) av farligt gods vid
atmosfärstryck inom 50 m från perrongen leder till att en
tredjedel av passagerarna omkommer.Se Appendix 1.

*

Antag att ett stort utsläpp av farligt gods under
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atmosfärstryck inom 50 m från perrongen leder till att två
tredjedelar av passagerarna omkommer.Se appendix 1.
Konsekvensen aven olycka med farligt gods, baserad på de
olycksorsaker som definierats i kapitel 4, bedömes vara
följande:
#

En tredjedel av passagerarna inom stationsområdet och
pendeltåget bedömes omkomma med en frekvens av
2.5*10-6 per år.

#

Två tredjedelar av passagerarna inom stationsområdet och i
pendeltåget bedömes omkomma med en frekvens av
2.5*10-7 per år
De tåg som kan komma ifråga för denna typ av olycka
passerar tunneln under lågtrafik.Det innebär att det
normalt inte vistas maximalt antal passagerare inom
stationsområdet. Antag 100 a 200 .
Konsekvenserna aven sammanstötning mellan tåg som inte
innehåller farligt gods blir betydligt lindrigare.Den typ
av olycka som kan anses möjlig är att ett resandetåg eller
ett godståg kör in i ett stillastående pendeltåg.
Konsekvensen aven sådan olycka är att den bakre delen av
pendeltåget skadas.

*

Antag att 5-10 passagerare omkommer.
Frekvensen för denna typ av olycka där samtliga tåg kan
vara inblandade ligger i samma storleksordning som
utsläppen av farligt gods ovan.På grund av den lägre
konsekvensen innebär detta att bidraget till den totala
risknivån är litet jämfört med hanteringen av farligt
gods.

I
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Händelseträd
Händelseutveckling efter utsläpp av farligt gods

I

I STORT LÄCKAGE

I

FARLIGT GODS I
UNDER TRYCK. f------\--~ LITET LÄCKAGE
I

INOET LÄCKAOE

•

I

OLYCKA

i

L-

FARLIGT GODS
ATM TRYCK

I

STORT LÄCKAGE

I

LITET LÄCKAGE

I

INGET LÄCKAGE
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6

KVALITATIV BEDÖMNING AV RISKNIVA
Risk är lika med produkten av sannolikhet och konsekvens.
Sannolikheten för en olycka med farligt gods i
gårdatunneln har bedömts vara relativt låg. Konsekvensen
aven sådan olycka har däremot bedömts vara mycket
hög.Hundratalet människor kan omkomma av klorförgiftning
eller i en gasol brand/explosion.
Konsekvensen aven sammanstötning mellan ett pendeltåg och
ett annat tåg är relativt sett mycket lägre.
Det finns idag inte några fastlagda kriteria för vilka
risknivåer som är acceptabla i samhället. sådana kriteria
har diskuterats och i viss mån accepterats i Danmark och
Holl and
Det går inte att direkt jämföra den bedömda risknivån i
Gårdatunneln med dessa kriteria eftersom de är avsedda för
stora verksamheter.
Man kan emellertid säga att den bedömda risknivån i
GArdatunneln befinner sig i en gråzon där man bör beakta
följande:
-Värdera nyttan av verksamheten.
-Jämför med alternativa åtgärder.
-Vidtag rimliga åtgärder för riskreducering
Verksamheten bedömes vara av stort intresse för Göteborg
och dess sydliga förorter genom att pendeltrafiken med bil
minskar och restiderna till Göteborgs centrum blir
kortare.Genom dep minskade biltrafiken förbättras luft och
miljö.

.
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Alternativa åtgärder bedömes ej föreligga.
För att med rimliga åtgärder reducera den bedömda
risknivån bör man tidsstyra godstågtrafiken och
pendeltågstrafiken så att godståg och pendeltåg aldrig
befinner sig i tunneln samtidigt.Dessutom bör
godstågstrafiken förläggas utanför rusningstrafiken med
1/4 timmes pendeltågtrafik.{Detta är fallet idag.)
För att inte passagerare skall gå ned till stationen och
ankommande tåg köra ned i tunneln om ett utsläpp har skett
bör man arrangera någon form av gasdetektion med alarm.

Den risknivå som diskuterats ovan är den så kallade
grupprisken.Detta innebär den risk som samhället löper att
ett antal människor ,vilka som helst,omkommer.
Individrisken, som diskuteras nedan,är sannolikheten att
en bestämd individ omkommer.
Antag en Kungsbackabo som är Göteborgspendlare.Han reser
dagligen ToR Göteborg men stannar kvar i Staden två
kvällar i veckan för att arbeta eller handla.Dessa dagar
tar han ett sent pendeltåg hem.Detta inträffar då ca
100 ggr per år. Han har sex tåg att välja mellan kl 18-21.
Denne individ löper en risk på ca 5*10-8 per år att
omkomma i en farligt godsolycka på Gårdastationen. Som
jämförel se l öper han generell t en ri sk att omkomma under
sitt tågåkande på 2.5*10- 10 per km. eller ca 10-6 per år.
Transporterna av farligt gods utgör alltså inte någon
större bidragande risk för den resande individen.
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Godkännande av avtal om utbyggnad av Västkustbanan meä
dubbelspår till Kungsbacka

HANDLING
1990 nr 8.

YRKANDE
Erling Sundwall (s): bifall till kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar med bifall till kommunstyrelsens förslag:
l) att godkänna föreliggande preliminära avtal
om utbyggnad av Västkustbanan med dubbelspår
m m till Kungsbacka och om 'trafikering med pendeltåg; samt

2) att i övrigt godkänna de principer som redovisas i stadskansliets tjänsteutlåtande för
Göteborgs kommuns engagemang i pendeltågsutbyggnaden till Kungsbacka med undantag av vad
som anges i avsnitt 5.6 angående pendeltågstation vid Örgryte/Liseberg,

ANTECKNING
Frågan om en pendeltågstation vid Örgryte/Liseberg har av
kommunstyrelsen remitterats till trafikpolitiska ledningsgruppen för ytterligare överväganden .
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GÖTEBORGS STADSKANSLI
Verksamhetsområde 4
Miljö, trafik, skydd,
teknisk försörjning
Kaj Andersson

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Rnr 24/90
Dnr 860/89

1990-01-10

Utbyggnad av dubbelspår till Kungsbacka

•
•

1

Hemställes att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta:
att godkänna föreliggande preliminära avtal, samt
att i övrigt godkänna de principer som redovisas
i föreliggande tjänsteutlåtande, för Göte
borgs kommuns engagemang i pendeltågsutbygg
naden till Kungsbacka.

2

•
•

FÖRSLAG TILL BESLUT

ÄRENDET

Göteborgsregionens Lokaltrafik AB hemställer i skrivelse
1989-11-24 om kommunens godkännande av preliminärt avtal angående utbyggnad av dubbelspår till Kungsbacka. Det preliminära avtalet har tecknats mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka och Banverket samt GLAB. Som förutsättning
för avtalet gäller att det godkänns av regeringen, banverkets
styrelse, GLAB:s styrelse och kommunfullmäktige i Göteborg,
Kungsbacka respektive Mölndals kommun .
Göteborgsregionens lokaltrafik har vidare i särskild skrivelse översänt avtal angående borgen och betalningsprinciper för
dubbelspårsutbyggnaden .
Ärendet har med hänsyn till den brådska som råder inte remitterats till några nämnder. Förevarande tjänsteutlåtande har
dock utarbetats aven tjänstemannagrupp med representanter
från stadsbyggnadskontoret, gatukontoret och kollektivtrafiksekretariatet.

3

BAKGRUND

Frågan om pendeltågsutbyggnad till Göteborg har behandlats av
kommunfullmäktige i Göteborg vid olika tillfällen. så t ex
beslöt fullmäktige 1985-10-10 i samband med behandlingen av
kommunikationsprogrammet· att kommunen skall verka för att
järnvägarna i framtiden skall svara för en större del av pendel- och godstrafiken. Vad gäller speciellt pendeltåg till

1990

Göteborgs
Kommunfullmäktiges handlingar

Nr 8

Framställning av kommunstyrelsen om godkännande av avtal om
utbyggnad av Västkustbanan med dubbelspår m m till Kungsbacka

Till Göteborgs kommunfu llmäkt i ge
Göteborgsregionens lokaltrafik AB har i skrivelsen 1989-11-24
hemställt om godkännande av ett preliminärt avtal angående
utbyggnad av dubbelspår till Kungsbacka. Avtalet tryckes
härefter.
KOMMUNSTYRELSEN
Stadskansliet

•
•

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat remittera frågan om
en pendeltågstation vid örgryte/Liseberg till trafikpolitiska
ledningsgruppen.
Kommunstyrelsen tillstyrker stadskansliets förslag i övrigt och
föreslår kommunfullmäktige besluta:
1) att godkänna föreliggande preliminära avtal om
utbyggnad av Västkustbanan med dubbelspår m m till
Kungsbacka och om trafikering med pendeltåg; samt
2) att i övrigt godkänna de principer som redovisas
i stadskansliets tjänsteutlåtande för Göteborgs
kommuns engagemang i pendeltågsutbyggnaden till
Kungsbacka med undantag av vad som anges i avsnitt
5.6 angående pendeltågstation vid örgryte/Liseberg.
Göteborg 1990-01-17

•

•

GöTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
Göran Johansson
Torgny Königson

2
Kungsbacka har en arbetsgrupp, där Göteborg varit representerat, behandlat frågan. Ett antal uppvaktningar har också
gjorts bl a av förre kommunikationsministern. Arbetsgruppen
presenterade i maj 1988 en rapport om pendeltåg mellan Kungsbacka och Göteborg. Rapporten överlämnades genom GLAB:s försorg till berörda kommuner med begäran om principiellt ställningstagande i frågan om pendeltåg.
Göteborgs kommunstyrelse behandlade ärendet 1988-11-16. Kommunstyrelsen beslöt då att meddela GLAB och Statens järnvägar
att Göteborgs kommun i princip tillstyrker att pendeltågstrafik snarast möjligt kommer igång på sträckan Kungsbacka Göteborg.
Göteborgs kommunstyrelse påtalade i sitt remisssvar att frågan om en pendeltågsstation vid Örgryte borde studeras i samband med de fortsatta utredningarna om möjligheterna till
genomgående pendeltågstrafik. Vidare framhölls att bytesstandarden vid föreslagna stationer ej var tillfredsställande
samt att parkeringsmöjligheterna vid stationerna borde utökas. Även frågan om turtäthet behandlades. En bättre turtäthet skulle öka pendeltågens attraktionskraft.
Mölndals kommun beslöt att i princip tillstyrka pendeltågtrafik på sträckan Kungsbacka-Göteborg. Samtidigt uttalades att
fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna bör beakta mi1jövinsterna,att en förutsättning för satsningen var att Göteborgs kommun medverkar samt att stationen vid Örgrytevägen
bör komma till stånd från start.
Kungsbacka kommun beslöt att i princip tillstyrka att pendeltågtrafiken införes på sträckan Kungsbacka-Göteborg så snart
förutsättningar härför föreligger samt att i princip även
tillstyrka att pendeltågtrafiken i en andra etapp utsträckes
till Frillesås (Varberg).
I remissunderlaget angavs att ett ja från kommunerna innebar
att förnyade kontakter skulle tas med SJ och kommunikationsdepartementet för att om möjligt påskynda en dubbelspårsutbyggnad.
I den utredning som låg till grund för kommunernas ställningstagande förutsattes:

*

att staten svarar för investeringen i dubbelspår,

*

att investeringen för stationer och tåg uppgår
till ca 200 mkr,
att kostnaderna beräknades till ca 57 mkr men att
samtidigt kostnaderna för busstrafiken reducerades med ca 9 mkr,

*

att intäkterna bedömdes till knappt 7 mkr och
beräknades på en resandeökning med 2.500 dagliga
resor, motsvarande en ökning med drygt 30 %,
att merkostnaden för Göteborg skulle bli 4 mkr,

3

att samhällsekonomiskt nollresultat förutsatte en
resandeökning på 5.000 dagliga bilresenärer.

Kommunernas tillstyrkan till pendeltågtrafik har inneburit
att förnyade kontakter har tagits. Resultatet av dessa är
delvis nya förutsättningar för pendeltågtrafiken. De nya förutsättningarna samt innehållet i det preliminära avtalet redovisas nedan.

4

PRELIMINÄRT AVTAL

4.1

Nya förutsättningar

Riksdagen beslutade den 2 maj att bevilja 65 mkr budgetåret
1989/90 för investeringar i Väst kust banan. Anslaget var emellertid villkorat så till vida att de berörda lokala och regionala intressenterna i göteborgsregionen respektive banverket skall bidra med vardera en tredjedel av de totala kostnaderna för utbyggnaden. Om banverket och de berörda intressenterna träffar en sådan överenskommelse har riksdagen förklarat sig beredd att anvisa resterande del av kostnaderna
för statens särskilda insatser kommande budgetår.

~

~

De totala utgifterna för den fortsatta dubbelspårsutbyggnaden
till Kungsbacka beräknas till 400 mkr (prisnivå medio 1989).
Berörda lokala och regionala intressenter, dvs kommunerna,
skall enligt riksdagsbeslutet bidra med en tredjedel av beloppet, motsvarande 134 mkr.
Utgifterna för stationer, planskildheter m.m. beräknas nu
till ca 106 mkr för kommunernas del (tidigare beslutsunderlag
99 mkr). Utgifterna för tåg som kommunerna också skall stå
för beräknas nu till 150 mkr (tidigare beslutsunderlag 140
mkr). De rent kommunala utgifterna har således ökat med ca 17
mkr. Härvid är dock att notera att i förslaget nu ingår en
station även vid Hede (strax norr om Kungsbacka).
I det preliminära avtalet sägs vidare att parterna är överens
om att ta upp överläggningar om eventuell station även vid
Örgrytevägen i Göteborgs kommun. Denna station är kostnadsberäknad till 40 mkr (investeringen ingår ej i ovan redovisade utgifter).
Sammantaget innebär de nya förutsättningarna att investeringsutgifterna för kommunernas del nu är ca 150 mkr större
än när kommunerna uttalade sig principiellt för en utbyggnad
av pendeltågtrafiken.

e
e
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5

SYNPUNKTER

5. l

Övervältring av kostnader på kommunerna

I 1988 års trafikpolitiska beslut fastlades ansvarsfördelningen mellan å ena sidan staten och å andra sidan lokala och
regionala trafikhuvudmän. De villkor som riksdagen angivit
för utbyggnaden av Västkustbanan strider mot det trafikpolitiska beslutet. Staten skall enligt detta beslut ta det fulla
ekonomiska ansvaret för hela järnvägens infrastruktur. Svenska lokaltrafikföreningen har i skrivelse till regeringen
krävt att så sker. Detta har dock inte inneburit någon ändring av besluten rörande Västkustbanans utbyggnad. En utbyggnad förutsätter därför att kommunerna tar ett betydligt större ekonomiskt ansvar än vad som generellt gäller för järnvägsutbyggnad.
5.2

Ekonomi

tidigare kalkyler redovisades att utbyggnaden kunde bli
samhällsekonomiskt lönsam om dels dagens bussresenärer övergick till tåg och dessutom ytterligare 5 000 dagliga bilresenärer tog tåget. Kalkylperioden är 50 år. I underlaget nu redovisas inte några nya kalkyler. Sannolikt torde nu framtagna
siffror inte påverka de samhällsekonomiska bedömningarna annat än marginellt varför slutsa~sen alltjämt är att en samhällsekonomisk lönsamhet förutsätter en betydande ökning av
tågresenärerna.
I

de samhällsekonomiska bedömningarna som presenterats har
inte några analyser gjorts av vad utbyggnaden kan innebära
för möjliga sammhällsekonomiska vinster på godssidan. Även
här torde det finnas samhällsekonomiska vinster som samhället
i form av staten kan tillgodogöra sig. Dessa vinster borde
vara ett motiv för staten att utöka sitt ekonomiska engagemang.
I

För kommunerna betyder utbyggnaden kraftigt ökade kostnader
för kollektivtrafiken. De totala bruttokostnaderna för pendeltrafiken beräknas till 80,5 mkr per år, och fördelar sig
på kommunerna enligt följande:
Bruttokostnad
Mkr
Göteborg
Mölndal
Kungsbacka

8,0
29,9
42,6

varav biljettint.
Mkr
2,0
7,5
10,6

underskott
Mkr
6,0
22,4
32,0

Fördelningen är gjord efter en schablonmässig uppskattning av
antalet personkilometer som respektive kommuns invånare utnyttjar banan.
Det totala antalet kollektivresanden Kungsbacka - Göteborg
kan uppskattas till ca 3 000 per dag. Årskostnaden per resande med pendeltåg blir då ca 27 000 kr, att jämföra med
nuvarande årskostnader per resande med buss, ca 23 000 kr.

5
Intäkterna från resenärerna uppskattas motsvara 25% av kostnaderna för pendeln. Motsvarande andel av kostnaderna för
busstrafiken uppges under hand vara ca 40~. Kommunernas nettokostnader per resande kommer således att öka med ca 6 500
kr per år. vid oförändrat antal kollektivresenärer.
Den antagna kostnadstäckningen på 25 % är relativt hög i ett
inledningsskede. på Alingsåspendeln har man nu efter ett antal år en kostnadstäckning på 23 ~.
De ekonomiska beräkningar som redovisats är tämligen bristfälliga. Det torde ändå stå klart att det i inledningskedet
knappast med nuvarande resandemönster och möjliga resande är
någon "affär" för de berörda kommunerna att bygga ut Västkustbanan.
I de utredningar som Göteborg gjort i samband med utarbetandet av handlingsplan för trafiken har olika pendeltågsutbyggnader studerats. Slutsatserna beträffande Västkustpendeln är
att detta är den pendeltågstrafik som i dagsläget är minst
olönsam. Samtidigt noteras dock att det finns relativt goda
möjligheter att utöka antalet boende och antalet verksamma
utefter Västkustpendeln. I ett längre perspektiv och med en
mer medveten regional utbyggnadsplanering är Västkustpendeln
en bra länk i ett kollektivtrafiksystem.

5.3

Även om kostnaderna är höga bör Göteborg deltaga i finansieringen av pendeltågtrafiken.
Borgen

I den särskilda skrivelsen föreslås Göteborg teckna borgen
för GLAB för lån på högst 40 miljoner kr. samt för sin andel
aven eventuellt överskjutande del om de förkalkylerade investeringsutgifterna är för låga. Borgensåtagandet motsvarar ca
10 procent av kommunernas kalkylerade faktiska investeringsutgifter. Några principiella eller andra invändningar mot ett
sådant borgensåtagande föreligger inte.

5.5

~

Fördelning av kostnader mellan kommuner

Kostnadsfördelningen mellan kommunerna förutsätts ske med beaktande av antal personkilometer som respektive kommuns invånare nyttjar. Några principiella invändningar mot ett sådant förfaringssätt finns inte. Dock kan noteras att göteborgarna genom denna fördelning bidrar till finansiering av stationsbyggnader och fasta anläggningar i andra kommuner. ett
förfarande som inte tillämpas t ex vad gäller bussterminaler.
Kostnaderna för Göteborgs del är synnerligen höga och det
finns inom kommunen flera spårprojekt som i dagsläget är såväl ekonomiskt som miljömässigt bättre.

5.4

~

Förbindelse att stå för underskott

Mellan GLAB och respektive kommun träffas avtal innebärande
att kommunerna förbinder sig att under 30 år stå för sin andel av underskotten.

~
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I underlagen (från april 1988) för det av kommunstyrelsen
tagna principbeslutet antas att busslinjerna Kungsbacka Göteborg läggs ner, och att bl a linjer Mölndal - Göteborg
finns kvar. De sammanlagda ekonomiska konsekvenserna av linjeförändringarna är otillräckligt belysta.
Mot denna bakgrund hade det varit angeläget att den tid som
kommunerna fått till sitt förfogande för beredning av ärendet
hade varit något längre än vad som är fallet. Bland annat
borde man närmare utreda hur pendeltågstrafiken påverkar underskotten i annan trafik och även definiera gränser för vilka underskott som faktiskt kan tolereras. Inte inom någon
annan kommunal förvaltning medges en automatisk täckning av
underskott.
5.6

Pendeltågstation vid Örgryte/Liseberg

I det preliminära avtalet finns en passus om att senare ta
upp överläggningar om eventuell lokal station även vid Örgrytevägen i Göteborg. Kapitalkostnaderna för denna investering
har bedömts till ca 4 miljoner kr per år. Någon bedömning av
driftskonsekvenserna - vare sig totalt eller för Göteborgs
vidkommande - har inte gjorts.
Stationen har motiverats med närheten till evenemangsområdet
och de nya etableringarna i Gårda. Lokaliseringen i berget
strax nordväst om Ör gry te gamla kyrka innebär emellertid ett
avskilt läge med långa underjordiska gångförbindelser fram
till Örgrytevägen. Kontakten med Göteborgs lokala kollektivtrafiksystem är dålig.

•

En bedömning av trafikunderlaget tyder på att stationen under
ett normalt trafikdygn skulle betjäna 600-1000 resande. Som
jämförelse kan nämnas att av Göteborgs 140 spårvagnshållplatser har endast ca 30 st en lägre frekvens än 1000 resande per
dygn. En nyckelfråga är hur en station kan påverkas av evenemangsområdets utveckling. Evenemangsområdet har uppskattningsvis 4,5 miljoner besökare årligen. Även om antalet
besökare ökar med l miljon per år, innebär detta endast ca
100-200 resor mer per dygn. Däremot kan det ur marknadsföringssynpunkt uppfattas som positivt att evenemangsområdet
har en egen pendeltågsstation liksom att det vid större evenemang kan vara fördelaktigt att ha tillgång till en station
för special tåg och andra evenemangsbesökare.
Det aktuella tunnelförlagda spåravsnittet trafikeras av såväl
Västkustbanan som Götalandsbanan. En station i tunnelavsnittet medför ökade säkerhetsrisker, då enbart pendeltågen ska
stanna här. på Västkustbanan och i viss mån på Götalandsbanan
sker stora transporter av farligt gods, t ex gasol och klorgas. Konsekvenserna aven olycka med giftiga gaser blir betydligt allvarligare vid tunnelstationer med långa utrymningsvägar än vid öppna stationer.
I ett kortare tidsperspektiv kan en lokal station vid Örgrytevägen knappast motiveras. Jämfört med andra kollektivtrafikprojekt finns objekt med betydligt högre lönsamhet och

7

miljömässigt bättre utfall. Någon separat lönsamhetskalkyl
över Örgrytestationen har inte gjorts.
Örgrytestationen bör - om den skall byggas - utföras i anslutning till de spårarbeten, som påbörjas i början av andra
halvåret 1990. En senareläggning i tiden kommer sannolikt att
medföra avsevärda fördyringar, om det överhuvudtaget är praktiskt möjligt att genomföra de ombyggnader som krävs utan
avsevärda avbrott i trafiken.
Med hänsyn till det låga resandeunderlaget, de ogynnsamma
ekonomiska förutsättningarna samt säkerhetsriskerna med en
tunnelförläggning, bör projektet med en station vid Örgrytevägen inte fullföljas.
Antal tåg och trafikering

5.7

Pendeltågstrafiken är dimensionerad till 4 tåg per timme under högtrafik och 2 tåg per timme övrig dag- och kvällstid.
Sommartid sker neddragning med 1/3 under 6 veckor. Den föreslagna dimensioneringen resulterar i ett anskaffningsbehov av
6-7 nya tåg, och förefaller rimlig med hänsyn till den totala
omfattningen av inpendlingen från Kungsbacka.

~
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Bilaga 1
,I

AVTAL ANGÅENDE UTBYGGNAD AV VÄSTKUSTBANAN GÖTEBORG·
KUNGSBACKA
BAKGRUND
Med anledning av att västkustbanan (VKB) mellan Göteborg och Malmö behöver bättre
standard och ökad. kapacitet har riksdagen tidigare anvisat särskilda medel för dubbelspårsutbyggnad på tre avsnitt. bl a från Göteborg genom Mölndal fram till Abro. Riksdagen beslutade den 2 maj 1989 i enlighet med betänkandet 1988/89:TU 16 att ytterligare
65 milj kronor anvisas budgetåret 1989190 för investeringar på VKB.

(

c

Riksdagens avsikt var att medlen skulle användas för dubbelspårs utbyggnad, på sträckan
Göteborg-Kungsbacka för att bl a möjliggöra lokaltågstrafik på sträckan. Anslaget var
emellertid villkorat på det sättet att de nännast berörda lokala och regionala intressenterna i
göteoorgsregionen respektive banverket skall bidra med vardera en tredjedel av de towa
kostnaderna för utbyggnaden. Om banverket och de berörda intressenterna träffar en sådan
uppgörelse har riksdagen förklarat sig beredd att anvisa resterande del av kostnaderna för
statens särskilda insatser kommande budgetår.

De totala kosmaderna för den fortSatta dubbelspårsutbyggnaden 'till Kungsbacka angavs i
trafikutskottets betänkande till 405 milj kr i löpande priser inklusive de särskilda åtgärder
som krävs tör lokal trafik på banan~ I beloppet inkluderades reserver för samtliga åtgärder
som behövs för att garantera en bansträckning som är lämplig för att kombinera fjä:mrafik:
och lokal trafik. Enligt nu föreliggande underlag i·form av pågående projektering som
utförs av banverketS västra region i Göteoorg samt Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
(GLAB) genom konsult framtaget utredningsmaterial beräknas kosmaderna till400 milj kr.
ÖVerläggningar har förevarit mellan banverket och de lokala och regionala intressenterna
vilket resulterat i följande avtal.

i

•
-

(

!

i

I
\

l

Mellan banverket. GLAB och Göteborgs. Mölndals och Kungsbacka kommuner (kommunerna) hariålg t:räffats följande avtal om finansiering och genomförande av fonsatt dubbelspårsutbygt..lad till och med Kungsbackastation i Kungsbacka kommun. Detta skall ske i
huvudsaklig överensstämmelse med projektbeskrivning enligt bilaga l.
Omfattningen av spårutbyggnaden är anpassad till en lokaltågstrafik Göteoorg C Kungsbacka med 4 tåg per timme under högtrafik.
De belopp som anges i avtalet är beräknade i respektive års prisnivå och är inklusive nu
gällande moms. diverse och oförutsett samt projektomkostnader.

l.
Banverket uftor och bekostar byggande av dubbelspår med erforderliga tekniska anläggningar från Abro till och med Kungsbacka station inklusive de särskilda spåranläggningar

187 5
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som erfordras for lokaltågstrafik mellan Göteborg C och Kungsbacka. samt nödvändiga
kapacitetsforstär:kningar inom spårområdet vid GÖteborg C. Därvid ingår de konstbyggnader som erfordras över vanencL.'1lg och ägovägar samt grundförstärkningar m m för
banan.
Detta beräknas kosta 280 milj kr under åren 1989-1992.

2.
I spårutbyggnaden ovan ingår särskilda tekniska åtgärder for an nedbringa buller och
vibrationer från järnvägen genom Kungsbacka täton. Vibrationerna sk?ll minskas till högst
hälften av nuvarande nivå.
Kungsbacka kommun godkänner an detta är tillräckligt och an trafikering genom kommunen därmed kan ske utan inskränkningar.

3.

,

GLAB bidrar till ovanstående åtgärder med 14 milj kr att betalas med 7 milj kr år 1990 resp
7 milj kr år 1991. Betalning skall ske vid anford.'1ln från banverkeL

4.
GLAB projekterar, bekostar o:h utfor i samråd rn-..d banverket plattformar fOr lokaltrafiken
i Mölndal, Kållered. Lindome, Anneberg, Hede och Kungsbacka jämte de konstbyggnader
som erfordras för att koIIlIm!. till desst. inklusive inredning enligt GLAB bestämmande.
Plattfonnarna ingår i statens spå..-anläggningar enligt bestämmelserna i förordningen SFS
1988: 1317 om statens spå..'1lnläggningar och regeringens beslut 1989-06-09 om avgränsning av järnvägens infrastruktur. Platt:f~I"!Il3Ina överlämnas sedan de är avskrivna hos
GLAB med äganderän till banverkel Ovrigt ägs av GLAB som svarar fOr framtida
underhåll och reinvesteringar.
~arterna är överens om att senare ta upp överläggningar om evenruelllokal station även vid
Orgrytevägen i Göteborgs kommun.

GLAB projekterar, bekostar och utfor i saml'"'åd med banverket även fjärrtågsplattform i
Kungsbacka. Plattformen ingår i statens spåranläggningar och överfors i Banverkets ägo
enligt samma villkor som lokaltågsplattformama.
Utformning och standard. för dessa anordningar skall lägst vara enligt gällande normal
standard, bl a uppfyllande kraven för säker tågtrafIk.
Dessa anläggningar är kostnadsberäknade till 40 milj kronor.

I
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5.
GLAB projekterar, bekostar och utfor inom respektive kommun i samråd med banverket
och vägverket i övrigt erforderliga konstbyggnader och nödvändiga omläggningar för
korsade allmänna gator och vägar, gång- och cykelstråk vid stationer och utefter linjen.
Planerade konstbyggnader forteeknas i bilaga 2.
Beräknad kosmad som kan hänforas till järnvägsutbyggnaden är 80 milj la.
Kommunerna kan därvid utfora mer omfattande och ytterligare väg- och garuomläggningar.
Väg- och garubyggandet skall emellertid ske så att samtliga plankorsningar med järnväg är
borttagna i god tid fore banans färdigställande samtidigt som inga nya får tillkomma. Enda
undantag från detta är Storgatans plankorsning i Kungsbacka som kan kvarstå tills dess
Tölö Tvärled eller motsvarande utbyggts med planskild korsning for dubbelspåret
Kungsbacka kommun åtar sig att senast i samband med fortsatt utbyggnad söderut utföra
Gymnasiegatans planskilda korsning for dubbelspåret

c

6.
Planering, projektering och byggande skail drivas så att utbyggnanden är färdig senast
1 juli 1992.
Kommunerna utfäster sig att driva erforderligt stadsplanearbete och verka får planernas
fastställande i tid.
Det fOrutsätts att. i den omfattning detta erfordras. särskilda genomforande- och driftsavtal
upprättas mellan berörda parter.

7.
Avtalet forutsätter att banverket genom. riksdagens beslut disponerar tillräckliga investeringsmedel och att därvid särskilda tilläggsmed.el erhålls enligt riksdagens utfästelse av den
2 maj 1989.

8
Som förutsättning får avtalet gäller att det godkänns av regeringen, banverk.ets styrelse.
GLi\B:sstyrelsc och kommunfullmäktige i Göteborg, Kungsbacka respektive ~ölnd.als
kommun genom beslut som vinner laga kraft.
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Detta avtal har upprättars i S exemplar. varav parterna har tagit var sitt.
Göteborg 1989-11-1t

...,

GöTE/lOfIGSRfGIONENS I.OKAI.TRAFIK AB

Mellan Göteborgsregionens LokaltrafIk AB (GLAB) och Göteborgs kommun
(kommunen) träffas följande
AVTAL
om trafIkering med pendeltåg.

§

1

Banverket och GLAB har den 12 november 1989 träffat en överenskommelse om utbyggnad av dubbelspåret till Kungsbacka, som ingåtts under förbehåll av godkännande av
bl a kommunfullmäktige i kommunen. Utöver dena skall träffas trafikeringsöverenskommelse med särskild entreprenör på sträckan Göteborg - Kungs backa och inköp av
pendeltågsvagnar för trafikens utförande.

§ 2

GLAB förbinder sig gentemot kommunen an tillhandahålla den trafik som följer av
trafikeringsöverenskommelsen och i övrigt uppgörelsen med Banverket.

Kommunen förbinder sig gentemot GLAB att på anfordran av GLAB teckna kommunens
borgen tills full betalning sker intill ett belopp om 40 Mkr för lån som kan upptas av
GLAB för finansiering av motorvagnssänen samt övriga investeringar i anslutning till
överenskommelsen mellan GLAB och Banverket resp leverantör av tågsän och tratikentreprenör.Om den faktiska investeringskostnaden skulle bli högre än förkalkylerat
förbinder sig kommunen att även teckna borgen för sin andel av den överskjutande delen.

Kommunen förbinder sig an gentemot GLAB svara för de andelar av underskottet på
pendeltågstrafIken, som kan föranledas av överenskommelsen mellan utsedd trafikentreprenör och GLAB inklusive de kapitalkostnader som ovanstående investeringar föranleder, varvid kommunens andel skall bestämmas enligt de principer som i övrigt tillämpas
vid kostnads- och intäktsfördelningen för GL-området enligt särskild överenskommelse i
konsortialavtalet för GLAB.

--

Kommunen förbinder sig att löpande varje kalenderår förklara sig betalningsskyldig för
de fordringar på kommunen, som framräknas av GLAB i anslutning till traflkeringsöverenskommelsen och överenskommelsen med Banverket och som redovisas i GLAB:s
bokföring.

§ 6
Detta avtal gäller till den 31 december 2019 och förlänges därefter med fem år i sänder,
om det inte sagts upp av någondera parten senast tre år före utgången av löpande giltighetsperiod, dock att av kommunen ingångna borgensåtaganden skall fullgöras även för
tiden efter avtalets utlöpande.

Göteborg 1989-11-24

Göteborg 1989-11-

GÖTEBORGSREGIONENS
LOKALTRAFIK AB
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1990-05-03
R0569
GLAB VKB

Anteckningar
från möte angående ägande, drift och underhåll,
Västkustbanan
Objekt: GL-anläggningar i lokaltågsprojektet
Göteborg-Kungsbacka
Tid:

1990-05-03

Plats:

VBB

Närvarande:
Mårten Ignell
Lars B Ericsson
Christer Bejne
Isse Engsmyre
Andres Kutti
Göran Lundahl
Gustav Gunnesby
Rolf Fant
l .

GLAB
Banverket
SJ
Göteborgs kommun
Mölndals kommun
Mölndals kommun
Mölndals kommun
VBB

Orientering
Enligt avtal mellan Banverket och GLAB samt
Göteborg, Mölndal och Kungsbacka kommuner
skall Västkustbanan mellan Göteborg och Kungsbacka byggas ut till dubbelspår och pendeltågstrafik starta den l juli 1992. Banverket
svarar för utbyggnad av dubbelspåret. GLAB
svarar för utbyggnad av stationer och planskildheter.

2.

Driftavtal
Vid möte 1990-05-03 diskuterades drift och
underhåll av de anläggningar, som byggs inom
projektet. Resultatet av diskussionerna sammanfattas i bil l. Meningen är att överläggningarna skall mynna ut i ett (eller flera) driftavtal mellan Banverket, SJ, GLAB och kommunerna.
Redovisningen i bil l
nedan.

kommenteras kortfattat

2

2.1

~E~E2~E22~

SJ är fastighetsägare och upplåter erforderlig mark till Banverket. Tj-område sköts
och underhålls av Banverket.
Huvudprincipen för markupplåtelser mellan
SJ och kommunerna är följande.
- Kommunerna upplåter erforderlig egen mark
för dubbelspåret utan kostnad för SJ/Banverket.
- SJ upplåter erforderlig egen mark för GLanläggningarna utan kostnad för GL/kommunerna.
2.2

E!2~~~2E~~E

Ägs av GLAB tills de är avskrivna. Övergår
därefter i Banverkets ägo utan kostnad för
någondera parten. För underhåll och förnyelse
svarar den part, som vid tillfället äger
plattformarna.
Banverket svarar för drift av plattformar
(snöröjning, sopning, sandning, belysning,
klockor, högtalare o d) och debiterar GL
kostnaderna. All erforderlig el till plattformar tas från Banverkets nät. Banverket
debiterar GL för detta.
GL svarar för drift och underhåll av klimatskydd och biljettautomater.
Vem som skall svara för tömning av papperskorgar avgörs från fall till fall beroende
på hur stationen ser ut.
2.3

g~ng~ynn!~E_!n2m_2!!2~2~!2n~~2g2E

Ägs av GL tills de är avskrivna. Övergår
därefter i Banverkets ägo utan kostnad för
någondera parten. För underhåll och förnyelse
svarar den part som vid tillfället äger objektet.
Diskuterades om GL eller kommunen skall svara
för drift av gångtunnel (snöröjning, sopning,
sandning, klottersanering, pumpstation, belysning m m). Detta får diskuteras vidare.
2.4

g~ng~ynn!~E_§YE!9~

Ägs av GL tills de är avskrivna. Övergår
därefter i kommunens ägo utan kostnad för
någondera parten. För underhåll och förnyelse
svarar den part, som vid tillfället äger
objektet.
Beträffande drift, se pkt 2.3.

3

2.5

Y~9E~E~~E_!~~~_2!!~~~~!~~~!~9~E

Beträffande ägande, underhåll och förnyelse
gäller samma princip som i pkt 2.3.
För drift av vägport svarar kommunen (snöröjning, sopning, sandning, belysning, pumpstation, klottersanering m m) •
Banverket svarar för inspektion av vägport
inom dilatationsfogar och anmäler till GL
om erforderliga åtgärder beträffande underhåll under den tid GL äger objektet.
2.6

Y~9E~E~~E_§YE!9~

Beträffande ägande, underhåll och förnyelse
gäller samma princip som i pkt 2.4.
Kommunen svarar för drift, se pkt 2.5.
2.7

~E~_Y!2_§~9§i§~

Beträffande ägande, drift, underhåll och
förnyelse gäller samma princip som i pkt 2.6.
2.8

§g=2E~_Y!2_~~E!~2~!

Byggs av Banverket. Övergår därefter direkt
i kommunens ägo utan kostnad för någondera
parten. Kommunen svarar för drift, underhåll
och förnyelse.
2.9

!E~EE~E_~~h_E~~E~E_~!!!_E!~~~f~E~

Beträffande ägande, underhåll och förnyelse
gäller samma princip som i pkt 2.4.
Drift av objekten avgörs från fall till fall
beroende på utformning och omgivning.
2.10 ~~E~~E!~9~E!~~~~E_~~h_9EQ~Y~~E
Ägs av GL tills de är avskrivna. Övergår
därefter i kommunens ägo utan kostnad för
någondera parten. Kommunen svarar för drift,
underhåll och förnyelse både när GL är ägare
och när kommunen är det.
2.11 ~!~~~~E~~!~9~E
Befintliga plankorsningar stängs utan ersättning åt någondera hållet.

Göteborg 1990-05-03
Rolf Fant
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Ägande, drift och underhåll av anläggningar inom
lokaltågsprojektet Göteborg-Kungsbacka

Anläggning

Utbyggnad

Under avskrivni.ncrstiden
Ägare
Drift
Underhåll

Dubbelspår

FN

FN

Plattfonnar
Gångtunnlar inom
dilatationsfogar
Gångtunnlar övrigt
Vägportar inom
dilatationsfogar
Vägportar övrigt
Bro vid Sagsjön
Ge-bro Mariedal
Trappor och ramper
till plattfo:rm
Parkeringsplatser
Grönytor

GL

GL

W)

GL

GL

FN

GL
GL

GL
GL

GI./kOmmUIl GL
GIIkonunun GL

GL
GL

GIlkonunun FN
Konunun GI/konunun KDnmrun

GL
GL
GL

GL
GL
GL

Komnun

GL
GL
GL

FN

Konunun

FN

FN

Konunun

Konm.m

Konunun

Komnun

Kormnun

GL
GL
GL

Konunun

Korrnnun

Konm.m

Komnun

FN

Komnun

KDnmrun

Korrnnun

Komnun

Konunun Konunun

Komnun

Komnun

GL
GL
GL

GL
GL
GL

?

GL

GL

Konunun

?

Konunun

Komnun

KDnmrun

Konunun

Konunun

Konunun

Korrnnun

Korrnnun

Komnun

Konunun

Konunun

Konunun

Konunun Konunun

Konunun

Konunun

FN

Komnun

Förnyelse

Efter avskrivnincrstiden
Ägare Drift
Underhåll

Förnyelse

FN

FN

FN

FN

FN

FN

FN

FN

W)

FN

FN

Komnun

1) Banverket svarar för drift. Kostnaderna debiteras GL
tJj
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R0569
GLAB VKB

Anteckningar
från möte nr 2 angående ägande, drift och underhåll
Västkustbanan
Objekt: GL-anläggningar i lokaltågsprojektet
Göteborg-Kungsbacka
Tid:
1990-05-30
Plats: VBB
Närvarande:
Mårten Ignell
Lars B Ericsson
Gustav Gunnesby
Hans Larsson
Bengt Håkansson
Rolf Fant
l .

GLAB
Banverket
Mölndals kommun
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun
VBB

Anteckningar från föregående möte
Pkt 2. l .
SJ har meddelat att man förbehåller sig rätten
att ta betalt för att man upplåter mark till
GL/kommunerna.

•
•

GL har uppfattat det så att Banverket har
förhandlat för Banverket/SJ gemensamt vid
tillkomsten av dubbelspårsavtalet och hävdar
att huvudprincipen (se anteckningar från
möte 90-05-03) skall gälla •
2.

Driftavtal
Gångtunnlar i Peppared och Torrekulla ingår
ej i dessa diskussioner. Separata avtal tecknas mellan Mölndals kommun och Banverket.
Resultatet av de fortsatta diskussionerna
sammanfattas i bil l.
Vid upprättande av (ett eller flera) driftavtal kommer att biläggas planritningar där
den exakta avgränsningen mellan Banverkets,

·

.

2

GLs respektive kommunens ansvarsområden redovisas.
Bilaga 1 kommenteras kortf~ttat nedan, se
även anteckningar 1990-05-03.

2.2

Plattformar
Infotavlor och klimatskydd ägs och sköts
av GL. Eventuella reklamintäkter tillfaller
GL.

Drift av gångtunnlar inklusive pumpstationer
utförs och bekostas av kommunen. Kostnaderna
är att hänföra till en kollektivtrafikkostnad,
som tillkommer utöver nuvarande kostnader.

Beträffande drift, se pkt 2.3.
2.5

Y~9EQE~~E_!~Q~_~E2EQ~E2Q~_1~~~1_~~~~~~E91

Beträffande drift se pkt 2.3.

Beträffande drift se pkt 2.3.

Ägs av GL till den är avskriven. Övergår
därefter i Banverkets ägo utan kostnad för
någondera parten. Vägverket är väghållare
och svarar för drift och underhåll. För förnyelse svarar den part som vid tillfället
är ägare.

Ägs av GL under avskrivningstiden. Övergår
därefter i Vägverkets ägo utan kostnad för
någondera parten. Vägverket svarar för drift
och underhåll. För förnyelse svarar den part
som vid tillfället är ägare.

3

2.63 ~~~~~~E9_g~=~~~~
Separat avtal mellan Vägverket och kommunen
om GC-bana i Anneberg fordras. Behandlas
ej här.

2.8

GC-bro Mariedal
Entreprenadkontraktet övergår från Banverket
till kommunen vid slutbesiktning.

Huvudregel är att kommunen svarar för drift.
I något/några fall kan det vara lämpligare
att Banverket svarar för driften på kommunens
bekostnad. Detta får avgöras från fall till
fall beroende på utfo~mning och omgivning.
2.10 ~~E~~Ei~9~E!e!~~E_g2h_9E2~~!gE
GL äger anläggningarna under avsk~ivningstiden.
Övergår därefter i kommunens ägo.
Kommunen är lagfaren fastighetsägare hela tiden.
Eventuella tillbyggnader av parkeringsplatser
omfattas ej av avtalet utan separat tilläggsavtal får tecknas i varje enskilt fall.

2.12 Hissar
GL är ägare och svarar för drift, underhåll
och förnyelse både under och efter avskrivningstiden.
Göteborg 1990-05-30

Rolf Fant

V62/178/RFA/UBP

1990-05-03
R0569
GLAB VKB

e

e

Rev 1990-05-30 __

Ägande, drift och underhåll av anläggningar inom
lOkaltågsQrojektet Göteborg-Kungsbacka
Under avskrivninastiden
Underhåll
Ägare Drift
Anläggning
Utbyggnad
D..lbbelspår
EV
Plattfonnar
GL
- Kl.iJna.tskydd,
infotavlor, bänkar, biljettautoGL
mater
- Klockor, högtalare
GL
Gångtunnlar inom
GL
spårområde
GL
- Pumpstationer
Gångtunnlar övrigt GL
Vägportar inom
GL
spårområde
- Purrpstationer
GL
Vägportar övrigt
GL
Anneberg vägport
inom spårområde
GL
Anneberg vägport
utanför spårområde GL
Bro vid Sagsjön
GL
Ge-bro Mariedal
EV
Trappor odl ramper
till plattfonn
GL
Parkeringsplatser
GL
Grönytor
GL
Hissar
GL

Ii'

Förnyelse

Efter avskrivninastiden
Underhåll
Ägare Drift

Förnyelse

EV

EV

EV

EV
~)

EV

EV

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

EV

EV

EV

EV

Konmrun

GL
Kommun

GL
GL
GL

EV
Kommun

Kommun
Kommun

EV

Konmrun
Konmrun

Konmrun

EV
Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

EV
Konnnun

Kommun
Kommun

EV
Kommun

EV
Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

EV

EV

EV

GL

EV
~)

GL

GL

GL

GL

GL

GL

EV

GL
GL
GL

EV

e

GL

GL
GL
GL

Konmrun

GL

Konmrun

Konnnun

Konmrun

GL

GL
GL
GL

GL

W

W

GL

EV

W

W

EV

GL
GL

W

W

W

W

W

W

Konmrun

GL

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Konmrun

Konnnun

GL
GL
Konnnun

Kommun

Kommun

Konnnun

Kommun

GL

Konmrun

GL

GL

Kommun

Kommun

Kommun

Konmrun

tx:l

GL
GL
GL

Konunun
Konunun
GL

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Kommun

Konmrun

t-'"
i-'

Konnnun
GL

Konnnun
GL

Konnnun Konunun
GL
GL

Konunun
GL

Kommun

lO

GL

->

1) Banverket svarar för drift. Kostnaderna debiteras GL
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VBBVIAK

RFA/UBP

1993-05-04

Banverket
Västra regionen
Box 1537
401 50 GÖTEBORG
Ink

1993 -05- O 5

R0569
GLAB VKB

Kallelse till efterbesiktning
Härmed kallas till efterbesiktning av Lisebergsstationen.
Tid:

Fredagen den 7 maj 1993 kl 10.00.

Plats:

Samling i entrehallen.

Besiktningsförrättare:
Byggnadsarbeten, mark
Hissar, rulltrappor, el
Rör, vent

Rolf Fant
Kjell Kraft, ÅF-Gothia
Tommy Sandström, Sune Wikströms lng.byrå

Med vänlig hälsning

;t;~#vt/
Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

al
al

>

VBB VIAK AB

Gullbergs Strandgatan 3, Box 2203, 403 14 GÖTEBORG. Telefon 031-62 7500. Telefax 031-62 77 22

I

Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
Box 405
401 26 GÖTEBORG

KONE Hissar AB
Box 2062
42102 VÄSTRA FRÖLUNDA

NCC Bygg AB
Anläggnin~savdelningen

405 14 GOTEBORG

ABB RÖR AB Region Syd
Nilsson & Billö
Box 164

43122 MÖLNDAL

Novenco Luftkonditionering AB
Box 4134
422 04 HISINGS BACKA

Örgryte Blectra-El AB
Box 17131
402 62 GÖTEBORG

Råda Glasmästeri AB
Box 188

Banverket
Västra regionen
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

435 24 MÖLNLYCKE

Banverket
Distrikt Göteborg
401 24 GÖTEBORG

SJ Väst
Persontrafikdivisionen
Box 1522
401 50 GÖTEBORG

VA-verket
Box 123
424 22 ANGERED

Vägverket
Box 2227
403 14 GÖTEBORG

Kjell Kraft
ÅF-Gothia AB

Tommy Sandström
Sune Wikströms lng.byrå
Box 35042
400 24 GÖTEBORG

Box 285

Box 31008

400 32 GÖTEBORG

Nils-Erik Nilsson, VBB VIAK

<.,~.~
VBBVIAK
1993-05-14
R0569
GLAB VKB

UTLÅTANDE ÖVER EFTERBESIKTNING NR 1

Dag

01.1

1993-05-07 och 1993-05-13

Objekt

02.1

Lisebergsstationen

Parter

02.2

Beställare:

Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
Box 405
401 26 Göteborg

nedan kallad B
02.3

Generalen treprenör:

NCC Bygg AB
Anläggningsavdelningen
405 14 Göteborg

nedan kallad GE

Besiktningsförrättare

03.1

B ensam har utsett undertecknad Rolf Fant, VBB VrAK,
Box 2203, 403 14 Göteborg., till huvudbesiktningsförrättare, nedan kallad HBf.

03.2

HBf har efter samråd med beställaren till biträdande besiktningsförrättare för resp. fack utsett:
Kjell Kraft
Kjell Kraft
Kjell Kraft
Tommy Sandström
Tommy Sandström

Transportanordningar
(Hissar och rulltrappOr)
Elanläggningar
Styr- och reglerutrustningar
Rörteknisk anläggning
Luftbehandling

2

Närvarande

04.1

Vid besiktningen var närvarande

04.11

För B:
Nils-Erik Nilsson, VBB VIAK (byggledare)

04.2

För GE:
Olle Edvardson
Magnus Frizell
Per Arvidsson

04.23

För underentreprenör:
Rolf Wensberg
Bo Arvidsson
Gert Schmidt
Gunnar Thulin
Tommy Cederberg
Björn Bergander

KONE Hissar
ABB RÖR
Novenco
Örgryte El
Råda Glasmästeri
Strids Glasmästeri

Kallelse

05.1

HBf hade skriftligen kallat parterna till besiktningen. Närvarande parter förklarade sig behörigen kallade.

Diverse
besiktningar

07.1

Besiktningar samt provningar
Syn av gator i anslutning till Lisebergsstationen har verkställts 1992-03-09.
Förbesiktning av fastigheter har verkställts.
Efterbesiktning av fastigheter pågår.
Vibrationsmätningar har utförts. Vid fem enskilda tillfällen
har tillåtna vibration svärden överskridits.
Bergkartering har utförts.
SA-besiktning av hissar och rulltrappor har utförts.
Täthetsprovning av tryck- och självfalIsledningar har utförts.
Slutbesiktning har verkställts 1993-04-06, varvid fortsatt
slutbesiktning föreskrevs.
Fortsatt slutbesiktning har verkställts 1993-04-16.

3

Entreprenadhandlingar

07.3

Myndighetsbesiktningar

07.32

Byggnadsnämndens slutbesiktning har ägt rum 1993-04-19.

07.36

Utlåtande från utförda materialprovningar av betydelse
framgår av kvalitetssäkringspärmen.

07.4

Eventuella anmärkningar vid myndigheternas besiktningar,
som kontraktsenligt åvilar GE att åtgärda, skall utföras av
denne, oavsett om särskilt påpekande görs eller inte av
HBf eller BBf.

08.1

Beställningsskrivelser av 1992-02-03 resp. 1992-02-17 med
däri angivna handlingar.

08.2

Övriga företedda entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning.
Protokoll från bygg möte nr 1-13 (samtliga).
Protokoll från arbetsplatsmöte nr 1-47 (samtliga).

Besiktningens
omfattning

09.1

Besiktningen omfattar noteringarna om brister och fel i
utlåtande över fortsatt slutbesiktning 1993-04-22.

Brister och fel

10.1

Besiktningen verkställdes varvid antecknades brister och
fel, som framgår av bifogade PM, bil 1-6.
Bil 1 Byggnads-, mark- och yttre
rörledningsarbeten 1993-05-14
Bil 2 Transportanordningar 1993-05-07
Bil 3 Rörteknisk anläggning 1993-05-07
Bil 4 Luftbehandling 1993-05-07
BilS Elanläggningar 1993-05-07
Bil 6 Glaspartier 1993-05-14

Yttrande
Kap 7, § 18

10.11

I PM påtalade brister och fel har närvarande parter dessförinnan beretts tillfålle att yttra sig om.

4

AB Kap 7, § 16

Garantitid

10.2

GE anses ansvarig för de brister och fel som upptagits i bil
1-6 med undantag för dem, som markerats med B eller EB.

12.1

Med Gb markerade förhållanden kräver ej omedelbara
åtgärder utan bör slutligt behandlas vid garantibesiktningen, jämför resp. bifogade PM.

18.1

Garantitiden för entreprenaden är två år och böljar 199304-16 och löper t o m 1995-{}4-15.

18.2

. Garantisedlar avseende följande överlämnas vid garantibesiktningen

1. Flerglasrutor 5 år
2. Fogmassor 10 år
3. Tätskikt Derbigum 10 år
Besiktningskostnaderna

19.1

Ersättning till HBf och BBf skall erläggas av GE.

Besiktning sutlåtande

21.1

Besiktningsutlåtande tillställs parterna i brev.
Till B 1 original och 2 kopior
Till GE 1 original och 8 kopior
Besiktningsutlåtande sänds även till följande
Banverket
SJ
Vägverket
Kjell Kraft
Tommy Sandström
Nils-Erik Nilsson
Claes Johansson

Avhjälpande

22.1

3 kopior
1 kopia
1"
1
1
1
1

"
"
"
"

Enligt parternas överenskommelse skall avhjälpande av
påtalade brister och fel avslutas senast 1993-05-28.

Göteborg 1993-05-14

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare
RFAlUBPIR0S69/417EFTBI.lJTL

VBBVIAK

1993-05-14
R0569
GLAB VKB

Bilaga 1
till Utlåtande
1993-05-14

PM
angående .brister och fel vid efterbesiktning nr 1
av Lisebergsstationen

Bil. 1 Byggnads-, mark- och yttre I'Örledningsarbeten

Närvarande
För B:
Nils-Erik Nilsson, VBB VIAK (byggledare)
För GE:
Olle Edvardson
Magnus Frizell
Per Arvidsson

Följande beteckningar tillämpas:
B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utför erforderlig åtgärd.

EB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad ..

Gb

Brist eller fel som ej kräver omedelbara åtgärder utan bör
slutligt behandlas vid garantibesiktningen.

U

Brist eller fel som hänskjuts till särskild utredning.

Numrering följer utlåtande över slutbesiktning 1993-04-06.

m
m

>
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Generellt

1.

Relationsritningar kvarstår.

2.

Drift- och underhållsinstruktioner kvarstår.

4.

Div protokoll i kvalitetssäkringspärmen saknas.

6.

Rengöring av samtliga anläggningsdelar kvarstår.
klinkergolven behöver en ordentlig rengöring.

Speciellt

Pumpgropar samt nödutgångsdörrar rengörs.
7.

Ett stort antal noteringar om brister och fel beträffande
fogningsarbete samlas i denna punkt. Avser såväl mjukfogar
som bruksfogar . Merparten är åtgärdade men total översyn
kvarstår.

9.

Fotlister och löpspår till skjutdörrar rengörs.

10.

Kvarstående arbete vid monitorboxar: rengonng kakel,
tätning kabelgenomföringar, mjukfog mot golv.

12.

Rostfria skåp till brandposter och brandslangar rengörs.
Svetsar betas och poleras.

15.

Räcken i nödutgångar rengörs från grader. Svetsskarvar och
infåstningar rengörs och rostskyddas.

18.

SA-anmärkningar hissar och rullstrappor åtgärdas.

Markarbeten

20.

Gräsetablering kvarstår.

22.

Vägräcke mot lokalkörbana justeras.

24.

Två belysningsstolpar återuppsätts vid lokalkörbana.

25.

Skarvar i återställande av beläggning på lokal körbana fräses
ner.

26.

Vägräcke vid lokalkörbana på sidan mot E6 justeras.

28.

Sättningsskador i beläggning på E6 åtgärdas i samråd med
Vägverket.

3

39.

Oljefläckar och körränder på munkstenen tas bort.

VA
42.

Spolning och desinfektion av vattenledningar kvarstår.

43.

Täthetsprovning av nedstigningsbrunnar kvarstår.

44.

Nivåkontroll av brunnar på avloppsledning kvarstår.

45.

Självfalisledningar spolas.

47.

Avloppsledning vid Carlbergsgatan har genomborrats med
dragstag för spont. Ledningen läggs om.

103. Östra plattfonnen utanför glasväggen
56.

Makadam mot plattform kompletteras.

57.

Kakelvägg mot hisschakt kompletteras med kakel i uk.

58.

Tätning runt rostfri frontplåt vid södra monitorboxenkvarstår.

59.

Makadam saknas under bullerskärm mellan spåren i norra
delen.

60.

Anslutning glasparti-betongvägg i norra änden rengörs från
betong och kompletteras med mjukfog.

62.

Öppningar mellan golvlister i glaspartier avtätas med klinker.
, Utfört, fogning kvarstår.

106. Gångtunnel under spår
88.

Lås till dörr till pumpskåp justeras.

89.

Målning i tak kompletteras vid östra trappan.

Pumpgrop i gångtunnel under spår
91.

Utrustningar och grop rengörs.

4

Trappa västra sidan
97.

Upphängning rymdfackverk justeras.

114. Väntutrymme västra plattformen
112.

Vattenläckage i tak södra ändan.
115. Västra plattformen utanför glasväggen

114.

Kakelkomplettering i monitorbox 1.

116.

Klinker kompletteras mellan golvlister.
Utfört, fogning kvarstår.

117.

Skylt vid nödöppnare "Dörr 7-9" är felaktig.

119.

Fogning mot plattformselement kvarstår i norra ändan.

120.

Markeringar på plattformskanter tas bort.

122.

Låsbrickor till ljudabsorbent på plattformskant sitter löst på
flera ställen mellan dörr 1 och 5.
114. Gångtunnel från rulltrappor till plattformar

128.

Svetsar i rostfritt pumpgropsskåp vid hiss 4 betas och poleras.
Dörren förstyvas på låssidan.

109. Elrum
Gb

142.

Sprickor i vägg i

ök~

Nödutgång Carlbergsgatan, utsidan
162.

Utgångsdörr rengörs.

Rulltrappor
167.

Betongvägg ovanför kakel jämnas till, slipas där så behövs,
porer tätas.
-
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305. Fläktrum
209.

Målningskomplettering golv, pelare, väggar.

210.

Blåsor i betongväggar spacklas igen och målas.

211.

Målning av golv under fläktaggregat kvarstår (det som går att
komma åt utan att flytta aggregaten).

314. Toalett, dusch
224.

Golvbrunn rensas.

316. Lager
235.

Kabel till termostat för golvvärme justeras, klammas till
vägg.

317. Soprum
236.

Elanslutning till fläkt kvarstår.

204. Hisschakt hiss 4
247.

Ojämnhet i vägg vid fönster i hiss spacklas och målas.

Göteborg 1993-05-14

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

RF AIUBP/R0S691417PM .BII

PM over fel vid fortsatt
slutbesiktning av transportanläggningar på
Örgryte Lokaltågstation
1993-05-07
BILAGA 2

Närvarande vid besiktningen:
Rolf Wensberg. Kone Hissar AB
Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia

Vid besiktningen konstaterades att inga fel kvarstod från
föregående besiktningar.

ÄF-GOTHIA AB
Allmän elinstallat'on

r~~

Kjell Kraft

CI

\\~

WIKSTHÖMS

EFTERBESIKTNING RÖR
BILAGA 3
Tillhörande besiktningsutlåtande över efterbesiktning av generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.
BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Noteringar förda vid besiktning den 1993-05-07
avseende följande del av generalentreprenaden:
Röranläggning.
För underentreprenören:

NÄRVARANDE
PARTER

Bo Arvidsson

Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.

BRISTER OCH FEL

Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
1.

Tidpunkter för service under garantitiden
meddelas av GLAB.

2.

Brandpostskåp rengöres svetsar betas och
poleras.

Pumpgrop i passage under spår
3.

4t

Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump 2.

Pumpgrop i gångtunnel
4.

Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump 1.

Göteborg 1993-05-07
.
WIKSTRÖMS INGENJÖRSBYRÄ AB

~~~~
Tomm::/a~röm

Konsultverksamhet

I

.

installationsteknik, rådgivning, bygghandlingar, besiktningar och kontroll

Postadress

Kontorsadress

Box 35042

Brödragatan 6

40024 GÖTEBORG

GÖTEBORG

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRA AB

Telefon

Fax

Bankgiro

Postgiro

031-400180

031-408596

510-3213

241855-6

el

\\.~

WIKSTROMS

EFTERBESIKTNING LUFTBEHANDLING
BILAGA 4
Tillhörande besiktningsutlåtande över efterbesiktning generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.

BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Noteringar förda vid besiktning 1993-05-07
avseende följande d~l av generalentreprenaden:
Luftbehandlingsanläggning.

NÄRVARANDE
PARTER

För underentreprenören: Gert Schmidt
Bitr. besiktningsförrättaren har biträtts av
följande specialister:
Kjell Kraft AF Gothia betro elektriska installationer inom st yr- och övervakningssystem.

BRISTER OCH FEL

Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.
Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
l.

Tidpunkter för service under garanti tiden
meddelas av GLAB.

Soprum
2.

FF-soprum gick ej att prova.
Ej elinkopplad.

BS

Göteborg 1993-05-07
WIKSTRÖMS INGENJÖRSBYRA AB
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TOmmyyn~öm

Konsultverksamhet i

jnstallati~nsteknik,

rådgivning, bygghandlingar. besiktningar och kontroll

Postadress

Kontorsadress

Box 35042

Brödragatan 6

400 24 GÖTEBORG

GÖTEBORG

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRÅ AB

Telefon

Fax

Bankgiro

Postgiro

031400180

031408596

510-3213

241855-6

PM over fel vid fortsatt
slutbesiktning avel för st yroch ventilation.
Örgryte Lokaltågstation
1993-05-07
BILAGA 4EL

Närvarande vid besiktningen för
Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia

Brister och fel vilka besiktningsmannen anser entreprenören
ansvarig.

1

O-nr ej införda på kretsschemor.

ÄF-GOTHIA AB
Allmän elinstallation

PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning av el- och
o
teletekniska installationer pa
Örgryte Lokaltågstation
1993-0S-07
BILAGA S

Närvarande vid besiktningen för
Gunnar Thulin, Örgryte El
Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia

Brister och fel vilka besiktningsmannen anser entreprenören
ansvarig, där annan anses vara ansvarig anges detta i
marginalen.

1

ytterarmaturer lösa i mark, fastgjutes

GE

2
Soprum frånlufts fläkt ej ansluten.
3

Huvudcentral 2SA gängsäkrinslåda skall försäkras med
max 2S0A

4
Indikeringslampor för hisschaktbelysning saknas.
Punkten utgår p g a att krav ej finns i AFS.

B

örgryte Lokaltågstation

2

5

Bildväxlare för samtliga kameror saknas. Manuell omkoppling
måste utföras med inkommande kabel.

B

6

HVC-larm, brand- och inbrottslarm ar ej inkopplade till
gemensamma larmcentralen.

ÄF-GOTHIA AB
Allmän elinstallation

B

VHHVIAK

1993-05-14
R0569
GLAB VKB

Bilaga 6
till Utlåtande
1993-05-14

PM
angående brister och fel vid efterbesiktning nr 1
av Lisebergsstationen

Bil. 6 Glaspartier

Följande beteckningar tillämpas:
B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utför erforderlig åtgärd.

EB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

Glaspartier på plattfonnar

ID
ID

>

6.

Plåtkassetter ovanför dörrar justeras.

8.

Vattenläcka i tak, västra sidan, i söder och mitt på.

10.

Öppningar ovanför dörrar tätas så att öppningen minskar till
5-10 mm.

14.

Diverse korta lister västra sidan byts.

15.

List mot monitorbox 1, västra sidan, fattas.

16.

Plåt över dörr 4, västra sidan, fåsts.

17.

List över dörr 6, västra sidan, fåsts.

•
2
18.

Lister över dörr 12, västra sidan, justeras.

19.

Täcklist till monitorbox 3, västra sidan, saknas.

20.

Täcklist på dörr 17, västra sidan, saknas.

21.

Täcklist på dörr 19, västra sidan, limmas fast.

22.

Lister mot betong i norr rengörs från betong, båda sidorna.

Entrehall
23.

Vita stålpartier bättringsmålas, dörr 2.

Servering, kupol
29.

Två spruckna fönster i kupolen byts.

Fasad
34.

Diverse skador i fasadplåt slipas och målas.

36.

Luftspalt under skylten "Liseberg station" rengörs.
vägen.

Göteborg 1993-05-14

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

KF AlUBPIR0569/417PM.816

Hela

VHHVIAK

RFA/UBP

Banverket
Västra regionen
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

1993-04-14
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R0569
GLAB VKB
Härmed översänds tre kopior av utlåtande över slutbesiktning av
Lisebergsstationen.

Med vänlig hälsning
VBB VIAK
Division Väg och Vatten

~~k~~
Rolf Fant

VBB VIAK AB

Gullbergs Strandga tan 3, Box 2 203, 403 14 GÖTEBORG. Te lefon 03 1-62 7500 Telefa x: 03 1-62 77 22

..
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WIKsrnOMS

SLUTBESIKTNING RÖR
BILAGA 3
Tillhörande besiktningsutlåtande över slutbesiktning av generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.
Noteringar förda vid besiktning den 1993-04-02
avseende följande del av general entreprenaden:

BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Röranläggning.
För underentreprenören: Bo Arvidsson

NÄRVARANDE
PARTER

Besiktningen omfattar de anläggningsdelar som
vid besiktningstillfället var åtkomliga.
Övriga delar förklarades av underentreprenören
vara utförda på kontraktsenligt sätt.

DOLDA DELAR

Följande utrymmen överenskoms som dolda
installationer i undertak.
Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.

BRISTER OCH FEL

I de fall brist eller fel icke hänför sig till
entreprenörens kontraktsenliga åtagande, skall
d s träffa särskilt avtal med beställaren före
avhjälpande.
Dessa brister och fel har markerats med BS.
Vid myndighetsbesiktning påtalade felaktigheter,
skall avhjälpas av entreprenören utan kostnad
för beställaren, då de faller inom kontraktsåtagandet.

Konsultverksamhet i installationsteknik, rådgivning, bygghandlingar, besiktningar och kontroll

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRA AB

Postadress

Kontorsadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Poslg; ro

Org.nr.

Box 35042
40024 GÖTEBORG

Brödragatan 6
GÖTEBORG

031-400180

031- 40 8596

510-3213

241855-6

556097 -7885

Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
l.

Provtryckningsprotokoll beträffande VV, VVC,
och VS saknas.

2.

Information till drift- och underhållspersonal utföres 15/4 -93 kl. 13.00.

3.

Tidpunkter för service under garanti tiden
meddelas av GLAB.

4.

Underlag för DU-instruktioner saknar
följande:
- VS-pump
- Pumpgropar

5.

Brandpostskåp rengöres svetsar betas och
poleras.

Fläktrum
5.

Högt tryckfall över SIL-55.

7.

Lock till avtappning AL2 saknas.

8.

Slinga nr. 10 från golvvärmeshunten släpper
ej fram någon värme.

9.

Vattenmätare ej monterade.

HWC
10. Spolanordning sitter löst.
Gångtunnel
11. Brandpostledning ej märkt
Pumpgrop i passage under spår
12. Högnivålarm utgår ej.
13. BackvenTilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump 2.
.
14. Upphängningsanordning för motorkablar och
nivåvippor saknas.
15. Övre och undre gejdfäste för bägge pumparna
är rostiga.

BS

Plattformar
16. Skylt till BP1 vid sydöstra nödutgången
sitter upp och ner.
17. KV-35 vid nordöstra nödutgången ligger löst
på balk.
18. Samtliga BP2 (4 st.) förses med övergångskoppling 32-63 NO-HA:s typ 59444.

BS

19. Servicenyckel NO-HA:s typ ER 168011 för
öppning av BP2 upphänges i elrum uppe i
entr~hall.

20. Klokoppling i nödutgång sydväst uppe i
gatuplan bytes.
Pumpgrop i gångtunnel

ta

21. Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump 1.
22. Upphängningsanordning för motorkablar och
nivåvippor saknas.
23. Övre gejdfäste för bägge pumpar rostiga.
Göteborg 1993-04-07
WIKSTRÖMS INGENJÖRSBYRÄ AB
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WIKSTHOMS

SLUTBESIKTNING LUFTBEHANDLING
BILAGA 4
Tillhörande besiktningsutlåtande över slut
besiktning generalentreprenaden för Lisebergsstationen.

BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Noteringar förda vid besiktning den 1993-04-02
resp. OS avseende följande del av general
entreprenaden:
Luftbehandlingsanläggning.

NÄRVARANDE
PARTER

För underentreprenören: Gert Schmidt
Bitr. besiktningsförrättaren har biträtts av
följande specialister:
Kjell Kraft AF Gothia betro elektriska installationer inom st yr- och övervakningssystem.

ÖVERENSKOMMELSER

Under entreprenadtiden har parterna träffat
följande överenskommelser:
Utbyte av luftbehandlingsaggregat (TAl och TA3)
från Fläkt till Novenco.
Utbyte av st yr- och övervakningsutrustning från
elektronisk utrustning av Landis och Gyrs typ
till datoriserad utrustning av INU:s typ.

•

Besiktningen omfattar de anläggningsdelar som
vid besiktningstillfället var åtkomliga.
Övriga delar förklarades av underentreprenören
vara utförda på kontraktsenligt sätt .

DOLDA DELAR

Följande utrymmen överenskoms som dolda
installationer i undertak.
Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.

BRISTER OCH FEL

I de fall brist eller fel icke hänför sig till
entreprenörens kontraktsenliga åtagande, skall
d s träffa särskilt avtal med beställaren före
avhjälpande.
Dessa brister och fel har markerats med BS.
Vid myndighetsbesiktning påtalade felaktigheter,
skall avhjälpas av entreprenören utan kostnad
för beställaren, då de faller inom kontraktsåtagandet.
Konsultverksamhet

I

installationsteknik, rå.dgivning, bygghandlingar, besiktningar och kontroll

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖASBYAA AB

Postadress

Kontorsadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Postgiro

Drg,nr,

Box 35042
40024 GÖTEBORG

Brödragatan 6
GÖTEBORG

031-400180

031-408596

510-3213

241855-6

556097-7885

2

Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
l.

Ljudprovning ej utförd.

2.
Information till drift- och underhållspersonal utföres 15/4 -93 kl. 13.00.
3.

Tidpunkter för service under garantitiden
meddelas av GLAB.

Fläktrum
4.

Extra filter för LA2 saknas.

5.

Uteluftskanal till LA2 otät.

HWC, 2 WC samt Paus
6.

ÖD1 ej fastsatta i underkant.

Soprum
7.

FF-soprum gick ej att prova.
Ej elinkopplad.

Plattform sydväst
8.

LD1 längst åt söder saknar trådnät.

Göteborg 1993-04-07
WIKSTRÖMS INGENJÖRSBYRÄ AB
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.ÅF-GOTHIA
PM över fel vid slutbesiktning
avel för styr-och ventilation
Örgryte Lokaltågstation
1993-04-05

Bilaga 4EL
Närvarande vid besiktningen
Henric Magnus son , INUR Controll
Tommy Sandström, S Wikströms Ing.byrå
Gert Schmit
Besiktningsman

Kjell Kraft, ÅF-Gothia AB

Brister och fel vilka besiktningsmannen anser entreprenerören
ansvarig, där annan anses vara ansvarig anges detta i
marginalen.
1

Kabelnr saknas på matarkabel
2

Kabelförskruvningar åtdrages på motor TA-aggregat.
3

Kablar till motor TA-aggregat avlastat på motorstativ.
4

Golvvärmekablar bundas och stripas så att fullgod installation
uppnås.

E

.

,

BÅF-GOTHIA
2

5

LA2-GT1 kabel avlastas förskruvning ej tät.
6

Dokumentation överlämnad till S Wickström Ing.byrå 3 omgångar
7

O-nr ej införda på kretsschemor.

ÄF-GOTHIA AB
Allmän elinstallation

(dI~
Kjell Kraft:

flÄF-GOTHIA
PM over fel vid slutbesiktning
av el- och teletekniska
installationer på
Örgryte Lokaltågstation
1993-04-02 - -05

Bilaga 5
Närvarande vid besiktningen
Gunnar Thulin, Örgryte El
Björn Jarde, Teamster
Bert Johansson, Cerberus
Bengt Olsson, Svans son
Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia AB

Brister och fel vilka besiktningsmannen anser entreprenerören
ansvarig, där annan anses vara ansvarig anges detta i
marginalen.
1

ytterarmaturer lösa

1

mark, fastgjutes.

2

Soprum frånluftsfläkt ej anslusten.
3

Lager. Mångledare i central upplintas.
4

utfyllnadsplåtarna i centralen fastsättes.

~ÅrGOTHM
2

5
Skyltar uppsättes för reglerutrustning värmekabelanläggning.

6
Strömbrytarcentral upprnärkes.

7
utfyllnadsplåtar i

strömbrytarcentral fastsättes.

8

Kablage till monitor som ej skall användas rullas upp och fästes
med buntband.

9
Huvudcentral 2SA gängsäkringslåda skall försäkras med max 2S0A.
10

~

2 st armaturer fungerar ej på västra perrongen.
11

Armaturer linjerar ej i
12

Skyltar saknas på uttag.

slutet på västra perrongen.

i1 ÄF-GOTHIA
3

13

Central A1B1 saknar skylt.
14

Gruppförteckning för A1B1 uppsättes.
15

Håltagning tätas i centralutyrmme.
16

Kabelnummer på matarkablar saknar A1B1 och FAV.
17

1 st armatur fungerar ej på östra perrongens utsida.
18

1 st lampa i rymdtak fungerar ej.
19

Armaturer linjer ej i slutet av östra perrongen.
20

Kablage ovan undertak vid trappa östra perrongen
iordningställes.

fl ÄF-GOTHIA
4

21

VP-rör kapas

1

undertak östra perrongen.

22

Pumpgrop under gång, kabelnummer saknas.
23
Pumpgrop rulltrappa, kabelnummer saknas.
24

Lucka går ej att öppna helt på pumpskåp.
25
Skylt saknas på A-brytare pumpgrop rulltrappa.
26
Matarkablar till rulltrappor tätas mellan slang och kabel.
27

Matarkabeln till hiss 4 saknar partmärkning L2 och N.
28

Trappomkastare saknas

1

hisschakt hiss 2.

29
Ett lysrör fungerar ej saknas i hisschakt hiss 1.

fi ÅF-GOTHIA
5

30

Kabelnummer saknas på matarkablar till hiss 1 och 2.
31

Indikeringslampor för hisschaktbelysning saknas.

32
PLC för dörranläggning anteckning om datum för byte av batteri
utföres.
33

Matarkabel till dörranläggning saknar kabelnummer.
34
Skyltar uppsättes på apparatskåp och köpplingslådor för
dörranläggning.
35
Manöverknappar på västra perrongens utsida fungerar ej.
36

Dörranläggning vid östra perrongen fungerar ej.
37
Bildväxlare för samtliga kameror saknas. Manuell omkoppling
måste utföras med inkommande kabel.

·

.

fi ÅF-GOTHIA
6

38

Kameror och monitorer utsida perrong ej provade och inkopplade.
39

Mobitexen ej inkopplad till PA-anläggning
40
Bandspelare saknas.
41

Dosor skyltas vid central A1B1
42
HVC-larm, brand- och inbrottslarm är ej inkopplade till
gemensamma larmcentralen.
43
stativritningar uppsättes som orientering.
44
Provningsprotokoll ej överlämnade
45

Rökdetektor i trappa inbyggd flyttas ut.

I

B

I

,

«

fjÅF-GOTHIA
7

46
2 st ringklockor fungerar ej för brandlarm.
47

Skyltar på brandlarmanläggning saknas.
48
Brandlarmanläggning inkopplas till Brf på prov.
Generellt
49 .

Provningsprotokoll ej överlämnade.
50
Genomgång ej utförd för driftspersonal.
51

Dokumentation ej överlämnad.
52
Anläggarintyg brand ej överlämnat .
.ÄF-GOTHIA AB
Allmä

•

Bilaga 6
till Utlåtande
1993-04-06

1993-04-06
R0569
GLAB VKB

PM
angående brister och fel vid slutbesiktning
av Lisebergsstationen

Bil. 6 Glaspartier
Närvarande
För B:
Nils-Erik Nilsson
För underentreprenör:
Lars Karlsson
Tommy Cederberg
Björn Bergander
Magnus Hansson

Råda Service
Råda Service
Strids Glas
BESAM

Följande beteckningar tillämpas:

«
o

~

II:
~

~

ID
ID

>

B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utför erforderlig åtgärd.

EB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

2

Generellt
1.

Rengöring av alla ytor kvarstår (rostfritt, glas, målade ytor,
golvlister, löpspår m m).

2.

Mjukfogar i anslutning mellan partier och stomme kvarstår på
åtskilliga ställen.

3.

Dörrar justeras
underkant.

4.

Låsning dörrar på plattformar justeras.

5.

Svetsar i rostfritt rengörs.

lod samt beträffande glipor

sida eller

Glaspartier på plattfonnar
6.

Plåtkassetter ovanför dörrar justeras.

7.

Kassetter ovanför dörrar förses med gavel.

8.

Vattenläcka i tak, västra sidan, i söder och mitt på.

9.

Spruckna glas byts.

10.

Öppningar ovanför dörrar tätas så att öppningen minskar till
5-10 mm.

11.

List över dörr justeras, östra sidan.

12.

Täcklister mitt på parti före monitor 3, östra sidan, är för
korta.

13.

Täcklist mot monitorbox 3, östra sidan, kapas.

14.

Diverse korta lister västra sidan byts.

15.

List mot monitorbox 1, västra sidan, fattas.

16.

Plåt över dörr 4, västra sidan, fästs.

17.

List över dörr 6, västra sidan, fästs.

18.

Lister över dörr 12, västra sidan, justeras.

19.

Täcklist till monitorbox 3, västra sidan, saknas.

20.

Täcklist på dörr 17, västra sidan, saknas.

3
21.

Täcklist på dörr 19, västra sidan, limmas fast.

22.

Lister mot betong i norr rengörs från betong, båda sidorna.

Entrehall
23.

Vita stålpartier bättringsmålas på flera ställen.

24.

Mjukfogar i dörrar och fönster justeras.

25.

Ytterdörrar glipar.

26.

Kabelgenomföringar tätas.

27.

En skruv fattas i dörr till vänster i entren.

28.

Glasparti till servering kompletteras med rostfri list i ök.

Servering, kupol
29.

Två spruckna fönster i kupolen byts.

30.

Läckage på tre ställen i kupolen.

31.

Diverse rostskador på den rostfria takkransen i kupolen.

Fasad
EB

32.

Dörrar till elrum, lager och soprum förses med dörrstoppare,
så att dörrarna ej slår i fasaden.

33.

Fogning mot stenplattor kvarstår.

34.

Diverse skador i fasadplåt slipas och målas.

35.

Skyddspapper på glas till vänster om entre skärs bort.

36.

Luftspalt under skylten "Liseberg station" rengörs.
vägen.

37.

Dörrkarmar fogas i uk. Bleck justeras.

38.

Glasparti kompletteras med plåt i ök vid vinkel till serveringsdel.

39.

Plåtavtäckning mot fasadsten utanför soprum kvarstår.

Hela

I

•

.-

4

40.

Trösklar fastsätts vid ytterdörr till lager och soprum.

41.

Slutbleck saknas i ytterdörr till soprum.

42.

Ventilationsspringa saknas i ytterdörr till elrum, lager och
soprum.

Göteborg 1993-04-06

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare
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UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING
Dag

01.1

1993-04-02--04-06

objekt

02.1

Lisebergsstationen

Parter

02.2

Beställare:

Göteborgsregionens
Lokaltrafik AB
Box 405
401 26 Göteborg

nedan kallad B
02.3

Generalentreprenor:

NCC Bygg AB
Anläggningsavdelningen
405 14 Göteborg

nedan kallad GE

•
•

Besiktningsförrättare

03.1

B ensam har utsett undertecknad Rolf
Fant, VBB VIAK, Box 2203, 403 14 Göteborg, till huvudbesiktningsförrättare,
nedan kallad HBf.

03.2

HBf har efter samråd med beställaren till
biträdande besiktningsförrättare för
resp. fack utsett:
Kjell Kraft

Transportanordningar
(Hissar och rulltrappor)
Kjell Kraft
Elanläggningar
Kjell Kraft
st yr- och reglerutrustningar
Tommy Sandström Rörteknisk anläggning
Tommy Sandström Luftbehandling

2

Närvarande

04.1

Vid besiktningen var närvarande

04.11

För B:
Nils-Erik Nilsson, VBB vrAK (byggledare)

04.12

Ombud enligt entreprenadkontraktet:
Lennart Olsson

04.13

Av B utsedd att i dennes frånvaro föra
beställarens talan:
Nils-Erik Nilsson

04.2

För GE:
Olle Edvardson
Magnus FritzelI

04.21

Ombud enligt entreprenadkontraktet:
Lennart Skogsberg

04.22

Av GE utsedd att i dennes frånvaro föra
entreprenörens talan:
Olle Edvardson

04.23

För underentreprenörer:
Gert Schmidt
Novenco
Bo Arvidsson
ABB Rör AB
Gunnar Thulin
örgryte El AB
Germund Ruus
Guldhedens golv
Bengt Olsson
Swanssons telemek.
Bert JohannessonCerberus AB
Björn Jarde
Teamster AB

04.5

övriga
Lars Lundin
Vägverket
Claes Johansson VBB vrAK

04.6

Närvarande vid de av biträdande besiktningsförrättare ledda besiktningstillfällena framgår av resp. bifogat besiktnings-PM.
.

3

04.7

vid avslutande besiktningssammanträde var
närvarande:
För B:
Nils-Erik Nilsson
För GE:
Olle Edvardson
Magnus FritzelI
För underentreprenörer:
Gunnar Thulin
Gert Schmidt
Bo Arvidsson
Lars Karlsson
Björn Bergander
Tommy Cederberg

•

övriga:
Kjell Kraft
Tommy Sandström
04.8

Besiktningen påbörjades 1993-04-02 kl
0800 och avslutades 1993-04-06 kl 1600.

Kallelse

05.1

HBf hade skriftligen kallat parterna till
besiktningen. Närvarande parter förklarade sig behörigen kallade.

Diverse
besiktningar

07.1

Besiktningar samt provningar
Syn av gator i anslutning till Lisebergsstationen har verkställts 1992-03-09.

•

Förbesiktning av fastigheter har verkställts .
Efterbesiktning av fastigheter pågår.
vibrationsmätningar har utförts. vid fem
enskilda tillfällen har tillåtna vibrationsvärden överskridits.
Bergkartering har utförts.
SA-besiktning av hissar och rulltrappor
har utförts.
Täthetsprovning av tryck- och självfallsledningar har utförts.

4

Entreprenadhandlingar

•

07.3

Myndighetsbesiktningar

07.32

Byggnadsnämndens slutbesiktning har ej
ägt rum.

07.36

Utlåtande från utförda materialprovningar
av betydelse framgår av kvalitetssäkringspärmen.

07.4

Eventuella anmärkningar vid myndigheternas besiktningar, som kontraktsenligt
åvilar GE att åtgärda, skall utföras av
denne, oavsett om särskilt påpekande görs
eller inte av HBf eller BBf.

08.1

Beställningsskrivelser av 1992-02-03
resp. 1992-02-17 med däri angivna handlingar.

08.2

övriga företedda entreprenadhandlingar
och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning.
Protokoll från byggmöte nr 1-13 (samtliga) .
Protokoll från arbetsplatsmöte nr 1-47
(samtliga) .

Besiktningens
omfattning

09.1

Besiktningen omfattar entreprenaden i sin
helhet

09.11

med undantag av följande utrymmen, som
betraktas som dolda

..

- utrymme ovan undertak
- ventilationskanaler och skorsten

•

- hisschakt vid nödutgång Odinslundsgatan
Brister och fel

10.1

Besiktningen verkställdes varvid antecknades brister och fel, som framgår av
bifogade PM, bil 1-6, samtliga daterade
1993-04-06.
Bill

Byggnads-, mark- och yttre
rörledningsarbeten

Bil 2

Transportanordningar

Bil 3

Rörteknisk anläggning

Bil 4

Luftbehandling

5

•

Bil 5

Elanläggningar

Bil 6

Glaspartier

yttrande
Kap 7, § 18

10.11

I PM påtalade brister och fel har närvarande parter dessförinnan beretts tillfälle att yttra sig om.

AB Kap 7, § 16

10.2

GE anses ansvarig för de brister och fel
som upptagits i bil 1-6 med undantag för
dem, som markerats med B eller EB.

12.1

Med Gb markerade förhållanden kräver ej
omedelbara åtgärder utan bör slutligt
behandlas vid garantibesiktningen, jämför
resp. bifogade PM.

13.1

FÖljande brister och fel hänskjuts till
särskild utredning

utredningar

1. Detektorer som skall styra hur många
dörrar som skall öppnas vid östra plattformen fungerar ej.

Entreprenadens
godkännande

13.2

utredningen utförs av Kjell Kraft.

13.3

utredningen beräknas vara slutförd v.14.

15.2

I PM upptagna brister och fel är av sådan
omfattning och betydelse, att de utgör
hinder för godkännande.

Entreprenaden godkännes ej på grund av
att följande fel föreligger, vilket medför att dörrarna vid östra plattformen ej
fungerar programenligt. Härigenom kan
entreprenaden ej tas i drift.
1.

Detektorer, se pkt 13.1

2.

Två dörrar låser ej riktigt, utan kan
öppnas inifrån

3.

Kameror som skall filma utrymmet
mellan tåg och plattformsvägg är
ej justerade.

6

Fortsatt
slutbesiktning

16.1

Fortsatt slutbesiktning skall äga rum när
entreprenaden är färdig.

Besiktningskostnaderna

19.1

Ersättning till HBf och BBf skall erläggas av B.

Besiktningsutlåtande

21.1

Besiktningsutlåtande tillställs parterna
i brev med mottagningsbevis.
Till B 1 original och 2 kopior
Till GE 1 original och 8 kopior
Besiktningsutlåtande sänds även till följande
Banverket
SJ
Gatukontoret Göteborg
Trafikkontoret Göteborg
VA-verket Göteborg
Energiverken i Göteborg
Televerket
parkeringsbolaget
Vägverket
Kjell Kraft
Tommy Sandström
Nils-Erik Nilsson
Claes Johansson

Göteborg 1993-04-06

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

RFA/UBP/BKE/R0569/412SLUTB.UTL

3 kopior
1 kopia
1 "
1 "
1 "

2 kopior
1 kopia
1
1
1
1
1
1

"
"
"
"
"
"

VBBVIAK

1993-04-06
R0569
GLAB VKB

Bilaga 1
till Utlåtande
1993-04-06

PM

•
•

angående brister och fel vid
slutbesiktning av Lisebergsstationen

Bil. 1 Byggnads-, mark- och yttre rörledningsarbeten

Närvarande
För B:
Nils-Erik Nilsson
För GE:
Olle Edvardson (del av tiden)
Magnus Fritzell
Övriga:
Lars Lundin, Vägverket (del av tiden)
Claes Johansson, VBB VIAK (del av tiden)
Följande beteckningar tillämpas:

:;
<Il
<Il

>

B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utför erforderlig åtgärd.

EB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

Gb

Brist eller fel som ej kräver omedelbara åtgärder utan bör
slutligt behandlas vid garantibesiktningen.

U

Brist eller fel som hänskjuts till särskild utredning.

2
Generellt

EB

•

l.

Relationsritningar kvarstår.

2.

Drift- och underhållsinstruktioner kvarstår.

3.

Intyg från berörda markägare att de godkänner återställningsarbetena kvarstår.

4.

Kvalitetssäkringspärmen överlämnades
Beställarens granskning kvarstår.

5.

Avetablering kvarstår.

6.

Rengöring av samtliga anläggningsdelar kvarstår.
klinkergolven behöver en ordentlig rengöring.

7.

Ett stort antal noteringar om brister och fel beträffande
fogningsarbete samlas i denna punkt. Avser såväl mj ukfogar
som bruksfogar. Merparten har markerats med gul tejp.
Därutöver kvarstår mjukfogar på flera ställen, bl a mot
rostfria stålpartier, hissomfattningar m m.

8.

Ett antal spruckna klinkerplattor byts. På några ställen har
planhetstoleransen överskridits, gäller både golv och vägg.
Dessa plattor justeras.

9.

Fotlister och löpspår till skjutdörrar rengörs.

10.

Kvarstående arbete vid monitorboxar:
rengonng kakel,
tätning kabelgenomföringar , mj ukfog mot golv.

11.

Öppningar > 10 cm i barriärer åtgärdas så att fri öppning
blir < 10 cm .

12.

Rostfria skåp till brandposter och brandslangar rengörs.
Svetsar betas och poleras.

13.

Svetsar i rostfri plåt i fris betas och poleras.

14.

Kåpor över lås till nödutgångar kvarstår.

15.

Räcken i nödutgångar rengörs från grader. Svetsskarvar och
infåstningar rengörs och rostskyddas.

16.

Utstickande bergbultar, spik m m i nödutgångar kapas.

17.

Belysning i nödutgångar fungerar ej vid dörröppning.

vid

besiktningen.

Speciellt

3

B

18.

SA-anmärkningar hissar och rullstrappor åtgärdas.

19.

Skyltar avseende nödöppnare på utsidan plattformsväggar
kvarstår.

Markarbeten

•

20.

Avjämning av växtbäddar samt grässådd kvarstår.

21.

Betonggrus i planteringsytor kvarstår.

22.

Vägräcke mot lokalkörbana justeras och återställs.

23.

Återställande av tillfällig breddning av lokal körbana kvarstår.

24 .

Två belysningsstolpar återuppsätts vid lokalkörbana.

25.

Skarvar i återställande av beläggning på lokalkörbana fräses
ner.

26.

Vägräcke vid lokalkörbana på sidan mot E6 justeras.

27.

Stödremsa vid dito kvarstår.

28.

Sättningsskador i beläggning på E6 åtgärdas
Vägverket.

samråd med

29.

Skarv i vägräcke mot E6 vid pkt 7 återställs.
av räcket förankras.

Södra änden

30.

Hål i asfalt runt räckesstolpar
asfalt.

31.

Matjord kompletteras mot kantstöd på lokalkörbanan.

32.

Flaggstänger riktas.

33.

Belysningsstolpar vid lokalkörbana riktas.

34.

Fundament till två belysningsstolpar vid uppfart till lokalkörbana sitter för lågt. Höjs.

35.

Munksten framför stationen kompletteras med sand som
vattnas ner i fogarna.

36.

Avvattning av munkstensyta kontrolleras.

37.

ACO-Drainränna rengörs. En låsanordning saknas.

räcke mot E6 fylls med

4

38.

Jordlåda i hörnet utanför varuintaget kompletteras med jord.

39.

Oljefläckar och körränder på munkstenen tas bort.

40.

Jord mot fasaden i norra hörnet byts mot makadam.

41.

Räcke på taket till stationen stabiliseras. Diverse rostfläckar
på räcket skrapas och bättringsmålas.

VA

•

42.

Spolning och desinfektion av vattenledningar kvarstår.

43.

Täthetsprovning av nedstigningsbrunnar kvarstår.

44 .

Nivåkontroll av brunnar på avloppsledning kvarstår.

45.

Självfallsledningar spolas.

46.

BP framför stationen rengörs. Skyltning BP saknas.

47.

Avloppsledning vid Carlbergsgatan har genomborrats med
dragstag för spont. Ledningen läggs om.

Fasad
48.

Fogning ej klar.

49.

Täckplåt mot fasadsten vid hörn utanför varuintag kvarstår.

50.

Genomföringar i fasad (kablar, avloppsrör m m) tätas.

51.

Diverse smutsfläckar på fasad tas bort.

52.

Spår efter lyftögla i ventilationstornet slipas ner, spacklas och
målas.

53.

Tätning under fogplattor till lampor på takpelare kvarstår.

54.

Ventilationsgaller på södra fasaden tätas mot fasadstenen.

5
103. Östra plattformen ufanrDr glasväggen

•
•

55.

Tätning mellan glasparti och betongsarg i södra ändan
kvarstår.

56.

Makadam mot plattform kompletteras.

57.

Kakelvägg mot hisschakt kompletteras med kakel i uk.

58.

Tätning runt rostfri plåt vid södra monitorboxen.

59 .

Makadam saknas under bullerskärm mellan spåren
delen.

60.

Anslutning glasparti-betongvägg i norra änden rengörs från
betong och kompletteras med mjukfog .

61.

Mjukfog mellan glasparti och golv kvarstår.

62.

Öppningar mellan golvlister i glaspartier avtätas med klinker.

norra

102. Väntutrymme östra plattfomlen

63.

Kakel i hörn ovanför trappan justeras så att vassa kanter
försvinner.

64.

Litet hörn mot stål parti
Skall vara golvklinker.

65.

Låg sockel i norra ändan förses med golvklinker på ovansidan.

66.

Grus bakom låg sockel kompletteras.

67.

Klotter på sprutbetong tas bort.

68.

Mjukfog kompletteras runt nödtelefon i norra ändan.

69.

Mjukfog över dörr till södra nödutgången görs om.

70.

Synlig plyfa i undertak målas grå.

71.

Rostfri plåt vid fris förses med gavel.

norra ändan är lagt med bruk.

6
102 A. Elrum
72.

Målning golv kvarstår.

73.

Tätning kabelgenomföringar kvarstår.

74.

Tätning mot karm på insidan kvarstår.

75.

Låsanordning i sidodörr justeras.

Trappa östra sidan

•

EB

76.

Fyllning bakom mur i trappa kvarstår.

77.

Gummislang från låda för takdropp i södra ändan byts mot
grått PVC-rör.

78.

Murad vägg vid hiss putsas till tak.

79.

Omålade putsade väggar vid trappa målas.

80.

Kakel på pelare vid gångtunnel skärs rent.

81.

Skada i kakelplatta vid kamera i trappan målan över.

82.

Putsskada i södra väggen lagas.

83.

En lampa i rymd fackverket lyser ej.

84.

Rymdfackverk i trappa justeras i sida.

106. Gångtunnel under spår
85

Stålram runt lucka till pumpgrop justeras. Mjukfog släpper,
görs om.

86.

Fogning under rostfria plåtar utförs med mjukfog.

87.

Vit mjukfog vid hörn till hiss östra sidan byts mot grå.

88.

Lås till dörr till pumpskåp justeras.

89.

Målning i tak kompletteras vid östra trappan.
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Pumpgrop i gångtunnel under spår
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90.

Håligheter i väggar putsas.

91.

Utrustningar och grop rengörs.

92.

Rör som "bubblar" förses med ett 15 mm hål i böjen.

Trappa västra sidan

•

93.

Fyllning bakom mur i trappa kvarstår.

94.

Omålad putsad vägg vid trappa målas.

95 .

Skruv till rostfri plåt vid hiss västra sidan fastsätts.

96.

Kabelgenomföring bakom mur tätas.

97.

Upphängning rymd fackverk justeras.

98.

Yta ovanför kabel i trappa rengörs.

108. Hissmaskinrum

•

99.

Tätning mellan dörrkarm och vägg kvarstår.

100.

Karmen målas alt. rengörs från färg.

101.

Golvet målas.

102 .

Tätning kabelgenomföringar kvarstår.

114. Väntutrymme västra plattformen

103.

Formstag bakom ventilationstrumma vid hiss tas bort.

104.

Låg sockel i norra ändan förses med golvklinker på ovansidan.

105.

Grus bakom låg sockel kompletteras.

106.

Obehandlad putsad vägg ovanför kakel i norra ändan rengörs
alt. slammas. Håligheter iputsas.

107.

Skadat galler i dörr till nödutgång NY.
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108.

Kakelväggsavslutning i norr kompletteras i uk.

109.

Kabelränna i norra ändan rengörs från tejp.

110.

Puts över kakel vid nödutgång SV kompletteras.

111.

Betongkant ovanför kakel vid hiss putsas alt. målas.

112.

Vatten läckage i tak södra ändan.

115. Västra plattfonnen utanför glasväggen

•

113.

Fogning under glasparti vid trappa kvarstår.

114.

Kakelkomplettering i monitorbox 1.

115.

Golvklinker byts i hörn vid dörr l.

116.

Klinker kompletteras mellan golvlister.

117.

Skylt vid nödöppnare "Dörr 7-9" fattas.

118.

Klotter på baksida murad vägg i norr tas bort.

119.

Fogning mot plattformselement kvarstår.

120.

Markeringar på plattformskanter tas bort.

121.

Trasiga golvplattor vid dörr 5 byts.

122

Låsbrickor till ljudabsorbent på plattformskant fattas på flera
ställen mellan dörr 1 och 5.

123 .

Trasig golvplatta mot plattformskant vid dörr 2 byts.

114. Gångtunnel från rulltrappor till plattfonnar
124.

Olikfärgad fog i golv jämnas ut.

125.

Bom i golv. En platta sätts om.

126.

Utstickande järn ovanför undertak vid hiss 4 kapas.

127.

Vit mjukfog vid hiss 4 byts mot grå. Fogen kompletteras.

128.

Svetsar i rostfritt pumpgropsskåp vid hiss 4 betas och poleras.

9

EB

129.

Golvplatta saknas utanför hissmaskinrum till hiss 4.

130.

Övergång mellan kakel och betongvägg nedanför rulltrapporna
bättras. Gäller båda sidorna.

131.

Formstagshål nedanför rulltrapporna, vänstra sidan, putsas
igen.

132.

Galvade ramar till undertak har rostfläckar. Skrapas rent och
bättringsmålas .

133.

Kakel kompletteras i uk. Liten flis.

134.

Kabelstege tvärs över gången vid elru m förses med ränna
under stegen.

135.

BP i gången kompletteras med mjukfog. Låset justeras.

136.

Fog ovanför kakel vid elrum kompletteras.

137.

Kakel i överkant vid elrum görs om. Ojämn överkant.

138.

Murad vägg vid elrum putsas på utsidan.

139.

Färgskiftningar i kakel fogar vägg vid hiss jämnas ut.

109. Elrum

•

Gb

140

Golvet målas en andra gång.

141.

Puts och målning ovanför dörr kompletteras.

142.

Sprickor i vägg i ök.

Pumpgrop vid hiss 4
143.

Mjukfog kompletteras.

110. Nödutgång SV

EB

144.

Golvklinker innanför dörr skärs rent. Putsas.

145.

Plywood vid öppningar till framtida hiss målas med grå färg.
Gäller både nedre och övre plan.

146.

Öppning vid nedersta trappan gjuts igen.
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147.

Öppning ovanför dörr avtätas.

148.

För mycket läckagevatten från berget åtgärdas.

Nödutgång Odinslundsgatan, utsidan
EB

149.

Borrhål från Odinslundsgatan ner i tunneln tätas permanent.

150.

Utstickande järn på utsidan vid Odinslundsgatan kapas.

151.

Fläckar på berget samt injekteringsmassa tas bort.

152.

Tätning runt BP-skåp kvarstår.

153.

Kvarvarande formvirke tas bort.

154.

Grus kompletteras vid sidan av utgången.

104. Nödutgång SO
155.

Trasig lampkupa byts.

101. Nödutgång NO
156.

Klotter tas bort.

157.

Utrymmet utanför betonggolv i förbindelsetunnel rengörs och
jämnas till.

116. Nödutgång NV
158.

Golvgenomföringar rengörs eller gjuts igen.

159.

Dilfog förses med mjukfog.

160.

Öppning ovanför dörr tätas.

161.

I nedersta planet står vatten i utrymmet utanför golvplattan.
Perforeras så att vattnet rinner undan.
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Nödutgång Carlbergsgatan, utsidan
162.

Utgångsdörr skadad i uk. Glipa mot karm.

163.

Mjukfog kompletteras runt utgångsdörr och runt BP-skåp.

Stora trappan intill rulltrappor
164.

Undersida fotplattor till pelare fogas och jämnas till.

165.

Fönstersmygar till hisschakt putsas och målas gråa.

Rulltrappor
166.

Ök kakel förses med trekantsfog.

167.

Betongvägg ovanför kakel jämnas till, slipas där så behövs,
porer tätas.

Passage till hiss
168.

Mjukafogar justeras.

169 .

Undertaks komplettering sätts fast.

319. Ramp
170.

Håltagningar för kättingar till undertakshissar jämnas till.

171.

Synliga trätakstolar målas grå.

172.

Nedersta undertakshissen gränslägesjusteras.

173.

Fogning runt trampmattor vid spärrar kvarstår.

174.

Fogning runt BP-skåp vid spärrar kvarstår.

175.

Kakelavslutning i ök vid spärrar görs om. Ojämnt.

176.

Undertakshissar skall SA-besiktigas.
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Hissmaskinrum hiss 4
177.

Golvet rengörs och målas.

178.

Målningskomplettering väggar.

179.

Kabelgenomföringar tätas.

318. Elrum
180.

Golvet målas en andra gång

181.

Målningskomplettering väggar.

182.

Kabelgenomföringar tätas.

183.

Kabelkanal rengörs.

184.

Skräp har fastnat i våt färg på insida dörr mot entrehall.
Slipas och målas om.

185.

Ytterdörr saknar ventilationsspringa.

301. Entrehall
B

186.

Kraftigt luftdrag i entren när tågen går förbi.

187.

Vit VKR-profil i tak rengörs i ändöppningarna.

188.

Målningskomplettering i tak och på väggar, pelare.

189.

Reflektorer och insida glas till belysningsarmaturer rengörs.

190.

Tomrör i tak spacklas igen och målas.

191.

Kabel till monitor flyttas upp ovan undertak.

192.

Kakel justeras vid runda fönstret.

193.

Tätlist saknas över dörr till servering.
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302. Förrum
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194.

Mjukfogar vid golv och runt samtliga dörrar släpper. Görs
om.

195.

Samtliga dörrar förses med dörrstoppare.

Hkp-toalett, toalett l, toalett 2

EB

196.

Dörrkarmar bättringsmålas på insidan.

197.

Doslock låses med två skruvar.

198.

Lås saknas. Skall förses med myntautomater.

304. Städrum
199.

Mjukfog saknas i hörn vid förhöjd platta och under dörrkarmar.

200.

Golvbrunn rengörs.

201.

Väggenomföringar tätas.

202.

Blåsor i betongvägg spacklas igen och målas.

303. Förråd
203.

Väggenomföringar tätas.

204.

Blåsor i betongvägg spacklas igen och målas.

205.

Vatten i fjärrvärmekulvert tas bort. Inläckage tätas.

206.

Lucka till fjärrvärmekulvert skruvas fast.

207.

Tätning mellan ök sockel och vägg kvarstår.

208.

Fog i golv kompletteras längst in och vid dörren.

I
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305. Fläktrum
209.

Målningskomplettering golv, pelare, väggar.

210.

Blåsor i betongväggar spacklas igen och målas.

211.

Målning av golv under fläktaggregat kvarstår (det som går att
komma åt utan att flytta aggregaten).

212.

Betongskvätt på fördelningslåda till golvvärme tas bort.

213.

Mjukfog mellan gipsvägg och golv kvarstår.

312. Schakt
214.

Målning golv och väggar kvarstår.

215.

Gipsväggar kompletteras.

216.

Väggenomföringar tätas.

311. Pausrum
217.

Gångjärtn på dörr till omklädningsrum justeras.

218.

Mikrovågsugn saknas.

219.

Doslock justeras.

220.

Fog under dörrkarmar kvarstår.

221.

Fog runt runda fönstret målas vit.

313. Omklädningsrum
222.

Fog under dörrkarmar kvarstår.

223.

Mjukfog under sockel kvarstår.
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314. Toalett, dusch
224.

Golvbrunn rensas.

225.

Fog runt golvbrunn kompletteras.

226.

Skada i dörrkarm spacklas och målas.

227.

Kabelgenomföring i tak till brandlarm tätas.

310. Butik
228.

Skada i tak vid brandvarnare lagas.

229.

Mjukfog under sockel och dörrkarmar kvarstår.

315. Beredning
230.

Målningskomplettering i tak.

231.

Fogning runt vänstra avloppsstosen kvarstår.

232.

Fogkomplettering vid öppning till servering.

316. Lager
233.

Målningskomplettering vägg och karmar.

234.

Mjukfog kompletteras vid dörr och bakom luftarrör.

235.

Kabel till termostat för golvvärme justeras, klammas till
vägg.

317. Soprum
236.

Elanslutning till fläkt kvarstår.

237.

Golv och sockel målas en gång till.

238.

Rens till golvbrunn justeras och rensas.

239.

Betong runt golvbrunn jämnas till och målas.

240.

Tätning mellan dörrkarm och väggkonstruktion kvarstår.

I
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309. Servering
241.

Fog kompletteras mot golvlist.

242.

Målningsbättring pelare och väggar.

243.

Doslock målas i väggfårg.

244.

Ventilationsrör ändras och målas.

Rulltrappsgropar
245.

Stående vatten i nedre groparna tas bort.

204. Hisschakt hiss 4
246.

Fönsteromfattningar justeras, slipas spacklas och målas.

247.

Ojämnhet i vägg vid fönster i hiss spacklas och målas.

248.

Målningsbättring väggar.

107. Hisschakt hiss 1
249.

Målningsbättring väggar.

105. Hisschakt hiss 2
250.

Målningsbättring väggar.

251.

Golv rengörs och målas.
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Kupolen

252.

En lampa fungerar ej.

Göteborg 1993-04-06

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

RFA/BKE

R0569/412BILAl.PM

BÅF-GOTHIA
PM over fel vid slutbesiktning
av transportanläggningar på
Örgryte LOkaltågstation
1993-04-05

Bilaga 2
Närvarande vid besiktningen

Besiktningsman

Lars Klang,

Kone Hissar AB

Per Jansa,

"

Kjell Kraft, ÄF-Gothia AB

Brister och fel utöver SA-protokoll vilka besiktningsmannen
anser entreprenerören

ansvarig, där annan anses vara ansvarig

anges detta i marginalen.
1

För rulltrappor och hissar ar dokumentation överlämnad.
2

Dörr på hiss 4 ovre plan justeras.
3

Indikeringslampa för larm hiss 2 saknas.
4

Nyckel i nyckelrör för servislarm saknas

B

,.

BÅF-GOTHIA
2

5

Kone direktlarm fungerar ej utredes.

AF-GOTHIA AB

Aj~qtiOn

iL

Kraft!

VBBVIAK

RFA/UBP

1993-03-29

Banverket
Västra regionen
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

R0569
GLAB VKB

Kallelse till slutbesiktning
Härmed kallas till slutbesiktning av Lisebergsstationen.
Tid:

Fredagen den 2 april 1993 kl 08.00.
Besiktningen fortsätter på måndagen den 5 april kl 08.00 om det
behövs.
Slutsammanträde sker tisdagen den 6 april kl 08.00.

Plats:

Samling i NCCs bod.

Besiktningsförrättare:
Byggnadsarbeten , mark
Hissar, rulltrappor, el
Rör, vent

Rolf Fant
Kjell Kraft, ÅF-Gothia
Tommy Sandström, Sune Wikströms lng. byrå

Med vänlig hälsning

~;;~~~
Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare
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VBB VIAK AB

Gullbergs Strandgatan 3. Box 2203. 403 14 GÖTEBORG. Telefon: 031-62 7500. Telefax: 031-62 77 22

Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
Box 405

401 26 GÖTEBORG

KONE Hissar AB
Box 2062
42102 VÄSTRA FRÖLUNDA

NCC Bygg AB
Anläggningsavdelningen
405 14 GÖTEBORG

ABB RÖR AB Region Syd
Nilsson & Billö
Box 164

431 22 MÖLNDAL

Novenco Luftkonditionering AB
Box 4134

422 04 HISINGS BACKA

Råda Glasmästeri AB
Box 188

435 24 MÖLNLYCKE

Banverket
Distrikt Göteborg
Box 285

401 24· GÖTEBORG

Parkeringsbolaget
Haga Östergata 12
41301 GÖTEBORG

I

Örgryte Electro-El AB
Box 17131
402 62 GÖTEBORG

Banverket
Västra regionen
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

SJ Väst
Persontrafikdivisionen
Box 1522
401 50 GÖTEBORG

VA-verket
Box 123

424 22 ANGERED

Värmeverket
Göteborg Energi AB
Box 53
401 20 GÖTEBORG

Elverket
Göteborg Energi AB

Gatubolaget
Box 1086
405 23 GÖTEBORG

Trafikkontoret
Box 2403
403 16 GÖTEBORG

Box 53

401 20 GÖTEBORG

Vägverket
Box 2227
403 14 GÖTEBORG

Televerket
Närområde Göteborg
TNPB
40335 GÖTEBORG

Kjell Kraft
ÅF-Gothia AB
Box 31008
400 32 GÖTEBORG

Tommy Sandström
Sune Wikströms Ing.byrå
Box 35042
400 24 GÖTEBORG

Nils-Erik Nilsson, VBB VIAK

Claes Johansson, VBB VIAK
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•
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PER SON TRAFIKDIVISIONEN
Affärsområde Väst
Trafikproduktion

Daflrn

VAr bctpck"ng

1990-08-20

90-0205/6002
betec!<n"g

1990-07-31

90-5781/82

Ert daflrn

Handläggare, t1n
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L Alfredsson, 4200
CRV
Ar~.:,~.
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(O)~
Ny lokaltågsstation i Örgryte

crf

Den nya lokaltågsstationen i Örgryte är enligt GLAB en viktig faktor ~o~ o~t:
för a~t en satsning på lokaltåg till Kungsbacka skall bli framgångs- t:t-r • ~
rik. Aven för pendlingen på Boråsbanan kan den bli ett värdefullt
inslag. Mot denna bakgrund har också SJ ställt sig positiva.
Vi vill dock påminna om vad vi samtidigt sagt krävs för att klara
övrig trafik på berörda linjer.
För att minska risken för trafikstörningar måste en ny växelförbindelse byggas i Almedal, norra änden. Denna åtgärd är nödvändig
såväl under själva byggtiden, när det blir enkelspår genom tunneln, som i framtiden med förväntad trafikökning.
Förutsättningarna att utforma lokaltågsstationen på ett sätt som
inte hindrar möjligheten till ett tredje spår genom tunneln bör
undersökas.
Utformningen får heller inte innebära hastighetsnedsättning för
övrig trafik eller restriktioner beträffande framförande av godståg.
Byggandet bör ske när Boråsbanan är avstängd för upprustning.

1-J1

~~
lr--'r-----------.

L Alfre~sson

\

Kop: CPVGV,CPVP,CPVTT G, CGVP

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Box 1522

Burggrevegatan 4
f.d. VäslgölatJanans stalion

031-103000

031-104103

dOI 50 GÖTEBORG

VDD
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ÖRGRYTE LOKALTÅGSTATION
Alternativ linjesträckning
för fjärrtågstrafik
VBB augusti 1990

Sprängsten och järnvägsvall blir det stadiga underlaget för
Europaväg 6, som fAr
ny sträckning genom
Göteborg. Västkustbanan flyttas in i en
tunnel som blir landets näst längsta.

•
•

Orgrytemotet under
byggnad. För tågtrafiken byggs en tunnel. Banvallen övertas av Europaväg 6.

•
•

BILD 1.

VBS

1990-07-31
R0569-111/500/
GLAB VKB

ÖRGRYTE LOKALTÅGSTATION
PM AVSEENDE ALTERNATIV LINJESTRÄCKNING FÖR
FJÄRRTÅGSTRAFIR

BAKGRUND
Denna PM utgör ett komplement till tidi~re PM
daterad 1990-07-05. I samband med presentation av
densamma framförde Banverket önskemål om att få
utrett ett alternativ där fjärrtågen ges en annan
linjesträckning i ny tunnel separerad från lokaltågen. Se figur l.

FÖRUTSÄTTNINGAR
I slutet av 60-talet byggdes motorväg E6 ut söder
om Olskroken på Västkustbanans tidigare banvall.
Järnvägen flyttades in i en drygt 2000 m lång
berg- och betongtunnel.
På vissa delar av järnvägstunneln var berget inte
tillräckligt täckande varför man sprängde i öppen
skärning och göt betongtak över spåren. Detta
gällde exempelvis vid passagen under örgrytevägen.
Se figur l och bild l.
Tunneln har byggts för två spår och tunnelbredden
uppgår till ca 13 m.
För att kunna bygga en lOkaltågstation, enligt
förslag, krävs att tunneln vidgas till ca 18 m på
en sträcka av ca 150 m.

2

Bergväggen mellan tunnlarna bör ges en minsta
tjocklek på 15 meter. Se figur 2. Tunnel för
enkelspår byggs med en bredd på ca 7 m och för
dubbelspår med en bredd på 13 m.
En ytterligare parameter som bestämmer tunnlarnas
läge är ett önskemål att horisontal radien minst
bör uppgå till ca 800 m.

ALTERNATIVA UTFORMNINGAR
Två alternativ föreslås:
1.

Två nya tunnlar för enkelspår byggs. En på
vardera sida om befintlig järnvägstunnel. Se
figur 2.

2.

En ny tunnel för dubbelspår byggs öster om
befintlig tunnel.
,

EFFEKTBESKRIVNING
Alternativ 1
Med ovanstående förutsättningar hamnar det västra
tunnel röret under nuvarande E6 medan det östra
hamnar under kyrkogården till örgryte Gamla Kyrka.
Se figur 2 och 3.

•

Det västra tunnel röret skulle på en ca 150 m lång
sträcka gå under E6:an och örgrytevägen. Eftersom
tillräcklig bergtäckning saknas skulle detta innebära att man måste bygga tunneln med betongkonstruktion i schakt.
Att stänga av dessa trafikleder under byggnadstiden medför stora trafikproblem.
Som tidigare nämnts ligger E6:an på den gamla
banvallen. på den aktuella sträckan går vägen även
på bro över örgrytevägen. Dessutom finns bankpålar
i ett parti söder om örgrytevägen (se figur 1).
Ett annat problem är att horisontalradien i den
västra tunneln blir mindre än 800 m.
Ett läge längre västerut ter sig orealistisk.
Utrymmet är starkt begränsat mellan E6 och Focus.
Här saknas bergtäckning helt och hållet varför en
tunnel i detta läge måste grävas ca 7 m under
nuvarande marknivå. Dessutom krävs omfattande
arbeten med ledningsomläggningen.

3

Det östra tunnelröret, under kyrkogården saknar
också bergtäckning i erforderlig omfattning,
vilket innebär att en stor del av kyrkogården
måste "grävas upp". örgryte Gamla Kyrka byggdes i
mitten på 1200-talet. Att bygga en tunnel på denna
plats kan knappast vara genomförbart.
Alternativ 2
Ett östligt alternativ har även diskuterats. I
detta läge skulle en ny ca 13 m bred tunnel byggas
öster om kyrkogården, vilket innebär att den
kommer att tangera Sovjetiskt territorium konsulatet.
Alternativ 2 har ej närmare studerats vad gäller
bergförhållanden. Men även i detta fall blir det
säkerligen fråga om en till vissa delar grävd
tunnel, bl a under Sankt Sigfrids Plan och delar
av Danska vägen. Platsen trafikeras av ca 40 000
fordon per dygn samt spårvagnar och bussar. Konsekvenserna vid en uppschaktning blir minst sagt omfattande.
Det östliga alternativet med dubbelspår innebär
komplikationer där fjärrtågen och lokaltågen skall
skiljas åt. I dessa punkter blir tunnelsektionen
mycket stor, vilket är bergtekniskt komplicerat.
ytterligare ett alternativ är att man bygger ett
enkelspår utöver de två befintliga. Detta spår
skulle vara avsett för farligt gods samt övrig
godstrafik i mån av plats.
Ovan nämnda byggnadsproblem kvarstår dock.

SLUTSATS
Både den av Banverket föreslagna lösningen med två
enkelspårstunnlar eller alternativet med ytterligare en dubbelspårstunnel ter sig svåra att
genomföra inom rimlig framtid.
Tunnelsträckningarna är byggnadstekniskt mycket
komplicerade och medför, i förhållande till nytta
av stationen, oproportionerligt höga byggkostnader.
VBB

Claes Johansson

Asa Kihlander
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FIGUR 2,
Plan över lokaltågstationen.
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BANVERKET

Västra regionen
Regionkontoret
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Sven Lindahl, 031-103290

VBB/vrAK
att Claes Johansson
Box 2203
.403 14 Göteborg

Örgryte station, teknisk granskning

Vi har, under vecka 205, via fax översänt bifogade
granskningsanmärkningar och inväntar nu bekräftelse på att hänsyn tagits
till dessa.
Telefonledes har vi också ställt frågan: För hur många tågpassager är
'glas'-väggen dimensionerad?

Med vänlig hälsning

Sven Lindahl

Bil:Granskningsanmärkningar (6 blad)
Kop(exkl bil): CRV, CRVT, CRVTB, CRVTK, CRVTS, CRVTT, VKB-LBE
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BANVERKET

Västra regionen
Regionkontoret
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Lindahl, 920-3290

Järnvägsinspektionen
att Lennart Wretman
Borlänge

Örgryte lokaltågstation

Banverket, Västra Regionen har, efter teknisk granskning, för avsikt att
godkänna rubricerade station för trafikering.
Enligt muntlig överenskommelse översändes härmed planritning på
stationen och drift instruktion för dörrarna i glasväggen. I vårt
godkännande avser vi betona att den som trafikerar stationen ansvarar
för att plattformsområdet utanför glasväggen är tomt och dörrarna
reglade innan tåget får avgå.
Byggstart för stationen är planerat till första halvan av februari
varför eventuella påpekanden från Er sida hastar.

Med vänlig hälsning

Sven Lindahl

Bil: Planritning 2:007 samt koncept på driftbeskrivning.
Kop(exkl bil):CRVT, CRVTB
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Lokaltrafikstation Örgrytevägen

Vid möte med THM i det s kVästtågsprojektet 91-05-23 kom rubr stationsprojekt pA tal. Det framkom då förväntningar om tåguppehåll
inte bara för Kungsbackatrafiken (30-min.trafik med ytterligare insatståg morgon och eftermiddag) utan även för en utbyggd regionaltrafik Göteborg-Borås med l-timmes resp 30 min. trafik samt för en
planerad trafik Varberg (eventuellt Halmstad) - Göteborg.
CRV har i skrivelse 90-03-30 m h t kapacitetsreduceringen uttryckt
tveksamhet inför anläggandet aven station i tunneln och föreslår en
total kartläggning av det framtida kollektiva lokaltrafiknätet.
Utifrån vad som ovan sagts bör vi nu kunna bedöma trafik- och uppehållsfrekvens i tunneln i olika nivåer av regionaltågsinsatser. Vi
kan dessutom bedöma olika trafikeringsalternativ i framtida fjärrtågsplaner.
Utöver kapacitetsfrågan synes vissa oklarheter råda beträffande den
drifts- och säkerhetsmässiga utformningen.

,
,

Eftersom beslut uppenbarligen inte föreligger om det slutgiltiga
färdigställandet av stationsanläggningen förefaller det motiverat
att en kartläggning görs av det framtida totala trafikbehovet dels i
en max.situation, dels i några olika nivåer därunder.
Det är också angeläget, att drifts- och sakerhetsfrågor löses på ett
för alla berörda parter acceptabelt sätt.
Projektet har, såvitt kunnat bedömas, inte haft en lämplig organisatorisk styrning i samrAd PV-RV. Jag föreslår därför att CPV-CRV snarast ordnar ett sanmanträffande för i första hand ömsesidig lägesorientering och i andra han beslut om den vidare handläggningen med
utg~ngspunkt

i de fr~geställnin:~som här ~

~
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Kop: CPVP, CPVE
POST
SJ PersontrafikdivisIonen
Affärsområde Väst
Ekonomi

Box 1522
Götaborg
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Banverket
västra regionen
N-G Lundmark
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

R0569
GLAB VKB
Härmed översänds tre omgångar av följande handlingar angående Örgryte lokaltågstation.
o

Förutsättningar, genomförande och effekter,
VBB juli 1990 inkl riskstudie upprättad av
PRIM-Consult

o

Alternativ linjesträckning för fjärrtågstrafik,
VBB augusti 1990.

Med vänlig hälsning
VBB
Västra regionen

44fY;~
Rolf Fant

VBBkonault AB
Et t företag i V88gruppen

Postadress Box 2203, 403 14 Göteborg
Gat uad res s Gullbe rgs Stra ndgata 3

Tfn 031-62 7500
Tf x 031-62 77 22
Tx 21093 VaB S

Medl em i Sve nska
Kon sult föreni ngen SKIF
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ÖRGRYTE LOKALTAGSTATION
Förutsättningar, genomförande
och effekter
VBB juli 1990
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Figur 1
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Rev. 1990-07-05
1990-06-28
R0569-111/014/
GLAB VKB

ÖRGRYTE LOKALTÄGSTATION

1.

Begäran att få bygga lokaltågstation i den
s k Gårdatunneln i Göteborgs kommun.
Refererande till denna skrivelse samt tidigare PM, skrivelser och samråd ansöker
härmed Göteborgsregionens Lokaltrafik AB om
tillstånd att få bygga en lokaltågstation i
befintlig järnvägstunnel. Se figur 1.

2.

Bakgrund
I samband med utredningsarbetet beträffande
lokalisering och utformning av lokaltågstationer utefter Västkustbanan studerades
bl a ett stationsläge vid örgrytemotet.
Läget är gynnsamt i flera avseenden. Från
stationen skulle man lätt kunna nå Liseberg, Svenska Mässan, Scandinavium och
liknande verksamheter runt Korsvägen. Ombyggnaden av Gårda har inneburit att områdets attraktionskraft ytterligare ökat.
Tillgängligheten till övrig kollektivtrafik
är god.
Beträffande biltrafiken finns i örgrytemotet avfarter från E6:an samt påfart i nordlig riktning. Påfart i sydlig riktning
kommer att byggas under vintern 1991.
Parkering finns dels i form av P-hus
(FOCUS), dels i form av markparkering
(öster om Underås bro).

3.

Byggnadstekniska förutsättningar
I det aktuella området går järnvägen i
tunnel, vilket innebär att en lokaltågstation får karaktär av tunnelbanestation.
Tunneln har besiktigats ett antal gånger
bl a med representanter från Banverket.
Efter kompletterande bergsonderingar och
borrningar konstaterades att sträckan på

EN VÄGG SKYDDAR DE VÄNTANDE
MOT BULLER.
Y. ÄGG~N ÄR AV PL~XIGLAS OCH
AR FORSEDD MED DORRAB SOM
AUJOMA TISKT ÖPPNAS DA
NRA TT TAG STANNAR.
N

NÖDUTGÅNGAR

•
•

UTGÅNG MOT
ODINSLUNDSGA TAN

BEF. SPÅRMITT
NY SPÅRMITT

EN GÅNGTUNNEL LEDER
TILL EN STATIONSENTRE
PLACERAD FRAMFÖR FOCUS
AFFÄRSHUS
Figur 2
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vilken en station kunde byggas, var begränsad. Ur bergteknisk synvinkel måste
därför stationen ligga norr om örgrytevägen.
4.

Trafiktekniska förutsättningar
Idag finns dubbelspår i tunneln som ingår i
Västkustbanan och Boråsbanan. Ett avstånd
på ca 6 m finns mellan spårparen.
För att få plats med plattformar för lokaltågen krävs dels att spåren flyttas ihop
till 4,5 m, dels att tunneln vidgas.
Se figur 2.

5.

Resandemässiga förutsättningar
,-

1986 genomfördes en resvaneundersökning av
GLABs trafikområde. Denna låg till grund
för bl a utredningen om pendeltåg mellan
Göteborg och Kungsbacka. Från undersökningen kan man konstatera att resandet
kl 06.00-08.59 uppgick till 1513 personer
varav 440 mot Kungsbacka och 1073 mot Göteborg.
En lokaltågstation i örgryte skulle få ett
resandeunderlag på knappt 500 personer
under denna period. Omräknat till dygn blir
antalet 1700 personer. på längre sikt bedöms resandet öka så det en bit in på
2000-talet uppgår till ca 3500 på- och
avstigande per dygn i örgrytestationen.
6.

Effektbeskrivninq

6.1

Säkerhet
I samband med diskussionerna om en lokaltågstation i örgryte har frågan om eventuella olycksrisker och dess konsekvenser
tagits upp.
Man kan härvid dela in säkerhetsfrågorna i
tre delar - risk för tågolyckor såsom urspårningar och kollisioner, risk för
fallolyckor framför tåg samt risk för överfall.

I

6.11 Risk för tågolyckor,haverier
För att få en uppfattning om denna typ av
risker har PRIM Consult AB genomfört en
riskstudie, se bilaga.
.
Denna riskstudie omfattar den planerade
pendeltågstationen i Gårdatunneln. studien
omfattar i första hand risker härrörande
från den existerande transporten av farligt
gods genom samma tunnel.
Genom att studera logistiken för den existerande trafiken genom tunneln visas att
möjligheten för ett tåg med farligt gods
att befinna sig i tunneln samtidigt med ett
pendeltåg begränsas till ett tillfälle per
vardagsdygn.
Inventering av det farliga godset visar att
konsekvenserna av ett utsläpp i tunneln
samtidigt som ett pendeltåg står vid stationen är mycket stora.
Riskbedömningen underbyggd med information
om felfrekvenser vid tågtransporter och
fysikaliska data för det farliga godset
indikerar en risknivå som kan sägas vara
något hög, främst beroende på de mycket
stora konsekvenserna av e.tt utsläpp av
farligt gods i tunneln.
För den pendlande individen innebär denna
risk en marginell ökning av den risk som
han utsätter sig för under sitt tågåkande.
6.12 Risk för fallolyckor
Risk för fallolyckor går aldrig att bortse
ifrån vid järnvägs- och tunnelbanestationer. Eftersom det i normalfallet saknas
räcken o dyl mellan plattform och spår
finns alltid risken att någon frivilligt
eller Ofrivilligt faller ned från plattformen. Beträffande lokaltågstationer med
sidoplattformar är också frestelsen stor
att ta sig från den ena plattformen till
den andra via spårområdet.
6.13 Risk för överfall
I tunnlar och liknande utrymmen ökar
otryggheten och rädslan för överfall.
Den faktiska risken behöver dock inte
vara större i en lokaltågstation under
jord jämfört med en ovan.

1)

.1,

~
.. -....::::

Figur 3
En vägg skyddar de väntande från förbipasserande
tåg.
En s~gnal ges via fotocell från tåget så att
dörrarna i plexiglasväggen öppnas.

I

4

6.2

Miljö
För en lokaltågstation under jord krävs
speciell omsorg beträffande ventilation,
belysning, färgsättning och interiör.
Den största positiva effekten är att man
har ett naturligt klimatskydd som skyddar
mot väder och vind.
Ett speciellt problem för en lokaltågstation i tunnel är det buller och vinddrag
som uppstår när fjärrtåg passerar förbi
plattformarna. Uppmätt ljudnivå på en pendeltågstation som är belägen så att inga
ljudreflexer erhålls från närbelägna föremål visar att ett passerande snälltåg ger
ett maxvärde på ca 95 dBA. Motsvarande mätning i en kort bergtunnel ger ett max. värde
på 100-105 dBA.

7.

Åtgärder vid genomförande
Individen ställer högre krav på säkerheten
i järnvägsanläggningar jämfört med exempelvis biltrafiksystem. Det är därför viktigt
att vidta åtgärder som minimerar risker och
ökar trygghetskänslan.

7.1

Tågolyckor
Rimliga åtgärder för att i det närmaste
eliminera risken orsakad av farligt gods är
att tidsstyra godståg och pendeltåg så att
dessa inte befinner sig i tunneln samtidigt.
Dessutom bör ett gasalarm installeras så att
passagerare ej beger sig ned i tunneln om ett
utsläpp skulle ha skett. Konsekvenserna aven
eventuell olycka kan också mildras med hjälp av
en vägg som skiljer väntande passagerare från
spårområdet.

7.2

Fallolyckor
Varje plattform utformas som slutna rum som
begränsas av berg i tak och bakvägg, medan
framväggen utförs som tät vägg i betong och
plexiglas.
När tåget stannar på stationen och öppnar
dörrarna ges en signal via fotocell så att
dörrarna i plexiglasväggen öppnas. Systemet
utformas så att dessa dörrar endast kan öppnas
utifrån spårområdet via tåget eller manuellt.
Se figur 3.

I
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Eftersom det finns ca 1,0 m plattform utanför
väggen är det inte nödvändigt att tågets dörrar
hamnar exakt mitt för väggens.
Förbindelse mellan plattformarna sker via gångtunnel. Se figur 1.
En resandesituation skulle kunna beskrivas på
följande sätt:
1.

Ett pendeltåg anländer. Förpren öppnar
tågets dörrar. Detta registreras av dörrarna i plattformsväggen genom att en ljusstråle, från den öppna tågdörren träffar
plattformsdörren varvid dessa öppnas.

2.

Avstigande lämnar tåget varefter påstigande
går in i tåget via plattformsdörr respektive tågdörr. Föraren av tåget ges möjlighet att övervaka hela förloppet via TVmonitorer.

3.

När föraren bedömer att alla som skall resa
med också stigit på varnar han för dörrstängning samtidigt som han släcker ljusstrålen. Dörrarna i plattformsväggarna
stängs nu, medan tågdörrarna fortfarande
står öppna.

4.

Föraren stänger dörrarna till tåget och kör
iväg. Skulle någon trots allt "bli kvar"
utanför väggen skall vederbörande kunna
öppna skjutdörren med hjälp av ett handtag.

En situation där någon frivilligt stannar utanför plattformsväggen är givetvis svår att förhindra. Detta skiljer sig emellertid inte från
vad som kan ske vid vilken järnvägsperrong som
helst.
7.3

överfall
För att öka trygghetskänslan för de som uppehåller sig i stationen kommer denna att utformas så att god sikt erhålls när man rör sig
i gångtunnlar och på plattformar.
Den övre delen av plattformsväggarna görs
genomsiktlig med hjälp av plexiglas eller motsvarande. Dessutom kommer alla utrymmen att
övervakas med tevekameror som är kopplade till
monitorer i htivudstationsbyggnaden.
När pendeltågen slutat gå stängs stationen och
gångtunnlar och plattformar avpatrulleras.

I
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7.4

övriga olägenheter
Beträffande buller bör målsättningen vara att
den akustiska miljön ska vara minst lika bra
som för utomhusbelägna perronger idag. Därför
maximeras ljudnivån till 90 dBA med hjälp av
ovannämnda väggparti.
ventilationen i tunneln kommer att lösas genom
att luft till plattformsutrymmena tas från
järnvägstunneln, där luftkvaliteten bedöms som
bättre än den ovan jord.
Klimatet på plattformarna kommer därför att bli
i stort sett detsamma som inne i nuvarande
järnvägstunnel.

8.

Alternativ utformning av plattforrnsutrymme
Järnvägsinspektionen har studerat VBBs
förslag till lösning med en skyddsvägg av
betong och plexiglas. Eftersom väggen enligt gällande bestämmelser måste placeras
på så stort avstånd från plattformskant
anser inspektionen att lösningen inte är
tillfredsställande ur säkerhetssynpunkt.
Inspektionen emotser därför förslag till
lösning utan skyddsvägg.
Ett sådant förslag skulle innebära både
fördelar och nackdelar, vilket kan beskrivas på samma sätt som i kapitel 7 ovan.

8.1

Tågolyckor
Konsekvenserna vid en eventuell tågolycka
kan bli värre om de väntande passagerarna
står helt oskyddade intill plattformskant.
Brand och rök sprids i hela tunnelsektionen, eftersom respektive plattform inte kan
betraktas som enskilda brandceller.
Skydd mot gasutsläpp minskas också. Eftersom spårutrymmet krymps om väggar sätts upp
innebär detta att saneringsinsatser och
bärgning kan försvåras vid t ex en tågurspårning.

8.2

Fallolyckor
utan en skyddande vägg ökar risken för att
väntande passagerare faller eller knuffas
ned i spårområdet. Fördelen blir dock att

I
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det aldrig uppstår några tekniska problem
med dörrar som inte öppnas och stängs som
de skall.
En passagerare kan inte heller bli "utelåst".
Om plattformarna inte förses med väggar bör
någon form av staket sättas upp mellan
spåren för att hindra folk från att ta sig
mellan plattformarna via spårområdet. Dessutom bör ett område på ca 1 m från plattformskant förses med avvikande beläggning
och varningstext.
8.3

Överfall
Minskad rädsla för överfall med ökad trygghetskänsla som följd kan eventuellt uppnås
utan väggar. Känslan av instängdhet är
mindre med en helt öppen tunnelsektion.

~

8.4

övriga olägenheter
utan väggparti ökar bullernivån och vinddraget för väntande passagerare. Ett sätt
att mildra denna påverkan är att minska
hastigheten på de tåg som inte stannar i
tunneln.
Ett annat sätt kan vara att sätta upp ljudabsorbenter och vindskydd på plattformarna.

9.

Effektbeskrivning
För att kunna jämföra argumenten för respektive mot en plattformsvägg, kan effekterna sammanställas i en matris.
Händelse
Med vägg
Föremål från tåg
+
Brand & rök
+
Gas
+
Sanering &
bärgning
Fall
+
Smitväg över spår
+
Tekniskt haveri
Teknisk sårbarhet
Stopprecision
Överfall
(-)
Utrymning
Buller
+
Vinddrag
+
Ventilation
+
Kostnad

utan vägg

+

(-)
+
+
+
+
+
(+)
+

I
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Numerärt är det ungefär lika många plus och
minus oavsett alternativ. vi anser dock
att, vid en värdering av händelser, väggalternativet är att föredra.
10.

Internationell utblick
Erfarenheten av stationer med liknande karaktär är begränsad.

VBB Trafik som ovan
Claes Johansson
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o

SAMMANFATTNING
Denna riskstudie omfattar den planerade lokaltågstationen
i Gårdatunneln.Studien omfattar i första hand risker
härrörande från den existerande transporten av farligt
gods genom samma tunnel.

•

Genom att studera logistiken för den existerande trafiken
genom tunneln visas att möjligheten för ett tåg med
farligt gods att befinna sig i tunneln samtidigt med ett
pendeltåg begränsas till ett tillfäll e per vardagsdygn •
Inventering av det fa~liga godset visar att konsekvenserna
av ~tt utsläpp i tunneln samtidigt som ett pendeltåg står
vid stationen är mycket stora.
Riskbedömningen underbyggd med information om
felfrekvenser vid tågtransporter och fysikaliska data för
det farliga godset indikerar en risknivå som kan sägas
vara något hög,främst beroende på de mycket stora
konsekvenserna av ett utsläpp av farligt gods i tunneln.

•

För den pendlande individen innebär denna risk en
marginell ökning av den risk som han utsätter sig för
under sitt tågåkande.
Rimliga åtgärder för att i det närmaste eliminera risken orsakad
av farligt gods är att tidsstyra godståg och pendeltåg så att
dessa inte befinner sig i tunneln samtidigt. Dessutom bör ett
gasalarm installeras så att passagerare ej beger sig ned
i tunneln om ett utsläpp skulle ha skett.

-

.-
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•
•

INLEDNING
För att kunna minska bilberoendet i transporterna av människor
till och från de centrala delarna i Göteborg planeras
pendeltågstrafik söderut mot Kungsbacka.Utefter sträckningen
kommer ett antallokaltågstationer att byggas.
Avsikten är att använda den befintliga västkustbanan tillsammans
med övrig trafik vilken består av resandetåg och godståg.
Godstågen är delvis lastade med farligt gods.
Denna riskstudie omfattar den planerade lokaltågstationen i
Gårdatunneln. Studien ger en kvalitativ bedömning av risknivån
för de resande orsakad av övrig tågtrafik genom tunneln.
Studien är upplagd på följande sätt:

•

- Inventeri ng av befi ntl i g och kommande tågtraf'i k genom tunne l n
- Olycksorsaker
- Konsekvenser
- Kvalitativ bedömning av risknivå

I
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•

ÖRGRYTE LOKALTÄGSTATION
Örgryte lokaltågstation planeras att förläggas i befintlig
tunnel. Lokaliseringen är i höjd med Örgryte gamla kyrka och
sträckningen norrut •
Huvudentren planeras genom en tunnel i riktning mot
Liseberg/Svenska Mässan,med mynningen vid Focus.
Utöver huvudingången tillkommer en direkt ingång från
Odinslundsgatan till stationens sydända. En utrymningstunnel
planeras från stationsområdets norra del.
För att resanden skall kunna korsa spårområdet anlägges en
tunnel under spåren med trappor och hiss på respektive sida.
Perrongen blir c a 120 m lång med en längsgående bullervägg som
avskärmar väntande passagerare från spårområdet.Bullerväggen
står öppen när passagerarna skall gå i och ur tåget.
En tunnel reserverad över spårområdet,reserverad för
räddningspersonal, är planerad från en öppning mot
Odinslundsgatan.
Gårdatunneln är dubbelspårig utan växlar. Trafiken
regleras med optiskt signalsystem och Automatic Train
Control.(ATC).
Tillåten hastighet i tunneln idag är 105 km/time
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3

INVENTERING AV TÅGTRAFIK

Spåren genom Gårdatunneln ansluter till Västkustbanan och
Boråsbanan.
Tunneln trafikeras av persontåg och godståg med farligt gods i
viss utsträckning.
Pendeltågen är tillkommande trafik som kommer att kräva viss
omplanering av tidtabellen.
De olika typer av trafik som går genom tunneln är:
- Godståg
- Resandetåg
- Pendeltåg
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3.1

Godståg.
Godståg avgår enligt TÅGORDNING AM T90 gällande
900527-900923.Se APPENDIX 2.
Vilken typ av gods respektive tåg innehåller har hämtats
ur SJ godslista för april månad 1990.Denna månad har
bedömts som representativ för godsunderlaget,men
variationer förekommer.
GODSTÅG GENOM GÅRDATUNNELN FRÄN GUBBERO TILL MÖLNDAL.
Varje arbetsvecka M-F går här i genomsnitt 24 godståg.
Av dessa är det fem som regelbundet innehåller farligt
gods.
Av dessa fem innehåller fyra farligt gods vid maximalt
hälften av passagerna.Det femte innehåller farligt gods
vid maximalt 2/3 av passagerna.
.
GODSTÅG GENOM GÅRDATUNNELN FRÄN MÖLNDAL TILL GUBBERO.
Varje arbetsvecka M-F går här i genomsnitt 22 godståg.
Av dessa är det fem som regelbundet innehåller farligt
gods.
Dessa fem innehåller farligt gods vid maximalt hälften av
passagerna.
Godstågen innehåller farligt gods av olika typ. De
dominanta produkterna är:Natronlut, Gasol, Ammoniak,Klor
och Väteperoxid. Utöver dessa förekommer ett stort antal
produkter som rubriceras farligt gods,men som
transporteras i avsevärt mindre omfattning.
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3.2

ResandetAg.
ResandetAg följer SJ TÄGORDNING AM T90 gällande
900923. Se APPENDIX 2.

900527-

RESANDETÄG GENOM GÄRDATUNNELN FRÄN GUBBERO TILL MÖLNDAL.
Det passerar totalt 29 tidtabellbundna resandetAg GubberoMölndal.Tag bort de tre endagarstAgen och vi har i snitt
26 resandetAg per dygn.
RESANDETÄG GENOM GÄRDATUNNELN FRÅN MÖLNDAL TILL GUBBERO.
Det passerar totalt 31 tidtabellbundna resandetAg MölndalGubbero. Tag bort de 4 endagarstAgen och vi har i snitt 27
resandetAg per dygn.
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3.3

Pendeltåg
Stationsområdet avpassas för pendeltåg typ X10 dubbel kopplade.
Ett X10 tåg tar 184 sittande och 110 stående passagerare. Detta
innebär maximalt 600 passagerare. Medeltalet ligger betydligt
lägre.
Uppehållstiden för pendeltågen på tunnel stationen är
1/2-1 mi n.

*

Antag att vi har en koncentration av passagerare under fem
minuter vid varje avgång.
Följande tidtabell planeras:
04.30
06.00
09.00
15.00
18.00
00.00

-

06.00
09.00
15.00
18.00
24.00
04.30

Halvtimmestrafik
Kvartstimmestrafik
Halvtimmestrafik
Kvartstimmestrafik
Halvtimmestrafik
Uppehåll
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3.4

Sammanfattning Trafikinventering.
Trafiksituationen i Gårdatunneln idag är sådan att godståg
och resandetåg sammanlagt passerar ca 140 gånger per
dygn.Av dessa passager svarar godstågen för ca hälften.
De tillko~nande pendeltågen bygger på med ytterligare ca
50 passager per dygn.
De godståg som transporterar farligt gods passerar mellan
kl 1830-0450 och är tio st till antalet.Av dessa tio
passerar fyra under den tidsperiod då pendeltågstrafiken
står stilla.De övriga sex passerar under tid då
pendeltågen går med halvtimmastrafik.
Möjligheten att ett pendeltåg och ett godståg med farligt gods
samtidigt befinner sig i tunneln är alltså begränsat till sex
tillfällen per dygn,samtliga utanför rusningstrafik.
Detta innebär, med antagandet att vi har en koncentration
av passagerare under fem minuter vid varje
pendeltågsavgång, att vi har ett godståg med farligt gods
och ett pendeltåg i tunneln samtidigt ungefär en gång per
vardagsdygn eller vid 250 tillfällen per år med dagens
analysunderlag.
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4

OLYCKSORSAKER
För att en olycka i tunneln skall kunna inträffa krävs att ett
antal oberoende faktorer samverkar.
De huvudorsaker som behandlas i denna studie är följande:
- Sammanstötning tAg-tAg
- UrspArning tAg
- Tekniskt fel (behAllare farligt gods)
Som underlag för bedömningen av hur ofta dessa
olycksorsaker kan tänkas inträffa har statistiskt material
studerats.Detta material är av generell natur och har i
flera fall inte nAgon direkt relation till förhAllandena
som gäller i gArdatunneln.Där det statistiska underlaget
inte varit relevant har det endast använts som vägledning
vid bedömningen.
SJ trafiksäkerheten 1989 indikerar att sammanstötningar mellan
tAg och tAg eller stillastAende vagnar sker med en frekvens av
10-8 per tAgkilometer.PA den aktuella sträckan är ATC installerat
varför denna frekvens kan uppskattas till ca tvA tiopotenser
lägre.Detta innebär att frekvensen av sammanstötningar pA den
aktuella bansträckan kan betraktas som mycket lAg.
Signifikanta urspårningar indikeras i olika källor att ske med
en frekvens av 2 x 10-7 per tågkilometer.
Tekniskt fel på behållare indikeras inträffa med en frekvens av:
Ventilläckage 10-8 per vagnkilometer
Rörl äckage
10-10 per vagnki lometer
Tankläckage 10-11 per vagnkilometer
(Statistiskt material från Offshoreindustrin utslaget pA den tid
som det tar för en vagn att rulla 1 km i 100 km hastighet).
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Följande antagande beträffande frekvenser av följdhändelser
efter sammanstötning och urspårning kan göras.

*

Av tankvagnar med last under atmostfärstryck leder var 10:e
olycka till läckage och var 100:e till stort läckage.

*

Av tankvagnar med last under tryck (med kraftig mantelplåt)
leder var 25:e olycka till läckage och var 250:e till stort
läckage.

#

Frekvensen av olyckor med farligt gods samtidigt som vi
har ett pendeltåg i tunneln bedömes vara 4*10- 5 per km och
år.Se fel träd nästa sida.
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Felträd.
Olycksorsaker som leder till utsläpp av farligt gods.
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5

OLYCKSKONSEKVENSER
Konsekvenserna aven olycka som leder till utsläpp av farligt
gods är direkt beroende av typen av ämne.
En annan väsentlig parameter är om godset transporteras
under högt tryck eller under atmosfärstryck.Trycksatta
tankvagnar läcker ut avsevärt större mängder än tankvagnar
vid atmosfärstryck när läckage uppstår.
Gasol och Klor transporteras under tryck.
Konsekvensen av gasol läckage är att en explosionsfarlig
atmosfär uppnås pA kort tid i den inneslutning som tunneln
utgör.
Konsekvensen av klorläckage är att en livsfarlig
koncentration uppnås på mycket kort tid.

*

Antag att ett litet utsläpp (lOKG/S) av trycksatt farligt
gods inom 500 m från perrongen leder t "il l att en tredjedel
av passagerarna omkommer.Se Appendix 1.

*

Antag att ett stort utsläpp av trycksatt farligt gods inom
500 m frAn perrongen leder till att två tredjedelar av
passagerarna omkommer.Se Appendix 1.
Farligt gods som transporteras under atmosfärstryck är
Ammoniak,Väteperoxid,Natriumhydroxid och ytterligare ett
stort antal typer av produkter.Se vidare appendix 2.
Detta gods är i flera fall lika brandfarligt eller giftigt
som gasol och klor,men pA grund av andra fysikaliska
förutsättningar sprids de betydligt långsammare vid
utsläpp.

*

Antag att ett litet utsläpp (lOKG/S) av farligt gods vid
atmosfärstryck inom 50 m frAn perrongen leder till att en
tredjedel av passagerarna omkommer.Se Appendix 1.

*

Antag att ett stort utsläpp av farligt gods under
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atmosfärstryck inom 50 m från perrongen leder till att två
tredjedelar av passagerarna omkommer.Se appendix 1.
Konsekvensen aven olycka med farligt gods, baserad på de
olycksorsaker som definierats i kapitel 4, bedömes vara
följande:
#

En tredjedel av passagerarna inom stationsområdet och i
pendeltåget bedömes omkomma med en frekvens av
2.5*10- 6 per år.

#

Två tredjedelar av passagerarna inom stationsområdet och i
pendeltåget bedömes omkomma med en frekvens av
2.5*10-7 per år
De tåg som kan komma ifråga för denna typ av olycka
passerar tunneln under lågtrafik.Det innebär att det
normalt inte vistas maximalt antal passagerare inom
stationsområdet. Antag 100 a 200 •
Konsekvenserna aven sammanstötning mellan tåg som inte
innehåller farligt gods blir betydligt lindrigare.Den typ
av olycka som kan anses möjlig är att ett resandetåg eller
ett godståg kör in i ett stillastående pendeltåg.
Konsekvensen aven sådan olycka är att den bakre delen av
pendeltåget skadas.

*

Antag att 5-10 passagerare omkommer.
Frekvensen för denna typ av olycka där samtliga tåg kan
vara inblandade ligger i samma storleksordning som
utsläppen av farligt gods ovan.På grund av den lägre
konsekvensen innebär detta att bidraget till den totala
risknivån är litet jämfört med hanteringen av farligt
gods.
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Händelseträd
Händelseutveckling efter utsläpp av farligt gods
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KVALITATIV BEDÖMNING AV RISKNIVÄ
Risk är lika med produkten av sannolikhet och konsekvens.
Sannolikheten för en olycka med farligt gods i
gårdatunneln har bedömts vara relativt låg. Konsekvensen
aven sådan olycka har däremot bedömts vara mycket
hög.Hundratalet människor kan omkomma av klorförgiftning
eller i en gasol brand/explosion.
Konsekvensen av en sa~nanstötning mellan ett pendeltåg och
ett annat tåg är relativt sett mycket lägre.
Det finns idag inte några fastlagda kriteria för vilka
risknivåer som är acceptabla i samhället. sådana kriteria
har diskuterats och i viss mån accepterats i Danmark och
Holland
Det går inte att direkt jämföra den bedömda risknivån i
Gårdatunneln med dessa kriteria eftersom de är avsedda för
stora verksamheter.
Man kan eme 11 erti d säga att den bedömda ri skni vån i
Gårdatunneln befinner sig i en gråzon där man bör beakta
följande:
-Värdera nyttan av verksamheten.
-Jämför med alternativa åtgärder.
-Vidtag rimliga åtgärder för riskreducering
Verksamheten bedömes vara av stort intresse för Göteborg
och dess sydliga förorter genom att pendeltrafiken med bil
minskar och restiderna till Göteborgs centrum blir
kortare.Genom den minskade biltrafiken förbättras luft och
miljö.
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Alternativa åtgärder bedömes ej föreligga.
För att med rimliga åtgärder reducera den bedömda
risknivån bör man tidsstyra godstågtrafiken och
pendeltågstrafiken så att godståg och pendeltåg aldrig
befinner sig i tunneln samtidigt.Dessutom bör
godstågstrafiken förläggas utanför rusningstrafiken med
1/4 timmes pendeltågtrafik.(Detta är fallet idag.)
För att inte passagerare skall gå ned till stationen och
ankommande tåg köra ned i tunneln om ett utsläpp har skett
bör man arrangera någon form av gasdetektion med alarm.

Den risknivå som diskuterats ovan är den så kallade
grupprisken.Detta innebär den risk som samhället löper att
ett antal människor ,vilka som helst,omkommer.
Individrisken, som diskuteras nedan.är sannolikheten att
en bestämd individ omkommer.
Antag en Kungsbackabo som är Göteborgspendlare.Han reser
dagligen ToR Göteborg men stannar kvar i Staden två
kvällar i veckan för att arbeta eller handla.Dessa dagar
tar han ett sent pendeltåg hem.Detta inträffar då ca
100 ggr per år. Han har sex tåg att välja mellan kl 18-21.
Denne individ löper en risk på ca 5*10-8 per år att
omkomma i en farligt godsolycka på Gårdastationen. Som
jämförel se l öper han genere 11 t en ri sk att oUIkomma under
sitt tågåkande på 2.5*10- 10 per km. eller ca 10-6 per år.
Transporterna av farligt gods utgör alltså inte någon
större bidragande risk för den resande individen.

DATUM

\'AR BETECKNING

1990-02-26
HANDLAGGARE. TFN

ERT DATUM

90-263/-h8$'Z
ER BETECKNING

J Andersson/031-103231
Järnvägsinspektionen
STOCKHOLM

Lokaltrafikstation i tunnel
Göteborgsregionens Lokaltrafik har planer på att den lokala
tågtrafiken Göteborg - Kungsbacka, som skall starta 1992,
skall angBra en lokaltrafikstation i Gårdatunneln på sträckan
Gubbero - Almedal. Då vi inte tidigare har ställts infBr
liknande objekt och en hel del säkerhetsfrågor mAste IBsas
(nuvarande tåghastighet är 105 km/h) vill vi underställa
frågan järnVägsinspektionen för prövning •
• ,.

Bifogade förslag till lösning av utformningen har framtagits
av VBB på uppdrag av GL. Gällande regler kräver ett avstånd
mellan spårmitt och skyddsvägg mot plattform på minst 2,8 m,
vilket ger en plattformsbredd av cIa 1,1 m utanför skyddsväggen.
Som vi ser det är det största problemet att säkerställa att
från lokaltåg avstigna resenärer inte blir kvar utanför
skyddsväggen efter tågets avgång och utstätts för risker då
tåg därefter skall passera platsen.
Efter som beslut om stationen mAste tas inom kort anhålles om
ett snabbt ställningstagande.

Kop: P-Aj, CT, Göteborgsregionens Lokaltrafik. Box 405,
401 26 GöTEBORG
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90-03-16

SÄKERHETSTEKNIK
Handläggare, dn

J 90-34/68
Er beteckning

Ert datum

Henry Carlson, 910-3731

Banverket
Västra regionen
Göteborg

Lokaltrafikstation i tunnel.

Järnvägsinspektionen har studerat VBB:s förslag till
lösning med en skyddsvägg av betong och plexiglas.
Eftersom väggen enligt gällande bestämmelser måste
placeras på så stort avstånd från plattformskant anser
inspektionen att lösningen inte är tillfredsställande ur
säkerhetssynpunkt. Inspektionen emotser därför förslag

t ~l\l;~:~~an

skyddsvägg.

L Wretman

KOp: CJT, HC JT, Ax JT

Postadress
~

Banverket
~ 10SS0Stockholm
Besöksadress

Klaraberg sviadukten 82

Telefonväxel

Telefax

08-7622000

08-7623708

j

BANVERKET
VÄSTRA REGIONEN

HANPLAGGARE HN,

ERT DATUM

Andersson/103231

ER BETECKNING

Göteborgsregionens Lokaltrafik
Box 405
401 26

•
•

GÖTEBORG

Lokaltrafikstation vid Örgrytevägen

.I .

Banverket har från VBB erhållit ett förslag till utformning av
en lokaltrafikstation vid Örgrytevägen i Gårdatunneln. På
grund av tveksamhet till utformningen av stationen ur
säkerhetsteknisk synpunkt har förslaget remitterats till
Järnvägsinspektionen för uttalande. Inspektionens utlåtande
bifogas detta brev.
Förutom betänkligheterna mot den tekniska utformningen har
Banverket följande synpunkter.
l. Kapacitet
De största betänkligheterna förutom säkerhetsproblemen
utgör det faktum att kapaciteten på linjen Almedal-Gubbero
kraftigt reduceras genom att alla tåg med uppehåll vid
Örgrytevägen får gångtiden förlängd med ca 1.5 min (2,5 min
mot f n ca l min). Vid fullt utnyttjande av banan blir
minsta tidsavstånd mellan två tåg i samma riktning 3.5 min
mot nuvarande 2 min, vilket innebär en kapacitetsreducering
med ca 40% under topptrafikavsnitt. Eftersom på denna
sträcka framförs tåg både på Boråsbanan och Västkustbanan
är en sådan kapacitetsreducering mycket kännbar och kommer
att utgöra ett hinder för expansion både för fjärrtrafik
och lokaltrafik.

•
•

2. Stationsläge
Av de alternativa lägena bör det sydliga väljas, eftersom
det är problematiskt med en hållplats i kurva. Dels är
förarens uppsiktmöjlighet över dörrarna i det bakre sättet
vid dubbelsättskörning starkt reducerad, dels är tåguppehåll i kurva olämpligt med hänsyn till den stora rälsförhöjningen (145 mm).

Kop: CP, CT, P-Aj, JRV, CPV
POSTADRESS

TELEFONVAXEL

TELEX

TELEFAX

BOX 1537.40150 GOTEBORG

031103000

19410

031·103203

BESOKSADRESS

BERGSLAGSGATAN 2

SJTGMC S
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3. Problem under byggnadstiden
Omfattande störningar i trafiken kommer att uppstå under
byggnadstiden. Det kan bli aktuellt med långvariga enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar på intilliggande
spår, vilket innebär betydande kapacitetsminskning och stor
risk för trafikbortfall, även om avtalet utföres under den
tid då Boråsbanan är avstängd p g a rälsbyte.
4. Trafikunderlag
Det är tveksamt om stationens läge innebär att de förväntade efterfrågeökande effekterna uppstår. Det diskuterade
projektet med en stadsbana i tunnel skulle, enligt vår
mening, ge större möjligheter till ännu attraktivare
stationslägen utan att komma i konflikt med den övergripande järnvägstrafiken.
Sammanfattning
Det är tveksamt om det är lämpligt att på en så viktig stomjärnväg anlägga en lokaltrafikstation, som tar i anspråk så
stor stor del av kapaciteten för både fjärr- och lokaltrafiken. Innan ett sådant beslut fattas borde en total kartläggning av det framtida kollektiva lokaltrafiknätet vara
klar, så att den nya stationens slutliga roll kan fastläggas.
Med vänlig hälsning

o r Jf'. '~son
Olle Pettersson

'o Pettersson

/

~ !~!!Y.nERKET
Regionkontoret

/';>

u-<f

V;H hL'ICd;I~%

I- t'(;,i'
3

lQQO-06-18

EI1 (f,tum

H(:Indl::iggare. [fn

BV

C-J Boke/920 3230

Hk

tiJJ JtjL %u~l-tt~~
(J

CT
l!WRLAllGE

J~e1hJ7T)

Lokaltågsstation vid Örgrytevägen
Banverket Västra Regionen har från VBB erhållit ett förslag
till utformning aven lokaltrafikstation vid Örgrytevägen i
Gårdatunneln.

· /2

CRV har yttrat sig i ärendet 1990-02-26 och 1990-03-30 samt
övers~nt ärendet till J för yttrande.

·/.
·/ .

VBB har inkommit med en förtydligande beskrivning av föreslagen lösning 1990-05-08. J beg~r 1990-05-21 RV synpunkter i
ärendet innan J:s slutgiltiga yttrande.
Eftersom det rör sig om en unik anläggning föreslår vi Er medverkan i detta yttrande och emotser omgående förslag på hur
detta skall ske. GLAB avser att bygga lokaltågsstationen
hösten 1990 när trafiken G-Bs är nedlagd på grund av spårbytet
där, vilket i så fall påkallar en skyndsam handläggning.
Vi ser fram emot ett givande samarbete i frågan.

Carl-Johan Boke
Carl-Johan Boke
tjf

Kop: CRV, CRVT, CRVP, CRVTP

~;j
PO~l:ldress

BOX 15JJ.4015IlGOTFBORG
Bcsoksadro!.

BERGSLAGSGATA'I2

-cd
rekfollvJxl'l
0.11· W.1fl(l()

Tckx
19<110

SJTGMC .5
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Reclonkontoret

)/;3

Vår beleckOln~

Datum

1990-07-31

Ertdalum

Handläggare. Ifn

~~~/82 fOS

t qo~

C J Boke/3230

CPV

Ny lokaltågsstation i Örgryte
Banverket har erhå1li t en begäran från GLAB att anlägga en ny
lokaltågsstation i örgryte nere i Gårda-tunneln.
Underhandssamråd har sket t med Er Leif Alfredsson som sti:ill t sig
positiv till föreslagen lösning.
Vi emotser ett skriftligt yttrande från Er, di:ir vi förutsi:itter
att erforderligt samråd skett inom SJ och di:irför kan betrakta
Ert svar som gi:illande för hela SJ.
Definitivt svar från BV och J i:ir utlovat till onsdag 8 augusti 1990
varför vi behöver Ert yttrande senast 1990.08.03.

'.

P051adre..

Telefonvä"el

BOX 1537. 401 50 GOTEBORG
Besök..dre ..
BERGSLAGSGATAN2

031·\0 30110

Tele.
19410
SJTGMC 5

Telefu:
031-103203

vaD
Er ret

l'ANVERKE

A"
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Gtll 8 h r_Hg

Ink

"990 -08- O7

Vår ret

Göteborg

RFA/UBP

1990-08-06

Banverket
västra regionen
Carl-Johan Boke
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

R0569
GLAB VKB
Härmed översänds en PM avseende alternativ linjesträckning för fjärrtågstrafik vid Örgryte lokaltågstation i Göteborg. VBB har på anmodan av Banverket genomfört en snabbutredning av möjligheten
att separera fjärrtågstrafik/godstrafik från lokaltågstrafiken. Som framgår av bifogad handling
skulle detta få så stora konsekvenser för E6:an
respektive Örgryte gamla kyrka att vi inte bedömer
det rimligt att arbeta vidare med dessa alternativ.
Med vänlig hälsning
VBB
västra regionen

Rolf Fant

VBBkansul1 AB
Ett 16retag ; V88gruppen

Postad re ss Box 2203, 403 14 Göteb org
Gatuadress Gullbergs Strand gata 3

Ttn 031·62 75 00
Tfx 03 1·62 77 22
Tx 21093 VBB S

Medlem i Svenska
Konsultföreningen SKIF

Delägare

StIVf(fJ

l

VBB

Il

ÖRGRYTE LOKALTÅGSTATION

Alternativ linjesträckning
för fjärrtågstrafik
VBB augusti 1990

Sprängsten och järnvägsvall blir det stadiga underlaget för
Europaväg 6, som får
ny sträckning genom
Göteborg. Västkustbanan flyttas in i en
tunnel som blir landets näst längsta.

Orgrytemotet under
byggnad. För tågtrafiken byggs en tunnel. Banvallen övertas av Europaväg 6.

BILD 1.

VBB

1990-07-31
ROS69-111/S00/
GLAB VKB

ÖRGRYTE LORALTÄGSTATION
PM AVSEENDE ALTERNATIV LINJESTRÄCKNING FÖR
FJÄRRTÄGSTRAFIK

BAKGRUND
Denna PM utgör ett komplement till tidiqhre PM
daterad 1990-07-0S. I samband med presentation av
densamma framförde Banverket önskemål om att få
utrett ett alternativ där fjärrtågen ges en annan
linjesträckning i ny tunnel separerad från lokaltågen. Se figur 1.

FÖRUTSÄTTNINGAR
I slutet av 60-talet byggdes motorväg E6 ut söder
om Olskroken på Västkustbanans tidigare banvall.
Järnvägen flyttades in i en drygt 2000 m lång
berg- och betongtunnel.
På vissa delar av järnvägstunneln var berget inte
tillräckligt täckande varför man sprängde i öppen
skärning och göt betongtak över spåren. Detta
gällde exempelvis vid passagen under örgrytevägen.
Se figur 1 och bild 1.
Tunneln har byggts för två spår och tunnelbredden
uppgår till ca 13 m.
För att kunna bygga en lokaltågstation, enligt
förslag, krävs att tunneln vidgas till ca 18 m på
en sträcka av ca lS0 m.

2

Bergväggen mellan tunnlarna bör ges en minsta
tjocklek på 15 meter. Se figur 2. Tunnel för
enkelspår byggs med en bredd på ca 7 m och för
dubbelspår med en bredd på 13 m.
En ytterligare parameter som bestämmer tunnlarnas
läge är ett önskemål att horisontal radien minst
bör uppgå till ca 800 m.

ALTERNATIVA UTFORMNINGAR
Två alternativ föreslås:
1.

Två nya tunnlar för enkelspår byggs. En på
vardera sida om befintlig järnvägstunnel. Se
figur 2.

2.

En ny tunnel för dubbelspår byggs öster om
befintlig tunnel.
~

EFFEKTBESKRIVNING
Alternativ 1
Med ovanstående förutsättningar hamnar det västra
tunnel röret under nuvarande E6 medan det östra
hamnar under kyrkogården till örgryte Gamla Kyrka.
Se figur 2 och 3.
Det västra tunnel röret skulle på en ca 150 m lång
sträcka gå under E6:an och örgrytevägen. Eftersom
tillräcklig bergtäckning saknas skulle detta innebära att man måste bygga tunneln med betongkonstruktion i schakt.
Att stänga av dessa trafikleder under byggnadstiden medför stora trafikproblem.
Som tidigare nämnts ligger E6:an på den gamla
banvallen. På den aktuella sträckan går vägen även
på bro över örgrytevägen. Dessutom finns bankpålar
i ett parti söder om örgrytevägen (se figur 1).
Ett annat problem är att horisontalradien i den
västra tunneln blir mindre än 800 m.
Ett läge längre västerut ter sig orealistisk.
Utrymmet är starkt begränsat mellan E6 och Focus.
Här saknas bergtäckning helt och hållet varför en
tunnel i detta läge måste grävas ca 7 m under
nuvarande marknivå. Dessutom krävs omfattande
arbeten med ledningsomläggningen.

3

Det östra tunnelröret, under kyrkogården saknar
också bergtäckning i erforderlig omfattning,
vilket innebär att en stor del av kyrkogården
måste "grävas upp". örgryte Gamla Kyrka byggdes i
mitten på 1200-talet. Att bygga en tunnel på denna
plats kan knappast vara genomförbart.
Alternativ 2
Ett östligt alternativ har även diskuterats. I
detta läge skulle en ny ca 13 m bred tunnel byggas
öster om kyrkogården, vilket innebär att den
kommer att tangera Sovjetiskt territorium konsulatet.
Alternativ 2 har ej närmare studerats vad gäller
bergförhållanden. Men även i detta fall blir det
säkerligen fråga om en till vissa delar grävd
tunnel, bl a under Sankt sigfrids Plan och delar
av Danska vägen. Platsen trafikeras av ca 40 000
fordon per dygn samt spårvagnar och bussar. Konsekvenserna vid en uppschaktning blir minst sagt omfattande.
Det östliga alternativet med dubbelspår innebär
komplikationer där fjärrtågen och lokaltågen skall
skiljas åt. I dessa punkter blir tunnelsektionen
mycket stor, vilket är bergtekniskt komplicerat.
ytterligare ett alternativ är att man bygger ett
enkelspår utöver de två befintliga. Detta spår
skulle vara avsett för farligt gods samt övrig
godstrafik i mån av plats.
Ovan nämnda byggnadsproblem kvarstår dock.

SLUTSATS
Både den av Banverket föreslagna lösningen med två
enkelspårstunnlar eller alternativet med ytterligare en dubbelspårstunnel ter sig svåra att
genomföra inom rimlig framtid.
Tunnelsträckningarna är byggnadstekniskt mycket
komplicerade och medför, i förhållande till nytta
av stationen, oproportionerligt höga byggkostnader.
VBB

Claes Johansson

Åsa Kihlander
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J

Plan över lokaltågstationen.
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FIGUR 3, Sektioner.

Altemativ 1,

~ !~~RKET
R",onkontoret

Datum

Våt beteckning

1Q90-09-13

E r1(Jatum

Handlag"". Ifn

90-Z63/82

Er beteckning

Andersson/103231
'Göteborgsregionens Lokaltrafik
Att: Lennart Olsson
Box 405
.401 26 GÖTEBORG

Lokaltrafikstation vid örgrytevägen

.1.

Härmed översänds förslag till avtal mellan GLAB och Banverket
rörande ny lokaltrafikstation vid örgrytevägen. Synpunkter
emotses.
Med vänlig hälsning
Carl-Johan Boke

Carl-Johan Boke

Kop: CP. P-AJ
Postadre~

BOX 1537.401 SO GÖTEBORG
Besöksadress
BERGSLAGSGATAN2

Telefonväxel
031·JQ3000

Telex

Telefax

194\0
SJTGMC 5

031·103203

BAN VERKET
VÄSTRA REGIONEN

DATUM

VAR BETECKNING

1990-09-06
HANDLÄGGARE. TFN

ERT DATUM

~0160/35
ER BETECKNING

A Larsson/103288
VBB
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Örgryte, lokaltågstation
Härmed översändes synpunkter på översända handlingar.
Samråd skall ske med Banverket angående de permanenta förstärkningsarbetena.
En fibertyp som BV har god erfarenhet av och som är önskvärd att
den används är en belgisk tillverkning. Namnet är Bekaert, det
är fibrer av 30 mm längd och är försedda med ändkrokar.
Synpunkter på ritningarna för gångtunneln är översända och
revidering utförts av VBB.
Summan 800:- ansåg vi vara för låg. Detta har meddelats till
Sven Odenstedt.

POSTADRESS

TELEFONVÄXEL

TELEX

TELEFAX

BOX 1537,40150 GÖTEBORG

031·103000

19410

031·103203

BESOKSADRESS

BERGSLAGSGATAN 2

SJTGMCS

~ !~~nERKET

Datum

Rellonkontoret

1Q90-10-17

Ertdatum

n.ndlii~gare. tfn

QO-263/82

Er hctcckmng

C-J Boke/103230
Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
Box 405
.401 26

GÖTEBORG

LokaltAgstation örgryte

.1.

Översänder förslag till avtal avseende rubricerade.
Vi undersöker för närvarande vAra möjligheter att avdela erforderliga resurser för bevakning och elsäkerhetsarbeten för den av
Er föreslagna byggtiden.
SA fort vi klarlagt vAra möjligheter Aterkommer vi till Er med
besked.
Med vänlig hälsning

Carl-Johan

BO~~JWrr

Kop: CRV. CRVT. CRVTP. CRVP. Rolf Fant VBB

I

Postadress
BOX 1~37. 4015nGÖTEBORG
BeWksadte<'
BERGSLAGSGATAN 2

Telefonväxel

Telex

Telef,,,

031-1030no

19410
SHGMe 5

Inl-lU12U~

I

171:>-0 /- / fy !~

BANVERKET
VASTRA REGIONEN

96 - ~ b 3/ f 00
VAR BETECKNING

DATUM

1990-10-29
HANDLÄGGARE, TFN

ERT DATUM

88-0483/30
ER BETECKNING

Gösta Nygren/3258
CPVTL GÖTEBORG
CpsAL MALMÖ

Göteborg C-Almedal, spänningslös sektion i kontaktledningen
(Gårda-tunneln) uppspåret, km 3+030-3+265
Anneberg-Kungsbacka, spänningslös sektion i kontaktledningen,
km 24+090-24+400
För byggnad av Örgryte lokaltågsstation i Gårdatunneln samt för
dubbelspårsarbetena på VKB kommer ovanstående spänningslösa
sektioner att anordnas samt tagas i bruk onsdagen den 31 oktober
1990, kl 12.00.
Sektionerna är utmärkta med nedkopplingstavlor enligt fig 56 a i
SJF 010.
Hemställes att berörd personal underrättas genom Er försorg jämlikt
SJF 010 § 11.
Uppmana även förarna att respektera och "koppla ned" vid passage
av sektionerna.

Gösta Nygren

Kop: CBD G, PE G1, PE G2, TK-Ngn

POSTADRESS

TELEFONVÄXEL

TELEX

TELEFAX

BOX 1537,40150 GÖTEBORG

031-10 30 00

194\0

03110 32 03

BESÖKSADRESS

BERGSLAGSGATAN 2

SJTGMC S

GÖTEBORGSREGIONENS lOKALTRAFIK AB

Göteborg

lW29

Banverket
CRV
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

AVTAL ÖRGRYTE LOKALTÅGSTATION
Hänned översändes avtalet mellan Banverket och GLAB angående Örgryte lokaltågstation
vederbörligen undertecknat i två exemplar.
Vi noterar att Banverket genom avtalet förbundit sig att utföra erforderlig bevakning under
byggnadstiden. Vi förutsätter att Banverket svarar för eventuella kostnader som kan
uppkomma på grund av brist i detta avseende och att detta även gäller för Banverkets övriga
personal, exempelvis elskyddsmän.
Med vänlig hälsning
GÖTEBORGSREGIONENS LOKALTRAFIK AB

Lennart Olsson

GOTEBORGSREGIONENS
LOKALTRAFIK AB

Postadress
Box 405
40 I 25 GÖTEBORG

Besöksadress:
Folkungagatan 20

Telelon:
031529200

Telefax
031-156339

Upplysn ing:
031-801235

Bankgiro
3625829

Postgiro
224351-7

E

~!!!ERKET

Datum

Vår hetec~n~ ,

dt~a&Q-1l-01

Er f)ete~g -

Regionkontoret
Handläggare. tfn

OO-~/82
I

GLAB
Box 405
.401 26

GÖTEBORG

Avtal Örgryte lokaltigstation
./.

Härmed översändes ett exemplar av avtalet anglende Örgryte
lokaltigstation, sedan det nu även undertecknats för Banverkets
räkning.
Arbetet med att uppföra lokaltigstationen kräver BV medverkan
med bl a tillsyningsmän, bevakare och elskyddsmän.
Trots att tillgingen av personal är knapp inom dessa personalkategorier bl a pi grund av omfattande arbeten pi sträckan
Mölndal-Kungsbacka, kommer BVatt prioritera arbetet med Örgryte
lokaltigstation si högt att BV insatser inte skall utgöra hinder
för arbetets bedrivande.
slsom framförts tidigare pltar sig Banverket dock inte ansvaret
för eventuella kostnader som kan uppkomma p g a brister i detta
avseende.
Med vänlig hälsning

Olle Pettersson

Kop + bil: BV: CBV, CBVP, CRV, CRVP, CRVT, CRVE. CBD G
SJ: CPV, CPVT, CGV

Postadress

BOX 1537,40150 GÖTEBORG
Besöksadress

BERGSLAGSGATAN2

Telefonväxel
031·103000

Telex
19410

SJTGMC 5

I

90 -J!, D/
Telefax

031·103203

Go

Zb:3
Dnr 90-frlfS/82

AVTAL

Mellan Banverket genom Västra Regionen (BV) och GLAB angAende utbyggnad av
ny lokaltAgsstation i Örgryte pA Västkustbanan km 2+000 - 3+000. Detta avtal
är ett fHljdavtal till det i nov 1989 upprättade avtalet mellan BV, GLAB och
berHrda kommuner avseende utbyggnad av Västkustbanan GHteborg-Kungsbacka.
Detta huvudavtal gäller i tillämpliga delar.
I 1

GLAB utfHr och bekostar utbyggnad av ny lokaltAgsstation pA ovan angiven
plats enligt av VBB upprättad Hversiktsritning R0569 ritningsnummer 21001
daterad 1990-05-07 senast reviderad 1990-05-30.

I 2
GLAB utfHr och bekostar all erforderlig projektering, projektplanering och
byggledning. Arbetsritningar och erforderliga beräkningar skall vara
granskade och godkända av BV innan de olika utbyggnadsetapperna fAr
pAbHrjas.

S3
I

Arbetet skall utfHras sA att tAgtrafiken kan pAgA obehindrat fHrbi arbetsplatsen under byggnadstiden. Eventuella tAgfHrseningar till fHljd av arbetet
ersätts av GLAB enligt SJ/BY anvisningar. FHrutsättningar f Hr arbetets
genomfHrande regleras i särskild Hverenskommelse.

S4
BV utfHr pA GLABzs bekostnad erforderlig bevakning under byggnadstiden.
Bevakarens order skall fHljas och erforderliga Atgärder vidtagas utan
kostnad f Hr BV.

S5
GLAB dispo~erar under byggnads tiden kostnadsfritt den del av arbetsomrAdet
som BV har dispositionsrätten f Hr. Övrig mark som erfordras f Hr bygget
svarar GLAB f Hr Atkomsten av.

S6
BV utfHr pA GLAB bekostnad samtliga erforderliga spArarbeten fHranledda av
minskat spAravstAnd till 4.5 m.

§ 7

GLAB projekterar, bekostar och utför i samråd med BV samtliga anläggningsdelar som erfordras för en väl fungerande lokaltågsstation. Spår, plattformar och konstbyggnader inom ett område som i sidled avgränsas av järnvägstunnelns framtida yttre begränsningslinjer, ingår i statens spåranläggningar och överföres i Banverkets ägo enligt samma villkor som i huvudavtalet (§ 4). Anslutningar i form av tunnlar, trappor liksom utrustning på
plattformarna ägs av GLAS som där svarar för drift, underhåll och framtida
förnyelse.
§ 8

BV ger i detta skede tillstånd för utbyggnad av lokaltågsstation i angivet
läge innefattande utökning av bef tunnelarea och anläggande av plattformar
under förutsättning att stationen utformas så att trafik med gods- och
persontåg är möjlig med de hastigheter som gäller idag. Åtgärder för att öka
säkerheten för resenärer som vistas på plattformarna avgörs i ett senare
skede efter diskussion med Banverket och Järnvägsinspektionen. GLAB bekostar
och utför erforderliga åtgärder efter samråd och i enlighet med BV/J
anvisningar. Det är parternas gemensamma bedömning att tillfredsställande
säkerhetsåtgärder går att genomföra till rimliga kostnader.
§ 9

SJ och GLAB är infonmerade om att tillkomsten aven lokaltågsstation i detta
läge medför en ytterligare kapacitetsbelastning vilket framledes kan medföra
vissa kapacitetsproblem under högtrafik med risk för störningar av GLAS och
SJ trafik.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
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Göteborg

Olle Pettersson
Banverket

Lennart Olsson
GLAB
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VBBVIAK

RFA/UBP

1991-04-02

Banverket
Lars B Eriksson
Box 1537
401 50 GÖTEBORG
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För att sänka ljudnivån i väntutrymmena vid Örgryte
lokaltågstation föreslår vi att plattformskanterna förses med ca 50 mm mineralullsskivor och att
en låg (utanför fria rummet) vägg av min2ralullsskivor sätts upp mellan spåren. Utförandet framgår
av bifogad principskiss. Vi bifogar även några
ritningar från Södra Station i Stockholm, där
samma princip tillämpats.
vi emotser Era synpunkter på det föreslagna utförandet.
Med vänlig hälsning
VBB VIAK
Vatten och Miljö
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Rolf Fant
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VBB VIAK AB

Gullbergs Strandgatan 3. Box 2203, 403 14 GÖTEBORG, Telefon: 031-62 75 00, Telefax: 031-62 77 22
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Datum

Vår beteckning

90-0205/6002

1991-05-28

Er beteckning

Ert datum

Handläggare. tfn

I Carlen, 4170
CRV
CPV
c?j'/t.AwIL /

/h1J

Lokaltrafikstation Örgrytevägen
Vid möte med THM i det s kVästtågsprojektet 91-05-23 kom rubr stationsprojekt på tal. Det framkom då förväntningar om tåguppehåll
inte bara för Kungsbackatrafiken (30-min.trafik med ytterligare insatståg morgon och eftermiddag) utan även för en utbyggd regionaltrafik Göteborg-Borås med l-timmes resp 30 min.trafik samt för en
planerad trafik Varberg (eventuellt Halmstad) - Göteborg.
CRV har i skrivelse 90-03-30 m h t kapacitetsreduceringen uttryckt
tveksamhet inför anläggandet aven station i tunneln och föreslår en
total kartläggning av det framtida kollektiva lokaltrafiknätet.
Utifrån vad som ovan sagts bör vi nu kunna bedöma trafik- och uppehållsfrekvens i tunneln i olika nivåer av regionaltågsinsatser. Vi
kan dessutom bedöma olika trafikeringsalternativ i framtida fjärrtågsplaner.
Utöver kapacitetsfrågan synes vissa oklarheter råda beträffande den
drifts- och säkerhetsmässiga utformningen.
Eftersom beslut uppenbarligen inte föreligger om det slutgiltiga
färdigställandet av stationsanläggningen förefaller det motiverat
att en kartläggning görs av det framtida totala trafikbehovet dels
en max.situation, dels i några olika nivåer därunder.
Det är också angeläget, att drifts- och säkerhetsfrågor löses på ett
för alla berörda parter acceptabelt sätt.
Projektet har, såvitt kunnat bedömas, inte haft en lämplig organisatorisk styrning i samråd PV-RV. Jag föreslår därför att CPV-CRV snarast ordnar ett sammanträffande för i första hand ömsesidig lägesorientering och i andra han beslut om den vidare handläggningen med
utgångspunkt i de frågeställningar som här redovisas.
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Kop: CPVP, CPVE
POST
SJ Persontrafikdivisionen
Affärsområde Väst
Ekonomi

Box 1522
401 50 Göteborg

BESÖK
Burggrevegatan 4
f.d. Västgötabanans station

TFN
031 - 103000

FAX
031 - 104166
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Regionkontoret

1991-07-01
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90-263/82

d.1111111

L B Ericsson/031-103280
VBB Viak
Att: Rolf Fant
Box 2203
403 14

GÖTEBORG

stationer utefter VKB
Avstånd mellan spårmitt och byggnad skall vara minst 2,80 m.
Dessa avstånd gäller också i Mölndal och Kungsbacka för de
delar som kommer ovanför plattformsytan.
I Kungsbacka blir ingen rälsförhöjning på sidotågvägarna.

.1.

Aprislista för arbetena i Kungsbacka bifogas .
Örgrytestationen måste behandlas av Järnvägsinspektionen, som
vill ha en totalbild av hela stationen innan något beslut kan
tas.
Med vänlig hälsning

Åke Larsson

Kop: VKB-La
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Framställning från Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
i fråga om medel för viss järnvägsinvestering
Göteborgsregionens Lokaltrafik AB har i en skrivelse
den 4 september 1991 hemställt om medel för delfinansiering aven ny underjordisk station i järnvägstunneln
under stadsdelen örgryte i Göteborg.

Regeringen beslutar att överlämna framställningen
till delegationen för infrastrukturinvesteringar
(K 1991:04).
utdragets överensstämmelse
med originalet intygas

JCJr~
/,

t

4 '

I

8

utdrag till
en
o

statens järnvägar
banverket
delegationen för infrastrukturinvesteringar (K 1991:04)
Göteborgsregionens Lokaltrafik AB, Box 405,
401 26 GÖTEBORG
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Postadress

Gatuadress

Telefon växel

Telefax

Telex

08-7631000

08-11 8943

17328 mincom S

103 33 STOCKHOLM

Vasagatan 8-10
Stockholm

I

V~r

Dalum

Regionkontoret

1991-12-03
Erl (jalum

tx-Icckning.

~2,:1~3/82 ~j d19 3

H Karlsson 031/103254
VBB VIAK AB
Att:Rolf Fant
Box 2203
~03 14 GÖTEBORG

ÖRGRYTE,ny lokaltågsstation
Reservkraft mm.
Äberopande underhandskontakter med Er elkonsult,
Mats svengård,ÄF Gothia AB, lämnas härmed
kostnadsuppgift mm betr rubr anläggning.
Kostnaden för anordnande av reservkraft till GLAB
lokaltågsstation ÖRGRYTE har beräknats till ca
235,0 tkr exkl moms enl prisnivå nov 1991.
I kostnaden ingår:
-förläggning av ca 1000m kabel AKKJ 3x95/29 i bef
kabelkanal från elcentral vid tunnelmynningen i
Almedal.
-kabelskåp med fördelning och mätaranordning vid
ovanstående elcentral.
-byte av bef 30 kVA transformator mot 50 kVA.
-samtliga kopplingar vid BV elcentral.

I

-indragning av kabel till elrum i gångtunneln.
Följande arbeten är undantagna:
-kabelstegar för förläggning av kabeln där den förs
upp från kabelkanalen i järnvägstunneln till
elrummet.
-håtagningar inom lokaltågsstationen.
Kostnade för skyddsjordningar av metalldelar inom 5
m från spänningsförande högspänningsledning
tillkommer.
Kop:ÄF GOTHIA AB,Mats Svengård,Göteborg
CBO G,CRVT,CRVTK,TK-HK
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Banverket tillhandahåller mot kostnad linor och
jordtrådar samt gör anslutningar till S-rälen.
Genom Er entreprenörs försorg utföres kanalisation
för jordtrådar samt anslutningar av föremål som
skall skyddsjordas.
Ritningar betr ovanstående skall granskas av
Banverket,som vid byggskedet lämnar anvisningar om
lämpligt utförande av jordningarna.
Beställningsskrivelse betr ovanstående emotses om
arbetet skall utföras.
"
;
Projekteringskostnader kommer även att debiteras.
Med vänlig hälsning

N·G lundmark
N-G Lundmark
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Sven Lindahl, 031-103290

Göteborgsregionens Lokaltrafik
Box 405
401 26 GÖTEBORG

örgryte

statiQ.~andlingar

nB

för granskning

Till oss har inkommit elva pärmar med ritningar och byggbeskrivningar
gällande diverse olika entreprenaddelar i projektet.
Lejonparten av d~esa handlingar kommer inte att granskas av oss eftersom
BV granskning endast berör anläggningar och anläggningsdelar som kommer
eller kan komma att påverka tågdriften.
Detta innebär att granskning av handlingar som berör:
* järnvägens tvärsektion inkl fria rummet
* siktförhållanden
* bergarbeten i, eller i omedelbar anslutning till, järnvägstunneln
(t ex ovan perronger)
* plattformskanter (bl a längdprofil)
* elinstallationer anslutna till, eller i närheten « 9 m) av BV
anläggningsdelar
* BV säkerhetssystem
* ev skyddsdörrar
kommer att ske.
För att snabba upp arbetet är det önskvärt att ansvarig fBr det tekniska
underlaget sammanträffar med OS9 för en genomgång av materialet innan
granskning.
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1991-12-16

Banverket
Åke Larsson
Box 1537
401 50 GÖTEBORG
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ÖRGRYTE LOKALTÅGSTATION
Hä rmed översänds komplettering s -PM nr 1 till
entreprenaderna Af C och D.
Med vänlig hälsning
VBS VIAK
Vatten och Miljö

Rolf Fant
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VBB VIAK AB

S

t-rItT

Gullbergs Strandga tan 3, Box 2203, 403 14 GÖTE BOR G. Te lefon : 03 1-62 7 5 0 0 . Te le fax: 031-62 77 2 2

VDD VIAK

1991-12-11
R0569
GLAB VKB

Kompletterings-PM nr 1
till förfrågningsunderlag för utförande av
byggnads-, mark- och yttre rörledningsarbeten för örgryte lokaltågstation, etapp 2

•
•

Förfrågningsunderlaget för entreprenad A skall
kompletteras enligt följande.
Handling A-08.1
Mängdförteckningen avser kap B,
delar av E.

e, D, I"

J

samt

Handling A-10.1
AF2.15

Förutsättningar
För intransport av material per järnväg
skall entreprenören träffa avtal med
Banverket. Banverket använder följande
debiteringsnorm.
Lokomotorförare, bevakare 283 krjtim
exkl traktamenten
Lokomotorhyra 75 krjtim
Vagnshyra

•
•

20 krjtim, vagn

GLAB, Banverket och SJ ser det som en
fördel om intransport av material till
järnvägstunneln sker på annat sätt än
per järnväg, t ex genom entretunneln
eller genom öppningen till Odinslundsgatan.
Göteborg 1991-12-11
VBB VIAK
Vatten och Miljö

Rolf Fant
RFAjUBPjR0569j225ENTRA.PM1

•
•
•
•

l
1

C-13-1

•
•

GLABVKB
ORGRYTE STATION
ANDRINGS PM 1
..

..

RORTEKNISK ANLAGGNING

ARB.NR.1621:101

•
•

1991-12-06

HANDLÄGGARE:
TOMMY SANDSTRÖM

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRÄ AB
Kod

Pos

TEL 031-400180

Text
Orientering
Pos nr. inom ( ) hänvisar till huvudbeskrivning.

15.22

79

Fästdon, fixeringar, styrningar mm (30)
Text under pos. 30 utgår och ersätts med följande:

•
•

Plattformsområde med undertak
Rör monteras på av (BE) uppfört smide.
Övriga utrymmen
Rör infästes i berg med UPAT slagankare i
rostfritt/syrafast utförande, i betong användes
UPAT slagankare i elförzinkat utförande.
I gångtunnel (ca. 60 m) får rör monteras på av
LE uppfört smide.
Göteborg 1991-12-06
SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRÄ AB

•
•

Sida
Mängd

1

Enhet

I

C-14-1
RITNINGSNUMMER

I REV, I

RITNINGENS BENÄMNING

I

I

e
re

A
A
A

2:401
2:402
2:403
2:404
2:405
2:406
2:407
2:408
2:409
2:410
2:411
2:412
2:413
2:414
2:415
2:421
2:422
2:423
2:424
2:425
2:426
2:427
2:428
2:429
2:430
2:431
2:432

lA
A

DATERAD

PLATTFORM NORRA DELEN
1:100
PLATTFORM MELLERSTA DELEN 1:100
PLATTFORM SÖDRA DELEN
1:100
PASSAGE UNDER SpAR, SÖDER 1:100
1:100
GANGTUNNEL
ENTRE BYGGN. FLÄKTRUM MM
1:50
ENTREBYGGNAD SERVERING MM 1:50
SEKTIONER, PLATTFORMAR
1:50
SEKTIONER, GANGTUNNEL
1:50
SEKTIONER, ENTREBYGGN.
1:50
SEKTIONER, FLÄKTRUM
1:50
ENTREBYGGNAD, BOTTENAVL.
1:100
ENTREBYGGNAD, GO LVVÄRME
1:100
PRINCIPKOPPLINGSSCHEMA
ABONNENTCENTRAL
1:20
NÖDUTG. NORDVÄST-OST PLAN 1:50
NÖDUTG. NORDVÄST-OST PLAN 1:50
NÖDUTG. NORDVÄST, PLAN
1:50
NÖDUTG. NORDVÄST, PLAN
1:50
NÖDUTG. NORDVÄST-OST, SEKT.1:50
NÖDUTG. NORDVÄST, SEKTION 1:50
NÖDUTG. NORDVÄST, SEKTION 1:50
NÖDUTG. SYDOST,
PLANER 1:50
NÖDUTG. SYDVÄST, PLAN
1:50
NÖDUTG. SYDVÄST, PLAN
1:50
NÖDUTG. SYDOST, SEKTION
1:50
NÖDUTG. SYDVÄST, SEKTION
1:50

I

911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115
911115

DATUM FOR
REVIDERING

911206
911206
911206

911206
911206

INFORMATIONSRITNINGAR
2:102
2:103

ENTREBYGGNAD OCH GANGTUNNEL
ÖVERSIKTSPLAN
1:200

911115

PLATTFORM I ÖVERSIKTSPLAN

911115

1:200

,e

u

\\.~.
WIKSlHOMS

GLAB VBK ÖRGRYTE STATION
SUNE WIKSTRÖM
INGENJÖRSBYRA AB
GÖTEBORG
031·400180

EJ GALLANOE BLAD MAKULERAS

I

RÖR

RITN I N GS FÖRTECK N I N G

ARBETSNUMMER

1621:101

I

UPPRATTAD DEN

1991-11-15

I

SENASTE REV, DEN

1991-12-06

l

ANT. BLAD

1

•

\

\

' -,

D-13-1

•
•

GLABVKB
ORGRYTE STATION

..

ANDRINGS PM 1
LITFTBEHANDLING

ARB.NR. 1621 :101

•
•

1991-12-06

HANDLÄGGARE:
TOMMY SANDSTRÖM

I

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRÄ AB
Kod

Pos

TEL 031-400180

Sida
Mängd

Text

1

Enhet

Orientering
Pos nr. inom ( ) hänvisar till huvudbeskrivning.
1. Tekniska data för TA3 kompletteras.
2. Montering av kanaler revideras.
TO

ANORDNINGAR MED SAMMANSATT FUNKTION I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
61

~~~

(33)

Tekniska data
Tilluftsflöde:
17,0 m3 /s
Tryckökning:
300 Pa
för kanaler och
don (exkl. aggr. delar)
T1.

VENTILATIONSSYSTEM, LJUDDÄMPARE, SPJÄLL MM
Text under montering utgår och ersätts med följande:

Plattformsområde med undertak
Huvudkanaler monteras på smide uppfört av BE.
Kanaler, spjäll och ljuddämpare för inblåsning
upphänges i smide ingående i denna entreprenad
(LE) .
Övriga utrymmen
Kanalerna infästes i berg med UPAT slagankare i
rostfritt/syrafast utförande, i betong användes
UPAT slagankare i el förzinkat utförande.
Rörgalge i gångtunnel ingår i denna entreprenad. (LE). Plats för rör skall finnas enligt
ritning.
Göteborg 1991-12-06
SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRA AB

I
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1~~~-01-08

Regionkontoret
Hilndliigg~rt:. Ifn

ErI diLlUm

Sven Lindahl, 031-103290

VBB/VIAK
att Claes Johansson
Box 2203
.403 14 Göteborg

Liseberg stn, gransknings förfarande

Härmed översändes minnesanteckningar från vårt möte 1992-01-07.
Observera att ett 'tryckfel' insmugit sig i det överfaxade exemplaret.
Resultat från vår inmätning enligt punkt l skall förhoppningsvis vara Er
tillhanda måndag 13/1.
Något som endast ytligt berördes vid mötet är driftinstruktioner för
dörrarna i glasväggen mot spåret. Sådana skriftliga drift instruktioner
måste tagas fram och godkännas.

Med vänlig hälsning

r::--- ~.--Sven Lindahl

Bil:Minnesanteckningar (3 omg)
Kop(exkl bil):CRVT, CRVTB, B Dahlgren SJ/PV
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1992-01-08

Regionkontoret
IblldLi).:~.lr~·. till

Sven Lindahl, 920-3290

eso
Göteborg

Örqryte, arb i samband med lokaltågstation

Härmed bekräftas att höjdjustering av spåren i Gårdatunneln i anslutning
till blivande lokaltågstation skall utföras.
Kostnaderna för arbetet debiteras GLAS.

o Pettersson

Kop: CRVT, CRVTB, VKB-LBE
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VBBVIAK

RFA/UBP

1992-01-09

Banverket
Box 1537
401 50 GÖTEBORG
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R0569
GLAB VKB
ÖRGRYTE LOKALTÅGSTATION
på uppdrag av Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
beställs härmed sänkning av NSP i Gårdatunneln i
enlighet med tidigare diskussioner. Arbetet
önskas utfört under januari månad.
Med vänlig hälsning
VBB VIAK
Vatten och Miljö

Rolf Fant
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VBB VIAK AB

Gullberg s Strandgatan 3, Box 2203, 403 14 GÖTEBORG. Telefon: 031-62 75 00. Telefax: 031-62 77 22

~ !s~~gYn~RKET
Regionkontoret
Hanulii~l!.arL'.

[fn

~~~2-02-04
Endallln1

SVen Lindahl, 031-103290

Er hClc<:kning

VBB/vrAK
att Claes Johansson
Box 2203
. 403 14 Göteborg

Örgryte station, teknisk granskning

Vi har, under vecka 205, via fax översänt bifogade
granskningsanmärkningar och inväntar nu bekräftelse på att hänsyn tagits
till dessa.
Telefonledes har vi också ställt frågan: För hur många tågpassager är
'glas'-väggen dimensionerad?

Med vänlig hälsning

Sven Lindahl

Bil:Granskningsanmärkningar (6 blad)
Kop(exkl bil): CRV, CRVT, CRVTB, CRVTK, CRVTS, CRVTT,
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Regionkontoret
":.Il1dl;~~~;Lrr. Ilfl

Sven Lindahl, 920-3290

Järnvägsinspektionen
att Lennart Wretman
Borlänge

Örgryte lokaltågstation

Banverket, Västra Regionen har, efter teknisk granskning, för avsikt att
godkänna rubricerade station för trafikering.
Enligt muntlig överenskommelse översändes härmed planritning på
stationen och driftinstruktion för dörrarna i glasväggen. I vårt
godkännande avser vi betona att den som trafikerar stationen ansvarar
för att plattformsområdet utanför glasväggen är tomt och dörrarna
reglade innan tåget får avgå.
Byggstart för stationen är planerat till första halvan av februari
varför eventuella påpekanden från Er sida hastar.

Med vänlig hälsning

Sven Lindahl

Bil: Planritning 2:007 samt koncept på driftbeskrivning.
Kop(exkl bil):CRVT, CRVTB
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Vår beteckning

Datum

1992-02-06

90-263/82
Er beteckning

Ert datum

Haodtaggare. tfo

Gösta Nygren/3258

eSt
CPVT
GÖTEBORG

Göteborq C - Almedal. soår 86 (nedspår) . sp-lös
sektion i kontaktledningen. km 3+030 - 3+330
(Gärda-tunneln) •
För GLAB:s fortsatta arbete med byggandet av
lokaltågstationen enligt ovanstående kommer en
spänningslös sektion i kontaktledningen att
anordnas och att tas ibruk fr o m onsdagen 92-02-19
kl 12.00 och t.v.
Nedkopplingstavlor enligt SJF 010 § 3 pkt 32 fig
56c och 56d monteras vid sektionen.
OBS! Det är mycket angeläget att lokförarna löser
ut huvudbrytaren vid passage av sektionen!

Gösta Nygren

Ovanstående kvitteras
Och återsändes BV/RVTK

Kop: CBD G, EDL TLC G, PE G1 G, PE G2 G, ESA G,
TK-Ngn
Postadress
Box 1537, 40150 GÖTEBORG

Besöksadress
BERGSLAGSGATAN 2

Telefonväxel
031-103200

~ !s~~g~~RKET
1992-02-12

Regionkontoret

C-J Boke, 031-103230
GLAB
Box 405
401 26

GÖTEBORG

Genomförandeavtal, Lokaltågstation Liseberg

./ .

Härmed översändes 2 exemplar av rubricerade avtal
för underskrift. Efter Ert undertecknade önskas
båda exemplaren åter för BV underskrift, varefter
ett exemplar kommer att tillställas Er.
Med vänlig hälsning
Carl-Johan Boke / . //
/
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GENOMFÖRANDEAVTAL

angående utbyggnad av Lisebergsstationen etapp 2 mellan Banverket (BV) och GLAB. Tidigare tecknat avtal 1990-10-26/11-01
gäller utan inskränkningar om inte annat särskilt anges nedan.
§

1

GLAB ges efter att samtliga handlingar godkänts av BV rätt att
utföra etapp 2 av Lokaltågsstationen Liseberg (tidigare kallad
örgrytestationen).
§

2

BV utför under januari 1992 erforderlig sänkning av nedspåret
enligt GLAB beställning.
§

3

Enkelspårsdrift får tillämpas i tunneln under byggtiden dock
längst till och med 1992-08-15. Eventuella krav från SJ i detta
avseende hanteras av GLAB på ett sådant sätt att BV hålles
skadeslös.
§

4

BV utför erforderlig bevakning. Erforderliga personaltransporter
sker genom nödutgången vid Odinslundsgatan. BV manskapsbodar
placeras på Odinslundsgatan.
§

5

För uttransport av berg ställer BV erforderliga bergvagnar (dock
max 5 st), lokomotor och förare till GLAB disposition. Lossning
sker vid Olskroken.
§

6

Ersättning för förseningar och hastighetsnedsättningar utgår
enligt följande:

*

Vid senareläggning av tidpunkten för återupptagen dubbelspårsdrift utgår ersättning med 40 000 kr per påbörjat dygn.

*

Om arbetena inne i järnvägstunneln är färdigställda så att
dubbelspårsdrift kan starta 1992-08-15 men arbeten pågår i
närheten av spår så att hastighetsnedsättning erfordras enligt
Banverkets bedömning, utgår vite med 20 000 kr per påbörjat
dygn som hastighetsnedsättningen pågår.

*

vid tågförseningar som orsakas av byggnadsarbeten utgår ersättning med 5 000 kr per påbörjad 10-minutersperiod för
endast själva förseningen.
§

7

Samtliga förutsättningar angivna i av BV granskade entreprenadhandlingarna inklusive BV granskningspåpekanden gäller fullt ut.

§

8

GLAB svarar för att samtliga skador, som orsakats av entreprenadarbeten, på befintlig infrastruktur omedelbaret åtgärdas utan
kostnad för BV.
§ 9

1992-06-15 skall GLAB och entreprenör för BV uppvisa en tidplan
för kvarvarande arbeten där tillräckliga garantier skall kunna
ges att trafikstörande arbeten ej sker efter 1992-08-17. Om
detta inte kan uppfyllas enligt BV bedömning skall bergtransporterna efter 1992-08-17 ske på annat sätt än på järnväg.
Kostnaderna härför får ej belasta BV. Vid tågstörande arbeten
efter 1992-08-17 har BV rätt att föreskriva att alternativ
byggnadsmetod även i övrigt skall tillämpas.
§

10

samtliga BV kostnader för utförda arbeten och tillhandahållen
materiel enligt detta och tidigare avtal samt övriga tillkommande arbeten på grund av lokaltågsstationen debiteras GLAB med
samma debiteringsprinciper som gäller mellan BV och SJ eller vad
som särskilt överenskommes.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Göteborg 1992-

Göteborg 1992-

Olle Pettersson
BANVERKET

Lennart Olsson
GLAB

JÄRNV ÄGSINSPEKTIONEN

DalUm

TEKNIKSEKTIONEN

Var beleckning

92-02-12
Ert datum

HandltJggare, Ifn

910 3728

92-02-06

J

90-34/68

Er beted<ning

90-263/82

Banverket
västra Regionen
Göteborg
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Som svar på ovan angivet brev meddelas följande.

promemo~~

Det som anges på den översända ritningen och i
rian ang dörrautomatik och funktion överensstämmer i
allt väsentligt med innehållet i tidigare erhållna
informationer.
Vi förutsätter att uppgifterna i promemorian om
lokförarens ansvar för dörrmanövrering etc även har
bekantgjorts för den blivande trafikutövaren.
Från vår sida föreligger inte några hinder för att
byggnadsarbetena påbörjas.

Vi önskar informationer i god tid om när stationen
beräknas bli klar för slutbesiktning, då projektet är
av sådan art, att Järnvägsinspektionen bör beredas
tillfäl' ·e att på plats göra en inspektion i och för
godkänn nde före ibruktagningen.

L ~ r"~ \'vvOvW

L Wretman

Kop' eJ,

C.lT

I

SOT. I

JR"

Postadress

Besöksadress

Telefanvaxel

Telefax

105 50 Slockholm

Klarabergsviadukten 82

08-7622020

08-7623708

781 85 Borlänge

Jussi Björlings väg 2

0243-45000

0243-45439

1

~u~
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~t)l~~~;~/ 82

1~~-02-17
Ert datum

~ 3/ / t'

Er beteckning

VBB/vrAK
att Claes Johansson
Box 2203
403 14 Göteborg

Örgryte station

För Er information översändes härmed Järnvägsinspektionens synpunkter på
rubricerade anläggning.
Vi vill också på samma sätt som i brev 92-02-04, påpeka att då vi ännu
ej erhållit Er bekräftelse på att hänsyn tagits till BV
granskningsanmärkningar kan denna granskning ej anses som fullföljd.
Med vänlig hälsning

Sven Lindahl

Bil: Järnvägsinspektionen skrivelse 90-02-12
Kop(inkl bil): GLAB, Box 405, 401 26 Gbg
Kop(exkl bil): CRVi CRVTi CRVTBi CRVP
Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Telefax

Box 1537, 40 l 50 GÖTEBORG

BERGSLAGSGATAN 2

031-10 32 00

031-103203

VBBVIAK

RFA/UBP

~92-02-18

r
Banverket
Västra regionen
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

BAN VER.KET
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R0569
GLAB VKB
Hä rmed 6ve rsänds undertecknat genomf6randeavtal
f 6r Lisebergsstationen i två exemplar. Ett
exemplar emotses i retur till GLAB efter Ert
undertecknande.
Med vänlig hälsning
VBB VrAK
Vatten och Miljö
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Rolf Fant
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VBB VIA K AB

0

~~

Gullbergs Strandgatan 3, Box 2203. 403 14 GÖTEBORG. Telefon: 031-627500. Telefax: 031 ·62 77 22
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GENOMFÖRANDEAVTAL

angående utbyggnad av Lisebergsstationen etapp 2 mellan Banverket (BV) och GLAB. Tidigare tecknat avtal 1990-10-26/11-01
gäller utan inskränkningar om inte annat särskilt anges nedan.
§

1

GLAB ges efter att samtliga handlingar godkänts av BV rätt att
utföra etapp 2 av Lokaltågsstationen Liseberg (tidigare kallad
Örgrytestationen) .
§

2

BV utför under januari 1992 erforderlig sänkning av ned spåret
enligt GLAB beställning.
§

3

Enkelspårsdrift får tillämpas i tunneln under byggtiden dock
längst till och med 1992-08-15. Eventuella krav från SJ i detta
avseende hanteras av GLAB på ett sådant sätt att BV hålles
skadeslös.
§ 4

BV utför erforderlig bevakning. Erforderliga personaltransporter
sker genom nödutgången vid Odinslundsgatan. BV manskapsbodar
placeras på Odinslundsgatan.
§

5

För uttransport av berg ställer BV erforderliga bergvagnar (dock
max 5 st), lokomotor och förare till GLAB disposition. Lossning
sker vid Olskroken.
§

6

Ersättning för förseningar och hastighetsnedsättningar utgår
enligt följande:

*

vid senareläggning av tidpunkten för återupptagen dubbelspårsdrift utgår ersättning med 40 000 kr per påbörjat dygn.

*

Om arbetena inne i järnvägstunneln är färdigställda så att
dubbelspårsdrift kan starta 1992-08-15 men arbeten pågår i
närheten av spår så att hastighetsnedsättning erfordras enligt
Banverkets bedömning, utgår vite med 20 000 kr per påbörjat
dygn som hastighetsnedsättningen pågår.

*

vid tågförseningar som orsakas av byggnadsarbeten utgår ersättning med 5 000 kr per påbörjad 10-minutersperiod för
endast själva förseningen.
§ 7

Samtliga förutsättningar angivna i av BV granskade entreprenadhandlingarna inklusive BV granskningspåpekanden gäller fullt ut.

§

8

GLAB svarar för att samtliga skador, som orsakats av entreprenadarbeten, på befintlig infrastruktur omedelbaret åtgärdas utan
kostnad för BV.
§

9

1992-06-15 skall GLAB och entreprenör för BV uppvisa en tidplan
för kvarvarande arbeten där tillräckliga garantier skall kunna
ges att trafikstörande arbeten ej sker efter 1992-08-17. Om
detta inte kan uppfyllas enligt BV bedömning skall bergtransporterna efter 1992-08-17 ske på annat sätt än på järnväg.
Kostnaderna härför får ej belasta BV. Vid tågstörande arbeten
efter 1992-08-17 har BV rätt att föreskriva att alternativ
byggnadsmetod även i övrigt skall tillämpas.
§

10

Samtliga BV kostnader för utförda arbeten och tillhandahållen
materiel enligt detta och tidigare avtal samt övriga tillkommande arbeten på grund av lokaltågsstationen debiteras GLAB med
samma debiteringsprinciper som gäller mellan BV och SJ eller vad
som särskilt överenskommes.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var
sitt.

Göteborg 1992 - 0.6 - ,iO
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Olle Pettersson
BANVERKET

Göteborg 1992-0oL-l7-

Lennart Olsson
GLAB

~BANVERKET
~

VÄSTRA REGIONEN
1992-03-16

90-263/82
rg

Hanoiaggare . tfn

C-J Boke/031-103230

GLAB
Box 405
401 26

GÖTEBORG

Arbeten i Örgrytetunne1n
./.

I enlighet med mellanliggande avtal ang rubr översändes härmed
från SJ erhållna fakturor för Er betalning.
Faktura 8349037
Faktura 8349045

2.240.371:1. 527.736:-

Med vänlig hälsning

o Pettersson
Olle Pettersson

Kop: CP

'fJkj1 C) 2 -IJ 3 -

Postadress
Bo~

1537,40150 GOTEBORG

Besöksadress
BERGSLAGSGATAN 2

~;efonväxel

CI31-10 32 00

Telefax
031iO 32 03

I

FAKTURA
l!tsk r ivningscatUfT1

F-~"toJrtinum'1'er

1992-02-03
SJ PERSON AFFÄRSOMRADE VÄST

8349037

Kundnummer

Vårt referensnumme(

645 9 O3

120192023
V~r
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Från förfallodagen debiteras ränta

Er be!!'ckning

w!p'_:tid

BANVERKET REG I OI~ VÄS T
EGIONKONTORET
BOX 1537
401 50 GöTEBORG
D

Momsreg-nr

Förfallodag

01-202100-0787

med gällande diskonto + 8%

92-02-13

Beskrivning

O"ICpp,

~,r

ERSÄTTNING HASTIGHETSNEDSÄTTNING OCH INTÄKTSBORTFALL
ENLIGT AVTAL MELLAN BV OCH GLAB ANGXENDE UTBYGGNAD
AV LOKALTXGSTATIONEN öRGRYTE
ETAPP l
l

792 297,00
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~48074,25

792 297,00

_____________

~

SUMMA ATT BE1ALA,KR
2 240 371,00

25,00

__________ ________
~

~
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Post

Tfn

Postgiro

Bankgiro

BOX 1522

031-10 41 79

806703-5

803-9315

401 50

ÖreslrtJämna t

GöTEBORG

~ POSTGIROT

SV ERI G E

'

Före kontant inbetalning eller girering
skall inbetalningskortet avskiljas.

INBETALNING I GIRERING C
Till postgirokonto nr

PKS OCR/Kod 1
PKM: , . KotTIo • Avg •
K ••••st."'p.1

a.1 •

80 67 03-5
Betaln,ng.,nottagar.(endast nam")

V G ANVÄND DETTA INBETALNINGSKORT

-'

Vid inbetalning på annat sätt
ange fakturanummer och fakturabelopp.

AVlIändlro ("om" och por.adr••• 1

8349037

8349037

m~~~~~~~~

__~____~______________-+~~~~~~

Meddela<1de till betalningsmottagaren kan
!nte lämnas pA denna blankett
I FÄLTET NEDAN FAR ANTECKNINGAR INTE
GÖRAS - RESERVERAT FÖR POSTGIROT

#

SJ EKONOMISERVICE
BOX 60207
104 01
STOCKHOLM

8349037

______________________________

Eg.t kotTlOnr vid gir.ring

IBelopp (får Inte ändras) I I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
IsvenSka kronor löre
L- RESERVERAT FÖR POSTGIROT

#224037100

1

>

8067035

#14#

I

FAKTURA
Uts"nvni~ .. sc!a\um

Fal··:~ura;1ur.~mer

1992-02-03

8349045

SJ PERSON AFFÄRSOMRADE VÄST

Vårt

Kund~unlr!1er

rereren~~urr.,..,er

6'45 9 U3

120192024
Vår handläggare

Arbetet (r!1otsvarand3) utfört av
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BANVERKET
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Från förfallodagen debiteras ränta

Er b'!:eckning

Ert bAstallningsdatum

ULLA HIDESTEDT

VÄST

GöTEBORG

50

Förfallodag

Momsreg-nr

01-202100-0787

med gällande diskonto -+- 8%

92-03-04

Beskrivning

Selopp, kr

ERSÄTTNING HASTIGHETSNEDSÄTTNING OCH INTÄKTSBORTFALL
ENLIGT 'AVTAL MELLAN BV OCH GLAB ANG~ENDE UTBYGGNAD AV
LOKALT~GSTATIONEN öRGRYTE ETAPP 2
l

en
,a

~

~

I

E,

mom,,,,,ii,, ""," "

222 189,00

.....m'''"'op~öm,.,.--rsU-M MA AT T BE T AL A • K~

.....m'p""'.' ""opp, '"

I

222 189,00
305547'25125'00
~ l.____._ _ _ _ _ _------'-_ _ _ _-=-:-_...L.--_ _--::-'-_. _ _.L_.
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Västra regionen
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R0569
GLAB VKB
GÖTEBORG LOKALTAGSTATION
Härmed översänds följande ritningar avseende
Göteborgs lokaltågstation för granskning och
godkännande.
Plattformstak
Ritn VBB VIAK-R0569/1:001, 1:002, 1:003
Entreprenadarbetena beräknas påbörjas
1992-04-21, varför vi är tacksamma för skyndsam
behandling.
Med vänlig hälsning
VBB VIAK
Vatten och Miljö

M~t4Rolf Fant
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VBB VIAK AB

Gullbergs Strandgatan 3, Box 2203, 403 14 GÖTEBORG. Telefon: 031-62 7500. Telefax: 031-62 77 22
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1992 - 03-24
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Er belecknlOg

Ert dal1Jm

031-103290

beleckning

~()'A _IvI) VL ';>'./%~

VBB/VIAK
att Rolf Fant
Box 2203
403 14 Göteborg

•
•

Örgryte station, utförande

på förekommen anledning vill vi betona att enär villkoret i § l av
genomförandeavtalet ännu icke uppfyllts saknas det tillstånd till
arbeten i stationen.
För att granskningen skall kunna anses slutförd krävs formell
bekräftelse på att hänsyn tagits till våra anmärkningar. Dessa har, som
bekant, översänts till Er redan v 205 .
Dessutom krävs det svar på frågan om dimensioneringen av skyddsväggen
mht antal tågpassager.

•
•

Sven Lindahl

Kop: CRV, CRVT,

~,

[J/ !l1P

E rY

CRVTK, CRVTS, CRVTT, CRVP, CBD G

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Telefax

Box 153 7. 401 50 GÖTEBORG

3ERGS LAGSGATAN 2

03 1·10 32 00

03 11 03203
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R0569
GLAB VKB
ÖRGRYTE LOKALTÅGSTATION - LISEBERG

Refererande till ert ärendenummer 90-263/82 vill vi
lämna följande svar och kommentarer.
l.

För hur många tågpassager är glasväggen dimensionerad?
Väggen är dimensionerad map utmattning för 10 6
lastväxlingar.

2.

En skyddsplåt av 5 mm aluminium skall sättas
mot ventilationsrören som korsar spårområdet.
Beaktas. Arbetsritning kommer att översändas så
snart den är klar.

3.

Ritning 2:011. Plats för läckande radiokabel
måste finnas för Banverket.
Radiokommunikation är garanterad i anläggningen
bl a utifrån de krav som Brandförsvaret ställt.
Några ytterligare åtgärder bedöms inte som
nödvändiga.

4.

Ritning 2:633. Banverkstelefon bör placeras i
båda plattformsändarna. Banverkets befintliga
telefonsystem användes.
Vi har inget att erinra utan Banverket får
gärna installera telefonanläggning. För samordning kontaktas NCCs platschef Magnus Frizell.

5.

g

Ritning 2:011. Isolerväggen i
utgå.

spårmitt bör

Isolerväggen inkräktar inte på lastprofilen och
kravet på fria rummet är uppfyllt. Isolerväggen

g
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VBB VIAK AB

Gullbergs Strandgatan 3, Box 2203, 403 14 GÖTEBORG. Telefon: 031-62 7500. Telefax: 031-62 7722

2

har stor betydelse för komforten på stationen,
varför vi har för avsikt att behålla den så som
redovisats.
6.

IR-utrustningen bör dubbleras.
Vi antar att motivet för detta önskemål är att
man i vissa fall riskerar att få köra högertrafik. Denna risk måste ställas mot kostnaden för
att dubblera IR-utrustningen. Med utgångspunkt
från detta väljer vi att hellre avstå från att
låta tåget stanna vid stationen vid de tillfällen högertrafik skulle bli aktuellt.

7.

Kabelförläggning i plattform.
Banverket har redovisat principen, vilken kommer att följas när plattformarna byggs.

8.

Kommentarer avseende Administrativa Föreskrifter respektive Beskrivning av byggnads-, markoch yttre rörledningsarbeten.
De olika synpunkterna på skydd innefattas av
AF-kapitlet. I handling A 17.2 "Riskanalys
avseende sprängnings- och markarbeten för Örgryte station, etapp II, finns noga angivet
regler för vibrationsrestriktioner, vibrationskontroll, syneförrättning m m. Detta täcker väl
in Banverkets påpekanden.

9.

Järnvägsinspektionens yttrande.
stationen beräknas vara klar för slutbesiktning
i mars 1993. Vi föreslår dock att en delbesiktning av spårområdet genomförs då arbetena vid
spårområdet är klara. Denna beräknas kunna äga
rum hösten 1992.

Denna skrivelse är en bekräftelse på att hänsyn
tagits till Banverkets granskningsanmärkningar.
Bekräftelse på fUllföljd granskning emotses.
Med vänlig hälsning
VBB VIAK Trafik

VBBVIAK

RFAjUBP

1992-04-13

Banverket
Västra regionen
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

k~i\-(J·
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R0569
GLAB VKB

LISEBERGSSTATIONEN
GLAB har mottagit två fakturor avseende ersättning för hastighetsnedsättning och intäktsbortfall vid Lisebergsstationen. Fakturorna är utställda av SJ och ställda till Banverket. Faktura nr 8349037 avser etapp 1 och faktura nr
8349045 avser etapp 2.
vid möte på Banverket 1992-01-03 klargjorde
Lennart Olsson GLABs inställning, vilken kan
sammanfattas som följer.
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GLAB anser i princip att enligt huvudavtalet mellan Banverket och GLAB skall inte
GLAB belastas med kostnader av ifrågavarande slag. GLAB är dock berett att ställa upp
på en förutsättningslös diskussion avseende
etappen 2.
Någon retroaktiv ersättning, dvs för etappen 1, kan inte komma i fråga.
utfallet aven diskussion om etappen 2 kan inte
förutsägas. r avvaktan på att en sådan diskussion har ägt rum återsänds härmed Era fakturor
nr 8349037 och 8349045.
Med vänlig hälsning
VBB vrAK
vatten och Miljö

Rolf Fant

VBB VIAK AB

Gullbergs Strandgatan 3, Box 2203,40314 GÖTEBORG, Telefon: 031-62 7500, Telefax: 031-62 77 22
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90-263/82 /<{/J<'J'
Er beteckning

ErI datum

Handläggare, Hn

j

Vår beteckning

Datum

1992-04-14

i

Sven Lindahl/103290
VBB/VIAK
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

Ör gry te lokaltågstation
Som svar på Ert brev 1992-03-20 vill vi lämna
följande synpunkter.
1. vi anser en miljon lastväxlingar som
tillräckligt.
2. vi emotser utlovad arbetsritning för granskning.
3. Den kabel som lägges får ej förhindra BV
framtida kabel (ev störningar etc).
4. Det är ett krav från vår sida att telefon (BV)
skall finnas.
5. Även om isolerväggen inkräktar på den s k Usektionen accepterar vi i detta fall utförande
enligt Ert förslag.
6. Från BV sida finns ett absolut kravatt
enkelspårsdrift (högerspårskörning i en
riktning) skall kunna tillämpas undre längre
perioder av olika anledningar. Kan man då avstå
från att stanna på stationen under motsvarande
tid?

Kop: CRVTB, CRVTS, CRVTT, CRVTK

J

c . :~,.\"JT"j

V\(..~-L~

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Telefax

Box 1537, 40150 GÖTEBORG

BERGSLAGSGATAN 2

031-103200

031-103203

, )M,1

.;, /

I

9Rt);YI$
/

7. Inga anmärkningar.
8. vi kan inte se att våra anmärkningar, främst
beträffande skydd av räl och slipers (B2.8) samt
förbud mot användande av stålmåttband m ro (AF)
har beaktats.
M~~ lig hälsning

04---:?'~?z-.r
Sven Lindahl

- - --
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Vår beteckning·

Datum

1992-05-05
1992-03-18

H Karlsson/031-103254

90-263/82
Er beteckning

Ert datum

Handtäggare, tln

RFA/UBP

VBB VrAK AB
Box 2203
403 14 GÖTEBORG

GÖTEBORG,lokaltågsstation.
Efter granskning av erhållna ritningar märkta
VBB vrAK 1:001, 1:002 och 1:003 betr
plattforms takets konstruktion lämnas härmed
banverkets godkännande.
Med hänsyn till närliggande kontaktledningar finns
intet att erinra, dock skall konstruktionen vara
väl sammanhållen ur elektrisk synpunkt så att
skyddsjordning till räl kan ske på en punkt.
Lågspänningsmatning till plattformen skall enligt
ritning 1:002 ske från banverkets nät.
Elcentralen i blivande elbyggnad förses med utrymme
för kWh-mätare.
Med vänlig hälsning

~

stig Gustafson tjf

Kop: CRVT,CRVTB,CRVTK,CRVP

POlitadreal

Besöksadress

Telefonväxel

Telefax

Box 1537,401 50 GÖTEBORG

BERGSLAGSGATAN 2

031-103200

031-103203

I

VM beteckning

DalUm

1992-05-21

90-263/82
Er beteckning

Ert dalUm

Handläggare. tln

._~j ~ 2 2 ~
f/#

Gösta Nygren/3258

CpvÄ

(2 ex)

SJ
Göteborg

Göteborg C-Almedal, spår 85 (uppspår) , sp-lös
sektion i kontaktledningen, km 3+030-3+330
(Gårdatunneln) .
För GLAB:s fortsatta arbete med byggandet av
lokaltågstationen enligt ovanstående kommer en
spänningslös sektion i kontaktledningen att
anordnas och tas ibruk fr o m måndagen 92-06-01
kl 14.00 och t.v.
Nedkopplingstavlor enligt SJF 010 §3 pkt 32 fig 56c
och 56d monteras vid sektionen.
OBS! Det är mycket angeläget att lokförarna löser
ut huvudbry tar en vid passage av sektionen!
Från samma tidpunkt slopas den sp-lösa sektionen i
spår 86 (nedspår) .

Gösta Nygren
/f//V
Ovanstående kvitteras och
återsändes BV/RVTK

Kop:CBD G,EDL TLC G,PE G1 G,PE G2 G,ESA G,TK-Ngn
Postadress
Box 1537, 40150 GÖTEBORG

Besöksadress
BERGSLAGSGATAN 2

Telefonväxel
031-103200

~ ~ZJ'/

Telefax
031-103203

l/f -AIj/J

~#j~/~
/

Vår beteckning

Datum

90-263/82

1992-08-11

Er beteckning

Ert datum

Handläggare. tfn

Anders Henriksson/3257
CPVÄ
(2 ex)
SJ
Göteborg

•
•

Göteborg C-Almedal, spår 86 (nedspår) , sp-lös
sektion i kontaktledningen, km 3+030-3+330
(Gårdatunneln) .
För GLAB:s fortsatta arbete med byggandet av
lokaltågstationen enligt ovanstående kommer en
spänningslös sektion i kontaktledningen att
anordnas och tas ibruk fr o m torsdagen 92-08-13
kl 08.00 och t.v.
Bef spänningslös sekt på uppspår kvarstår t.v.
Nedkopplingstavlor enligt SJF 010 §3 pkt 32 fig 56c
och 56d monteras vid sektionen.
OBS! Det är mycket angeläget att lokförarna löser
ut huvudbrytaren vid passage av sektionen!

•
•

Ovanstående kvitteras och
återsändes BV/RVTK

Kop:CBD G,EDL TLC G,PE G1 G,PE G2 G,ESA G,TK-Ngn
Postadren
Box 1537.40150 GÖTEBORG

Besöksadress
BERGSLAGSGATAN 2

Telefonväxel
031-10 32 CO

Telefax
031-10 32 03 "

~! ,;t" T!{/I/I jlM(~

I

Handläggare, tfn

Datum

Vår betecknlOg

1992-11-11

90-263/82

Ert datum

Er beteckning

C-J Boke 031/103230
GLAB
Box 405
401 26 Göteborg

Kostnader Västkustbanan

vår syn på Era krav avseende rubricerade framgår av
tidigare brev 1992-09-11. Vi har dock i positiv
anda granskat Ert förlikningsförslag som framfördes
1992-10-06 och är beredd att acceptera följande:
1.Bevakning
vår debitering för bevakning nedsättes till 200
Kr/tim.
Beträffande spårar bete och bevakning för dessa
under denna punkt är det otvetydigt orsakat av
planskildheterna varför vi inte kan tillmötesgå Ert
krav fullt ut. I samförståndets anda är vi dock
beredda att reducera den totala kostnaden 418 Tkr
med 50 % dvs 207 Tkr.
Hotell- och traktamentskostnader är en merkostnad
för oss varför vårt krav kvarstår oförändrat.
Kostnad för PO-hjälpmedel skall vara 12.50 Kr/tim.
1B. Lisebergsstationen
Debiteringen i Lisebergsstationen följer upprättat
avtal. Ingen förändring utom avseende kostnaden för
PO-hjälpmedel.
2. Konstruktioner för spåret
Avgränsningen finns inte detalj reglerad i avtalet.
vi anser dock att GLAB genom val och utformning av
planskildheten haft en större påverkansmöjlighet på
kostnaderna i detta avseende varför Ni rimligen bör
ta en större del av det tvistiga beloppet. vi
erbjuder oss att stå för 2000 Tkr.
Kop: CRV, CP
Postadress
Box 1537,401 50 GÖTEBORG

Besöksadress
BERGSLAGSGATAN 2

Exp
Telefonväxel
031-103200

?:'://-/Å
031-103203

"g(j

I

3. Diverse kostnader
vi erbjuder oss att stå för följande kostnader:

*
*
*
*
*
*

Liseberg spårbrygga
Mölndal felprojektering
Kållered
Anneberg
Hede vägport
Kungsbacka

50
150
81
5
20
250

Tkr
Tkr
Tkr
Tkr
Tkr
Tkr

Beträffande Kungsbacka innebär vårt erbjudande att
vi är beredda att stå för 50% av kostnaden för den
västra fjärrtågsplattformen.
4. Avslut
vi hoppas att Ni kan acceptera vårt förslag. I så
fall översänder vi räntefaktura samt en kreditfaktura uträknad med ovan angivna förutsättningar.
Omgående betalning av utestående fordringar emotses
snarast.
Med vänlig hälsning

/
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./'

.:

Olle Pettersson

Handläggare, tfn

Datum

Vår beteckning

1993-03-05

90-263/82

Ert datum

Er beteckning

C-J Boke, 031-103230
GLAB

Box 405
401 26 GÖTEBORG

/

Slutuppgörelse dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Kungsbacka

./ .

Bifogat översändes nytt förslag till slutuppgörelse
dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Kungsbacka som ersätter
tidigare utgåva 1993-03-01, vilken vi ber Er återsända.
Med vänl.!!I_ hälsning

Olle Pettersson

Postadress
Box 1537, 401 50 GÖTEBORG

Besöksadress
BERGSLAGSGATAN 2

Telefonväxel
031-103200

Telefax
031-103203

A
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Datum

Vllr beteckning

1993-03-05
Handläggare, tfn

90-263/82
Er beteckning

Ert datum

C-J Boke 031-103230
GLAB

Box 405
401 26 GÖTEBORG

Slutuppgörelse dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Kungsbacka

vi vill härmed klargöra vårt ställningstagande till en
förlikning i princip i enlighet med våra diskussioner vid
möte hos Er 1993-01-28.
vi är beredda att acceptera en slutuppgörelse enligt
följande:
GLAB erlägger till BV
100% av fakturerade kostnader för utförda
arbeten i Liseberg
8.760 tkr
50% av övriga fakt arbeten

1.912 tkr

Avgår 50% av förstärkningsåtg

2.700 tkr

Avgår 50% av div merkostnader

485 tkr

Avgår 50% stamplattform i Kungsbacka

325 tkr

Totalt

7.162 tkr

Tillkommer BV räntekostnader för uteliggande
skuld beräknat med 12% i 11 månader med ett
kapital om (7162-794=6368)
700 tkr
GLAB betalar omgående samtliga utestående fakturor
8760+3824=12584 tkr. BV krediterar GLAB mellanskillnaden 12584-7862=4722 tkr.
utöver ovanstående ersättning är parterna överens om att
reglera kostnaderna efter specifikation i vanlig ordning
för följande arbeten:

*
*

BV kostnader för mellanplattformen i Kungsbacka.
GLAB kostnader för av BV beställda arbeten i Anneberg.

Kop: CRV, CRVP, CRVE, VKB-LL, CBD G
Postadress
Box 1537,401 50 GÖTEBORG

Besöksadress
BERGSLAGSGATAN 2

Telefonväxel
031-103200

Telefax
031-103203

I

av fakturerar för samtliga kvarstående arbeten i detta
projekt 200 kr/tim för av bevakning plus 12,50 kr/tim för
PO-hjälpmedel.
I och med denna överenskommelse är samtliga diskuterade
krav för investeringarna i detta ärende slutligt reglerade. Kraven från SJ/av på ersättningar för uppkomna
tågförseningar berörs ej av denna överenskommelse.
Som bekräftelse av denna överenskommelse emotses en
kvitterad kopia av detta brev.
Med vänlig hälsning

cw:7~
Olle Pettersson

I

Handläggare, tfn

Dalum

VM beteckning

1993-03-01

90-263/82

Ert dalllm

Er beteckning

C-J Boke 031-103230

GLAB
Box 405
401 26 GÖTEBORG

•
•

Slutuppgörelse dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Kungsbacka

vi vill härmed klargöra vårt ställningstagande till en
förlikning i princip i enlighet med våra diskussioner vid
möte hos Er 1993-01-28.
Vi är beredda att acceptera en slutuppgörelse enligt
följande:
GLAB erlägger till BV
100% av fakturerade kostnader för utförda
arbeten i Liseberg
8.760 tkr

•
•

50% av övriga fakt arbeten

1.912 tkr

Avgår 50% av förstärkningsåtg

2.700 tkr

Avgår 50% av div merkostnader

485 tkr

Avgår 50% stamplattform i Kungsbacka

325 tkr
7.162 tkr

Totalt

Tillkommer BV räntekostnader för uteliggande
skuld beräknat med 12% i 11 månader med ett
kapital om (7162-794=6368)
700 tkr
GLAB betalar omgående samtliga utestående fakturor
8760+3824=12584 tkr. ~8~!j*. . BV krediterar GLAB
mellanskillnaden 12584-7862=4722 tkr.
utöver ovanstående ersättning är parterna överens om att
reglera kostnaderna efter specifikation i vanlig ordning
för följande arbeten:

*
*

BV kostnader för mellanplattformen i Kungsbacka.
GLAB kostnader för av BV beställda arbeten i Anneberg.

Kap: CRVP
Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Telefax

Box 1537, 40 l 50 GÖTEBORG

BERGSLAGSGATAN 2

031-103200

031-10 32 03

BV fakturerar för samtliga kvarstående arbeten i detta
projekt 200 kr/tim för BV bevakning plus 12,50 kr/tim för
PO-hjälpmedel.
I och med denna överenskommelse är samtliga diskuterade
krav för investeringarna i detta ärende slutligt
reglerade. Ersättningarna för uppkomna tågförseningar
berörs ej av denna överenskommelse. \1:...., •
ås
'iärak i] ar. 1iiJ5dlltiiilll1.

a,. ••••

Som bekräftelse av denna överenskommelse emotses en
kvitterad kopia av detta brev.
Med vänlig hälsning

()ft2~
Olle Pettersson
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Handläggare, rtn

Darum

V~r

1993-03-05

90-263/82
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Slutuppgörelse dubbelspårsutbyggnad Göteborq-Kunqsbacka

Vi vill härmed klargöra vårt ställningstagande till en
förlikning i princip i enlighet med våra diskussioner vid
möte hos Er 1993-01-28.
Vi är beredda att acceptera en slutuppgörelse enligt
följande:
GLAB erlägger till BV
100% av fakturerade kostnader för utförda
arbeten i Liseberg
8.760 tkr

•
•

50% av övriga fakt arbeten

1.912 tkr

Avgår 50% av förstärkningsåtg

2.700 tkr

Avgår 50% av div merkostnader

485 tkr

Avgår 50% stamplattform i Kungsbacka

325 tkr
7.162 tkr

Totalt

Tillkommer BV räntekostnader för uteliggande
skuld beräknat med 12% i 11 månader med ett
kapital om (7162-794=6368)
700 tkr
GLAB betalar omgående samtliga utestående fakturor
8760+3824=12584 tkr. BV krediterar GLAB mellanskillnaden 12584-7862=4722 tkr.
utöver ovanstående ersättning är parterna överens om att
reglera kostnaderna efter specifikation i vanlig ordning
för följande arbeten:

* BV kostnader för mellanplattformen i Kungsbacka.

*

.,;:.,'".1

',' J

~

GLAB kostnader för av BV beställda arbeten i Anneberg.

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Telefax

Box 1537, 401 50 GÖTEBORG

BERGSLAGSGATAN 2

031-103200

031-103203
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BV fakturerar för samtliga kvarstående arbeten i detta
projekt 200 kr/tim för BV bevakning plus 12,50 kr/tim för
PO-hjälpmedel.
I och med denna överenskommelse är samtliga diskuterade
krav för investeringarna i detta ärende slutligt reglerade. Kraven från SJ/BV på ersättningar för uppkomna
tågförseningar berörs ej av denna överenskommelse.
Som bekräftelse av denna överenskommelse emotses en
kvitterad kopia av detta brev.

•
•

~~
Olle Pettersson

Härmed godkännes ovanstående.
Göteborg 1993 -O If -
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~BANVERKET
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VÄSTRA REGIONEN

Handläggare, tfn

~~
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Datum

Vår beteckning

1993-03-01

90-263/82

Ert datum

Er beteckning

C-J Boke 031-103230
GLAB
Box 405
401 26 GÖTEBORG

Slutuppgörelse dubbelspårsutbyggnad Göteborg-Kungsbacka
vi vill härmed klargöra vårt ställningstagande till en
förlikning i princip i enlighet med våra diskussioner vid
möte hos Er 1993-01-28.
vi är beredda att acceptera en slutuppgörelse enligt
följande:
GLAB erlägger till BV
100% av fakturerade kostnader för utförda
arbeten i Liseberg
8.760 tkr
50% av övriga fakt arbeten

1.912 tkr

Avgår 50% av förstärkningsåtg

2.700 tkr

Avgår 50% av div merkostnader

485 tu

Avgår 50% stamplattform i Kungsbacka

325 tu
7.162 tkr

Totalt

Tillkommer BV räntekostnader för uteliggande
skuld beräknat med 12% i 11 månader med ett
kapital om (7162-794=6368)
700 tkr
GLAB betalar omgående samtliga utestående fakturor
8760+3824=12584 tkr varefter BV krediterar GLAB
mellanskillnaden 12584-7862=4722 tkr.
utöver ovanstående ersättning är parterna överens om att
reglera kostnaderna efter specifikation i vanlig ordning
för följande arbeten:

*
*

BV kostnader för mellanplattformen i Kungsbacka.
GLAB kostnader för av BV beställda arbeten i Anneberg.

Kap: CRVP

?!Jo3-6).,/

Postadress

Besöksadress

Box 1537, 401 50 GÖTEBORG

BERGSLAGSGATAN 2

Telefonväxel
031-103200

Telefax
031-103203

IJ/~ ~ J

'1

BV fakturerar för samtliga kvarstående arbeten i detta
projekt 200 kr/tim för BV bevakning plus 12,50 kr/tim för
PO-hjälpmedel.
I och med denna överenskommelse är samtliga diskuterade
krav för investeringarna i detta ärende slutligt
reglerade. Ersättningarna för uppkomna tågförseningar
berörs ej av denna överenskommelse utan regleras i
särskild ordning.
I

I.

Som bekräftelse av denna överenskommelse emotses en
kvitterad kopia av detta brev.
Med vänlig hälsning

/~ ~~--~/~/./7A~"-

~../C. /~</-r..,~
Olle Pettersson
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JÄRNVÄGSINSPEKTIONEN
Tekniksektionen
Handläegart>. Hn

Datum

VAr beteckning

93-03-19

J

90-34/68

Ert dalum

08-7623728
Kop: VBB VIAK Göteborg,
BV/RVi CJT, SOL, JRV

Göteborgsregionens Lokaltrafik
Box 405
401 26 GÖTEBORG
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Järnvägsinspektionen har efter företagen inspektion den
18 mars 1993 ansett sig kunna godkänna de speciella
arrangemangen med plattformar, glasväggar, dörrar och
dörrmanöveranordningar från trafiksäkerhetssynpunkt vid
lokaltågsstationen Liseberg.
ktagande av stationen bör lämpliga anvisningsättas upp vid dörrmanöverknapparna.

IOJW
L Wretman

105 50 STOCKHOLM
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Lokaltågsstationen Liseberg

Postad, ...

3···

I-

T.I.'on

Telefax

08-762 2020 (\'xl)

08 7623708

s'- Tf}
~

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

1993-03-31

Handtäggare, tfn
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Svahn 031-104151
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SWEBUS Tågvärdsgrupp
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Provstopp vid Lisebergstationen
Tisdagen den 13 april avser Produktgrupp Länstrafik i samarbete med Planering/Produktion (PVP)
att låta 5 tåg i vardera riktningen G-Kb-G att göra provstopp vid Lisebergstationen.
Syftet är att:
-testa dörrautomatiken på stationen
-testa tidtabellen
-låta den åkande personalen testa allt vad uppehåll vid stationen innebär och lämna
synpunkter
Således skall ej tågets dörrar öppnas vid dessa stopp.
Allmänheten kommer att upplysas genom GLAB försorg och gärna via högtalarutrop av tågvärd/förare.
Följande tåg gör provstopp:
Avg fr G

tåg

Avg fr Kb

~

09.15
10.15
10.45
11.45
13.15

2037
2041
2043
2047
2053

09.45
10.45
11.15
12.15
13.45

2038
2042
2044
2048
2054

Tågen är utvalda med tanke på förarens turlista, vi låter således 2 förare testa.
Personal från PVGL och PVP kommer att medverka vid provet.
V.g delge berörd personal
~li9 hälsning

\J ~U/fD---t'vL--

Torvald Svahn

Kop: Göteborgsregionens Lokaltrafik AB, TEAMSTER AB, VBBNIAK Nils-Erik Nilsson
MV-Stefan Nord, CPVP, CRV, PVP-Stig Jinstrand,-Tommy Jonsson,-Lennart Fransson

POST

BESÖK

TFN

FAX

SJ Persontrafikdivision
AHärsområde Väst
Produktgrupp Länstrafik
Box 1522
401 50 GÖTEBORG

Burggrevegatan 4, l tr
f d Västgötabanans Station

031-103000

031·1041 66

6-

BIR

Datum

var beteckning

1993-04-01
En datum

Er beteck ning

Handläggare. !In

Svahn 031-104151
CPVL
SWEBUS Tågvärdsgrupp
FA-PVTLC

Provstopp vid Lisebergstationen
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P g a ett förbiseende i vår planering, kan ej rubricerat utföras 930413 .
Nytt datum för provstopp är istället 930408.
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Med vänlig hälsning
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Torvald Svahn
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Kop: Göteborgsregionens Lokaltrafik AB, TEAMSTER AB , VBBNIAK Nils-Erik Nilsson
MV-Stefan Nord, CPVP , 93::L,PVP-Stig Jinstrand,-Tommy Jonsson, -Lennart Fransson

POST

BESÖK

SJ P;rSOnlralikdiviSlon

Burggrevegalan 4. 1 Ir
f d Västgötabanans Station

AHärsområde Väst
Produktgrupp Länstrafik
Box 1522
40150 GÖTEBORG

TFN
031 · tO 30 00

FAX
03 1· 104166

var beteckning

Datum

1993-04-15

Handläggare, rtn

Erl datum

QO-263/82

G beteckning

C-J Boke/031-103230
GLAB
Box 405
,401 26

GÖTEBORG

Avtal ang drift, underhåll och förnyelse
Västkustbanan Göteborg-Kungsbacka
Banverket har följande synpunkter på de av Er upprättade avtalsförslagen.
Banverket har generellt det totala ansvaret för de
anläggningar som klassas som infrastruktur och
ingår i statens spåranläggningar. Enligt ramavtalet
får GL under avskrivningstiden äga de anläggningar
som GL bekostat. Därefter övergår ägandet till BV.
Detta gäller dock endast infrastruktur d v s spår
och plattformar. Som infrastruktur räknas såväl
spårens över- och underbyggnad som bärande konstruktioner för detta. Övrigt överförs till SJ.
Banverket ansvarar för drift av fjärrtågsplattformarna i Kungsbacka exklusive trapphusöverbyggnader. Driften av dessa anläggningsdelar åvilar SJ,
som också är ägare.
Banverket tar inget ansvar för inredning på plattformar.
Banverket är berett att överta ägaransvaret för
gång- och ge-tunnlar liksom vägportar endast vad
avser de anläggningsdelar som utnyttjas för att
konstruktionsmässigt bära infrastruktur (spår och
plattform). I ägaransvaret ingår då även ansvaret
för underhåll och förnyelse. Driftfrågorna i
tunnlar och vägportar är kopplat till användandet
och åvilar inte BV. Detta gäller då också eventuella pumpstationer.
Kop: CRV, CRVP, VKB-LL, CBD G

I

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Telefax

Box 1537,401 50 GÖTEBORG

BERGSLAGSGATAN 2

031·10 3200

03l-l03203 / "
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. / / -./ 'I 1/ V U

· I

I avtalen skall också skrivas in att "Vid underhåll
av järnvägens infrastruktur skall BV anvisningar
följas".
I övrigt hänsvisas till överläggningar mellan Er
Rolf Fant och vår Carl-Johan Boke.
Med vänlig hälsning

Olle Pettersson
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· ~ BANVERKET

BESLUTSKONCEPT
Datum

q"J 1'10/
Handläggare, lin anknytning

V7
Handläggare
Enhet

Ert datum

~
Föredragande
ISign
En?p
S~)

Datum

Beslutande

c:errW

Datum

Datum

CjJtJ YOb 9'J,tJfttJh

4utJ.7

SAM RAD/BEREDNING
Enhet

,I Sign

Enhet

1Datum

~4 ~?Ä
yt:lJ ~i ~ _~
/

1Sign

1Datum

1

I

I

1

1

1

1

I

I

I

I

I

1
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Expedierat
Enhet

D Avslutat ärende
BV bl 37021 (BVS 89-11

O Ej avslutat ärende
Al 50.000 89-12

Tierps Tryckeri AB 890926

Datum

ISign

"

V~r

Datum

1993-04-15

Handläggare, Ifn

Ert datum

beteckning

90-263/82

Er beteckning

C-J Boke/031-103230
GLAB
Box 405
,401 26

GÖTEBORG

Avtal ang drift, underhåll och förnyelse
Västkustbanan Göteborg-Kungsbacka
Banverket har följande synpunkter på de av Er upprättade avtalsförslagen.
Banverket har generellt det totala ansvaret för de
anläggningar som klassas som infrastruktur och
ingår i statens spåranläggningar. Enligt ramavtalet
får GL under avskrivningstiden äga de anläggningar
som GL bekostat. Därefter övergår ägandet till BV.
Detta gäller dock endast infrastruktur d v s spår
och plattformar. Som infrastruktur räknas såväl
spårens över- och underbyggnad som bärande konstruktioner för detta. Övrigt överförs till SJ.
Banverket ansvarar för drift av fjärrtågsplattformarna i Kungsbacka exklusive trapphusöverbyggnader. Driften av dessa anläggningsdelar åvilar SJ,
som också är ägare.
Banverket tar inget ansvar för inredning på plattformar.
Banverket är berett att överta ägaransvaret för
gång- och ge-tunnlar liksom vägportar endast vad
avser de anläggningsdelar som utnyttjas för att
konstruktionsmässigt bära infrastruktur (spår och
plattform). I ägaransvaret ingår då även ansvaret
för underhåll och förnyelse. Driftfrågorna i

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Telefax

Box 1537, 40150 GÖTEBORG

BERGSLAGSGATAN 2

031-103200

031-10 3203

I

tunnlar och vägportar är kopplat till användandet
och åvilar inte BV. Detta gäller då också eventuella pumpstationer.
I avtalen skall också skrivas in att "Vid underhåll
av järnvägens infrastruktur skall BV anvisningar
följasII .
I övrigt hänsvisas till överläggningar mellan Er
Rolf Fant och vår Carl-Johan Boke.
Med vänlig hälsning

Olle Pettersson

VUBVIAK

RFA/UBP

Banverket
Västra regionen
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

R0569
GLAB VKB
Härmed översänds tre kopior av utlåtande över fortsatt slutbesiktning
av Lisebergsstationen .

Med vänlig hälsning
VBB VIAK
Division Väg och Vatten

Rolf Fant

:n

>

VBB VIAK AB

Gullbergs Strandgatan 3, Box 2203, 403 14 GÖTE BORG. Telefon: 031-62 7500. Telefax: 031-62 77 22

();
VBBVIAK

1993-04-22
R0569
GLAB VKB

UTLÅTANDE ÖVER FORTSATT SLUTBESIKTNING
Dag

01.1

1993-04-16

Objekt

02.1

Lisebergsstationen

Parter

02.2

Beställare:

Göteborgsregionens
Lokaltrafik AB
Box 405
401 26 Göteborg

nedan kallad B
02.3

Generalentreprenör:

NCC Bygg AB
Anläggningsavdelningen
405 14 Göteborg

nedan kallad GE
Besiktningsförrättare

03.1

B ensam har utsett undertecknad Rolf
Fant, VBB VIAK, Box 2203, 403 14 Göteborg, till huvudbesiktningsförrättare,
nedan kallad HBf.

03.2

HBf har efter samråd med beställaren till
biträdande besiktningsförrättare för
resp. fack utsett:
Kjell Kraft

Transportanordningar
(Hissar och rulltrappor)
Kjell Kraft
Elanläggningar
Kjell Kraft
styr- och reglerutrustningar
Tommy Sandström Rörteknisk anläggning
Tommy Sandström Luftbehandling

«
o

N
~

a:

""«
:>

m
m

>

I

#

•

2

Närvarande

04.1

vid besiktningen var närvarande

04.11

För B:

04.2

För GE:
Olle Edvardson
Magnus Frizell

Kallelse

05.1

HBf hade muntligen kallat parterna till
besiktningen. Närvarande parter förklarade sig behörigen kallade.

Diverse
besiktningar

07.1

Besiktningar samt provningar
Syn av gator i anslutning till Lisebergsstationen har verkställts 1992-03-09.
Förbesiktning av fastigheter har verkställts.
Efterbesiktning av fastigheter pågår.
Vibrationsmätningar har utförts. vid fem
enskilda tillfällen har tillåtna vibrationsvärden överskridits.
Bergkartering har utförts.
SA-besiktning av hissar och rulltrappor
har utförts.
Täthetsprovning av tryck- och självfallsledningar har utförts.
Slutbesiktning har verkställts
1993-04-06, varvid fortsatt slutbesiktning föreskrevs.

07.3

Myndighetsbesiktningar

07.32

Byggnadsnämndens slutbesiktning har ägt
rum 1993-04-19.

07.36

Utlåtande från utförda materialprovningar
av betydelse framgår av kvalitetssäkringspärmen.

I

3

Entreprenadhandlingar

07.4

Eventuella anmärkningar vid myndigheternas besiktningar, som kontraktsenligt
åvilar GE att åtgärda, skall utföras av
denne, oavsett om särskilt påpekande görs
eller inte av HBf eller BBf.

08.1

Beställningsskrivelser av 1992-02-03
resp. 1992-02-17 med däri angivna handlingar.

08.2

övriga företedda entreprenadhandlingar
och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning.
Protokoll från byggmöte nr 1-13 (samtliga).
Protokoll från arbetsplatsmöte nr 1-47
(samtliga).

Besiktningens
omfattning

09.1

Besiktningen omfattar entreprenaden i sin
helhet

09.11

med undantag av följande utrymmen, som
betraktas som dolda
- utrymme ovan undertak
- ventilationskanaler och skorsten
- hisschakt vid nödutgång Odinslundsgatan

Brister och fel

10.1

Besiktningen verkställdes varvid antecknades brister och fel, som framgår av
bifogade PM, bil 1-6.
Bil 1

Byggnads-, mark- och yttre
rörledningsarbeten 1993-04-22

Bil 2

Transportanordningar 1993-04-21

Bil 3

Rörteknisk anläggning 1993-04-21

Bil 4

Luftbehandling 1993-04-21

Bil 5

Elanläggningar 1993-04-21

Bil 6

Glaspartier 1993-04-22

I

.
4

yttrande
Kap 7, § 18

10.11

I PM påtalade brister och fel har närvarande parter dessförinnan beretts tillfälle att yttra sig om.

10.2

GE anses ansvarig för de brister och fel
som upptagits i bil 1-6 med undantag för
dem, som markerats med B eller EB.

12.1

Med Gb markerade förhållanden kräver ej
omedelbara åtgärder utan bör slutligt
behandlas vid garantibesiktningen, jämför
resp. bifogade PM.

utredningar

13.1

utlåtande över slutbesiktning
1993-04-06 föreskrevs att funktionen hos
detektorer utanför glasväggarna på plattformarna skulle utredas. Denna utredning
är nu slutförd, se bil 5.

Entreprenadens
godkännande

15.1

I PM upptagna brister och fel är av sådan
mindre betydelse, att de ej utgör hinder
för godkännande.

AB Kap 7,

§

16

I

Entreprenaden godkännes 1993-04-16.
Brandförsäkring

17.1

Av GE tecknad brandförsäkring och försäkring enligt AF2.58 upphör att gälla
1993-05-16.

Garantitid

18.1

Garantitiden för entreprenaden är två år
och börjar 1993-04-16 och löper t o m
1995-04-15.

18.2

Garantisedlar avseende följande överlämnas vid garantibesiktningen
1. Flerglasrutor 5 år
2. Fogmassor 10 år
3. Tätskikt Derbigum 10 år

Besiktningskostnaderna

19.1

Ersättning till HBf och BBf skall erläggas av GE.

Besiktningsutlåtande

21.1

Besiktningsutlåtande tillställs parterna
i brev med mottagningsbevis.
Till B 1 original och 2 kopior
Till GE 1 original och 8 kopior

I

5

Besiktningsutlåtande sänds även till följande
Banverket
SJ
Gatukontoret Göteborg
Trafikkontoret Göteborg
VA-verket Göteborg
Energiverken i Göteborg
Televerket
parkeringsbolaget
Vägverket
Kjell Kraft
Tommy Sandström
Nils-Erik Nilsson
Claes Johansson
23.12

3 kopior
1 kopia
1 ..
1 ..
1 ..

2 kopior
1 kopia
1
1
1
1
1
1

..
..
..
..
..
..

Den av GE lämnade säkerheten skall enligt
entreprenadkontraktet nedskrivas till
2 025 000 kr att gälla under garantitiden
1993-04-16--1995-04-15.

Göteborg 1993-04-22

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

RFA/UBP/R0569/414FSLUT.UTL

VBBVIAK
1993-04-22
.R0569
GLAB VKB

Bilaga l
till Utlåtande
1993-04-22

PM
angående brister och fel vid fortsatt
slutbesiktning av Lisebergsstationen

Bil. 1 Byggnads-, mark- och yttre I'Örledningsarbeten

Närvarande
För B:

För GE:
Olle Edvardson (del av tiden)
Magnus Frizell

Följande beteckningar tillämpas:
B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utför erforderlig åtgärd.

EB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

Gb

Brist eller fel som ej kräver omedelbara åtgärder utan bör
slutligt behandlas vid garantibesiktningen.

U

Brist eller fel som hänskjuts till särskild utredning.

Numrering följer utlåtande över slutbesiktning 1993-04-06.
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Generellt

EB

1.

Relationsritningar kvarstår.

2.

Drift- och underhållsinstruktioner kvarstår.

3.

Intyg från berörda markägare att de godkänner återställningsarbetena kvarstår.

4.

Kvalitetssäkringspärmen överlämnades
Beställarens granskning kvarstår.

5.

Avetablering kvarstår.

6.

Rengöring av samtliga anläggningsdelar kvarstår.
klinkergolven behöver en ordentlig rengöring.

7.

Ett stort antal noteringar om brister och fel beträffande
fogningsarbete samlas i denna punkt. Avser såväl mjukfogar
som bruksfogar .

8.

Ett antal spruckna klinkerplattor byts. På några ställen har
planhetstoleransen överskridits, gäller både golv och vägg.
Dessa plattor justeras.

9.

Fotlister och löpspår till skjutdörrar rengörs.

10.

Kvarstående arbete vid monitorboxar:
rengonng kakel,
tätning kabelgenomföringar, mjukfog mot golv.

11.

Öppningar > 10 cm i barriärer åtgärdas så att fri öppning
blir < 10 cm.

12.

Rostfria skåp till brandposter och brandslangar rengörs.
Svetsar betas och poleras.

14.

Kåpor över lås till nödutgångar kvarstår.

15.

Räcken i nödutgångar rengörs från grader. Svetsskarvar och
infåstningar rengörs och rostskyddas.

16.

Utstickande bergbultar , spik m m i nödutgångar kapas.
Utfört. Utrunnen injekteringsmassa i NV nödutgången tas
bort.

18.

SA-anmärkningar hissar och rullstrappor åtgärdas.

vid

besiktningen.

Speciellt

J

I

3
Markarbeten

20.

Avjämning av växtbäddar samt grässådd kvarstår.

21.

Betonggrus i planteringsytor kvarstår.

22.

Vägräcke mot lokalkörbana justeras och återställs.

23.

Återställande av tillfällig breddning av lokalkörbana kvarstår.

24.

Två belysningsstolpar återuppsätts vid lokalkörbana.

25.

Skarvar i återställande av beläggning på lokalkörbana fräses
ner.

26.

Vägräcke vid lokalkörbana på sidan mot E6 justeras.

27.

Stooremsa vid dito kvarstår.

28.

Sättningsskador i beläggning på E6 åtgärdas i samråd med
Vägverket.

29.

Skarv i vägräcke mot E6 vid pkt 7 återställs. Soora änden
av räcket förankras.

30.

Hål i asfalt runt räckesstolpar i räcke mot E6 fylls med
asfalt.

31.

Ma~ord

33.

Belysningsstolpar vid lokalkörbana riktas.

34.

Fundament till två belysningsstolpar vid uppfart tilllokalkörbana sitter för lågt. Höjs.

35.

Munksten framför stationen kompletteras med sand som
vattnas ner i fogarna.

36.

Avvattning av munkstensyta kontrolleras.

37.

ACO-Drainränna rengörs. _En låsanordning saknas.

38.

Jordlåda i hörnet utanför varuintaget kompletteras med jord.

39.

Oljefläckar och körränder på munkstenen tas bort.

40.

Jord mot fasaden i norra hörnet byts mot makadam.

kompletteras mot kantstöd på lokalkörbanan.

I
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41.

Räcke på taket till stationen stabiliseras. Diverse rostfläckar
på räcket skrapas och bättringsmålas.

VA
42.

Spolning och desinfektion av vattenledningar kvarstår.

43.

Täthetsprovning av nedstigningsbrunnar kvarstår.

44.

Nivåkontroll av brunnar på avloppsledning kvarstår.

45.

Självfallsledningar spolas.

46.

BP framför stationen rengörs. Skyltning BP saknas.

47.

Avloppsledning vid Carlbergsgatan har genomborrats med
dragstag för spont. Ledningen läggs om.

Fasad
48.

Fogning ej klar.

49.

Täckplåt mot fasadsten vid hörn utanför varuintag kvarstår.

50.

Genomföringar i fasad (kablar, avloppsrör m m) tätas.

51.

Diverse smutsfläckar på fasad tas bort.

52.

Spår efter lyftögla i ventilationstornet slipas ner, spacklas och
målas.

53.

Tätning under fogplattor till lampor på takpelare kvarstår.

54.

Ventilationsgaller på södra fasaden tätas mot fasadstenen.

103. Östra plattfonnen utanf"ör glasväggen
56.

Makadam mot plattform kompletteras.

57.

Kakelvägg mot hisschakt kompletteras med kakel i uk.

58.

Tätning runt rostfri frontplåt vid södra monitorboxen kvarstår.

59.

Makadam saknas under bullerskärm mellan spåren i norra
delen.

I
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60.

Anslutning glasparti-betongvägg i norra änden rengörs från
betong och kompletteras med mjukfog.

62.

Öppningar mellan golvlister i glaspartier avtätas med klinker.
Utfört, fogning kvarstår.

102. Väntutrymme östra plattformen
65.

Låg sockel i norra ändan förses med golvklinker på ovansidan.

66.

Grus bakom låg sockel kompletteras. Skall utföras i form av
flis 2-5 mm enligt direktiv vid slutbesiktningen.

70.

Synlig plyfa i undertak målas grå.

Trappa östra sidan
78.

Murad vägg vid hiss putsas till tak.

80.

Kakel på pelare vid gångtunnel skärs rent.
Utfört, putsning av ytan kvarstår.

83.

En lampa i rymdfackverket lyser ej.

106. Gångtunnel under spår
87.

Vit mjukfog vid hörn till hiss östra sidan byts mot grå.

88.

Lås till dörr till pumpskåp justeras.

89.

Målning i tak kompletteras vid östra trappan.

Pumpgrop i gångtunnel under spår

EB

90.

Håligheter i väggar putsas.

91.

Utrustningar och grop rengörs.

92.

Rör som "bubblar" förses med ett 15 mm hål i böjen.

Trappa västra sidan
97.

Upphängning rymdfackverk justeras.

I
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108. Hissmaskinrum
102.

Tätning kabelgenomföringar kvarstår.
114. Väntutrymme västra plattfonnen

104.

Låg sockel i norra ändan förses med golvklinker på ovansidan. Utfört, fogning kvarstår.

105.

Grus bakom låg sockel kompletteras, se pkt 66.

106.

Obehandlad putsad vägg ovanför kakel i norra ändan rengörs
alt. slammas. Håligheter iputsas. Utfört, mjukfog kvarstår
delvis.

107.

Lås justeras i dörr till nödutgång NV.

108.

Kakelväggsavslutning i norr kompletteras i uk.

109.

Kabelränna i norra ändan rengörs från tejp.

112.

Vattenläckage i tak södra ändan.

115. Västra plattfonnen utanf"ör glasväggen
114.

Kakelkomplettering i monitorbox l.

116.

Klinker kompletteras mellan golvlister.
Utfört, fogning kvarstår.

117.

Skylt vid nödöppnare "Dörr 7-9" är felaktig.

119.

Fogning mot plattformselement kvarstår i norra ändan.

120.

Markeringar på plattformskanter tas bort.

122.

Låsbrickor till ljudabsorbent på plattformskant sitter löst på
flera ställen mellan dörr 1 och 5.

114. Gångtunnel från rulltrappor till plattfonnar
128.

Svetsar i rostfritt pumpgropsskåp vid hiss 4 betas och poleras.

132.

Galvade ramar till undertak har rostfläckar. Skrapas rent och
bättringsmålas.

7
135.

Lås till BP i gången justeras.

109. Elrum
Gb

142.

Sprickor i vägg i ök.

110. Nödutgång SV
BB

145.

Plywood vid öppningar till framtida hiss målas med grå färg.
Gäller både nedre och övre plan.

BB

148.

För mycket läckagevatten från berget åtgärdas.

Nödutgång Odinslundsgatan, utsidan
151.

Fläckar på berget samt injekteringsmassa tas bort.

116. Nödutgång NV
161.

I nedersta planet står vatten i utrymmet utanför golvplattan.
Perforeras så att vattnet rinner undan.

Nödutgång Carlbergsgatan, utsidan
162.

Utgångsdörr rengörs.

Stora trappan intill rulltrappor
165.

Fönstersmygar till hisschakt putsas och målas gråa.

Rulltrappor
166.

Ök kakel förses med trekantsfog. Utfort, justeras.

167.

Betongvägg ovanför kakel jämnas till, slipas där så behövs,
porer tätas.

8

319. Ramp
173.

Fogning runt trampmattor vid spärrar kvarstår.

Hissmaskinrum hiss 4
178.

Målningskomplettering väggar.

179.

Kabelgenomföringar tätas.

318. Elrum
180.

Golvet målas en gång till.

184.

Skräp har fastnat i våt färg på insida dörr mot entrehall.
Slipas och målas om.

185.

Ytterdörr saknar ventilationsspringa.

301. Entreilall
B

186.

Kraftigt luftdrag i entren när tågen går förbi.

188.

Målningskomplettering i tak och på väggar, pelare.

189.

Reflektorer och insida glas till belysningsarmaturer rengörs.

190.

Tomrör i tak spacklas igen och målas.

Hkp-toalett, toalett l, toalett 2
EB

198.

Lås saknas. Skall förses med myntautomater.

304. Städrum
200.

Golvbrunn rengörs.

202.

Blåsor i betongvägg är igen spacklade. Målas.

303. Förråd
205.

Vatten i fjärrvärmekulvert tas bort. Inläckage tätas.

9

206.

Lucka till fjänvärmekulvert skruvas fast.

207.

Tätning mellan ök sockel och vägg kvarstår.

208.

Fog i golv kompletteras vid dörren.

305. Fläktrum
209.

Målningskomplettering golv, pelare, väggar.

210.

Blåsor i betongväggar spacklas igen och målas.

211.

Målning av golv under fläktaggregat kvarstår (det som går att
komma åt utan att flytta aggregaten).

212.

Betongskvätt på fördelningslåda till golvvärme tas bort.

311. Pausrum
221.

Fog runt runda fönstret målas vit.

313. Omklädningsrum
223.

Mj ukfog under sockel kvarstår.

314. Toalett, dusch
224.

Golvbrunn rensas.

225.

Fog runt golvbrunn kompletteras.

315. Beredning
232.

Fogkomplettering vid öppning till servering.

316. Lager
234.

Mjukfog kompletteras vid dörr.

235.

Kabel till termostat för golvvärme justeras, klammas till
vägg.

10

317. Soprum
236.

Elanslutning till fläkt kvarstår.

240.

Tätning mellan dörrkarm och väggkonstruktion kvarstår.

309. Servering
242.

Målningsbättring pelare och väggar.

243.

Doslock målas i väggfårg.

204. Hisschakt hiss 4
246.

Fönsteromfattningar justeras, slipas spacklas och målas.

247.

Ojämnhet i vägg vid fönster i hiss spacklas och målas.

248.

Målningsbättring väggar.

107. Hisschakt hiss 1
249.

Målningsbättring väggar.

IOS. Hisschakt hiss 2
250.

Målningsbättring väggar.

251.

Golv rengörs och målas.

Kupolen
252.

En lampa fungerar ej.

Göteborg 1993-04-22

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

RF A/UBP/R0569/414PM. BIl
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BÅF-GOTHIA
PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning av transportanläggningar på
Örgryte Lokaltågstation

1993-04-21

Bilaga 2

Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia AB

Brister och fel utöver SA-protokoll vilka besiktningsmannen
anser entreprenerören ansvarig, där annan anses vara ansvarig
anges detta i marginalen.

1
Nyckel i nyckelrör för servislarm saknas

ÄF-GOTHIA AB
Allmän elinstallation

{~alVf~'

B

I

•
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WIKSlHOMS

FORTSATT SLUTBESIKTNING RÖR
BILAGA 3
Tillhörande besiktningsutlåtande över fortsatt
slutbesiktning av generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.
BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Noteringar förda vid besiktning den 1993-04-21
avseende följande del av general entreprenaden:
Röranläggning.
För underentreprenören:

NÄRVARANDE
PARTER

Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.

BRISTER OCH FEL

Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
1.

Provtryckningsprotokoll beträffande VV, VVC,
och VS saknas.

2.

Tidpunkter för service under garantitiden
meddelas av GLAB.

3.

Underlag för DU-instruktioner saknar
följande:
- VS-pump
- Pumpgropar

4.

Brandpostskåp rengöres svetsar betas och
poleras.

Fläktrum
5.

Högt tryckfall över SIL-65.

6.

Lock till avtappning AL2 saknas.

7.

Slinga nr. 10 från gOlvvärmeShunten slapper
ej fram någon värme.

8.

Vattenmätare ej monterade.

BS

Konsultverksamhet I Installationsteknik, rådgivning, bygghandlingar, besiktningar och kontroll

Postadress

KonlOrsildress

Box 35047

Grodragdtiln G

40024 GÖTEBORG

GÖTEBORG

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRA AB

Telefon

F<lX

Bankgiro

Post'liro

Org.nr .

031·400180

031·408596

510·3213

241855·6

556097·7885

",

HWC
9.

Spolanordning sitter löst.

Pumpgrop i passage under spår
10. HögnivåIarm utgår ej.
11. Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump 2.
12. Upphängningsanordning för motorkablar och
nivåvippor saknas.

4t

13. Övre och undre gejdfäste för bägge pumparna
är rostiga.
Plattformar
14. Skylt till BP1 vid sydöstra nödutgången
sitter upp och ner.
15. KV-35 vid nordöstra nödutgången ligger löst
på balk.
16. Samtliga BP2 (4 st.) förses med övergångskoppling 32-63 NO-HA:s typ 59444.

BS

17. Servicenyckel NO-HA:s typ ER 168011 för
öppning av BP2 upphänges i elrum uppe i
entrehall.

BS

18. Klokoppling i nödutgång sydväst uppe i
gatuplan bytes.
Pumpgrop i gångtunnel
19. Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump 1.
20. Upphängningsanordning för motorkablar och
nivåvippor saknas.
21. Övre gejdfäste för bägge pumpar rostiga.
Göteborg 1993-04-21
WIKSTRÖMS INGENJÖRSBYRÄ AB
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FORTSATT SLUTBESIKTNING LUFTBEHANDLING
BILAGA 4
Tillhörande besiktningsutlåtande över fortsatt
slutbesiktning generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.
Noteringar förda vid besiktning 1993-04-21
avseende följande del av general entreprenaden:

BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Luftbehandlingsanläggning.
För underentreprenören: Gert Schmidt

NÄRVARANDE
PARTER

Bitr. besiktningsförrättaren har biträtts av
följande specialister:
Kjell Kraft AF Gothia betro elektriska installationer inom st yr- och övervakningssystem.
Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.

BRISTER OCH FEL

Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
l.

Ljudprovning ej utförd.

2.

Tidpunkter för service under garantitiden
meddelas av GLAB.

Soprum
3.

FF-soprum gick ej att prova.
Ej elinkopplad.
BS

Göteborg 1993-04-21
WIKSTRÖMS INGENJÖ SBYRÅ AB
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Konsul!\lerksamhet

I

installationsteknik, rådgivning, bygghandlingar, besiktningar och kontroll

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRA AB

Postadress

Kontorsadress

T€lefon

Fax

B;Jnkgiro

Postgiro

Org nr.

80x 35042
40024 GÖTEBORG

8rQdragatCln 6
GÖTEBORG

031 400180

031·408596

510·3213

241855.{3

5:';6097 ·78S!>

rlÅF-GOTHIA
PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning avel för st yroch ventilation
Örgryte Lokaltågstation
1993-04-21
Bilaga 4EL
Besiktningsman:

Kjell Kraft, ÄF Gothia

Brister och fel vilka besiktningsmannen anser entreprenerören
ansvarig, där annan anses vara ansvarig anges detta i
marginalen.
1

Kabelförskruvningar åtdrages på motor TA-aggregat.
2

Kablar till motor TA-aggregat avlastat på motorstativ.
3

Golvvärmekablar bundas och stripas så att fullgod installation
uppnås.
4

LA2-GT1 kabel avlastas förskruvning ej tät.
5

Q-nr ej införda på kretsschemor.
ÄF-GOTHIA AB
tion

I

flÄF-GOTHIA
PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning av el- och
o

teletekniska installationer pa
Örgryte Lokaltågstation
1993-04-21
Bilaga 5

Närvarande vid besiktningen
Gunnar Thulin, Örgryte El
Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia AB

Brister och fel vilka besiktningsmannen anser entreprenerören
ansvarig, där annan anses vara ansvarig anges detta i
marginalen.
utredningen över detektorfunktion för dörrstyrning enligt
slutbesiktningsprotokoll ingår i detta protokoll som bilaga
dat 1993-04-14.

1

ytterarmaturer lösa i mark, fastgjutes.
2

Soprum frånluftsfläkt ej anslusten.
3

Skyltar uppsättes för reglerutrustning värmekabelanläggning.
4

Strömbrytarcentral upprnärkes.

GE

.ÅF-GOTHIA

•

2

5

Huvudcentral 25A gängsäkringslåda skall försäkras med max 250A

B

6

Armaturer linjerar ej i slutet på västra perrongen.
7

Håltagning tätas i centralutyrmme med ex. mineralull

GE

8

Armaturer linjer ej i slutet av östra perrongen

B

9

Lucka går ej att oppna helt på pumpskåp

GE

10

Matarkablar till rulltrappor tätas mellan slang och kabel.
11

Indikeringslampor för hisschaktbelysning saknas.
12

Bildväxlare för samtliga kameror saknas. Manuell omkoppling
måste utföras med inkommande kabel

B

I

BÅF-GOTHIA

•
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13

Bandspelare funktionskontroll ej utförd.
14

HVC-larm, brand- och inbrottslarm ar ej inkopplade till
gemensamma larmcentralen
15

Skyltar på brandlarmanläggning saknas.
Generellt
16

Provningsprotokoll ej överlämnade.
17

Genomgång ej utförd för driftspersonal.
18

Dokumentation ej överlämnad.
19

Anläggarintyg brand ej överlämnat.
ÄF-GOTHIA AB
ll on eli
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1993-04-14
utredning angående dörrstyrningsgivare på Örgryte Lokaltågstation.

Ultraljudsgivarna som styr och förreglar dörröppning till
tåget fungerade ej.
Undersökning
När ultraljudsgivaren påverkades indikerade den lysdiod som
finns på givaren att funktionen var uppfylld. När givaren
var påverkad, lysdiod indikerade, fanns det ej någon 24Vsignal ut på signalledningen till PLC.
Ätgärd
Nya givare monterades, transientskydd monterades vid givarna för att ta upp transienter i kabel vid eventuell
inverkan av induktion från tågtrafiken. Skärmarna på kablarna isolerades i kopplingsskåp på östra perrongen för att
förhindra inducerade spänningar som kan påverka givarnas
funktion.
Justering
Justering av givarna har också provats på plats som visat
sig vara feljusterade från början.
Anläggningen är nu i drift efter byte av givare och utförda
åtgärder.
Givare är även skickade till fabrikant för utlåtande med
avseende på framtida säkerhet.
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VBBVIAK
1993-04-22
R0569
GLAB VKB

Bila/:a 6
till Utlåtande

1993-04-22

PM
angående brister och fel vid fortsatt slutbesiktning
av Lisebergsstationen

Bil. 6 Glaspartier
Följande beteckningar tillämpas:
B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utför erforderlig åtgärd.

BB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

Generellt
1.

Rengöring av alla ytor kvarstår (rostfritt, glas, målade ytor,
golvlister, löpspår m m).

2.

Mjukfogar i anslutning mellan partier och stomme kvarstår på
åtskilliga ställen.

Glaspartier på plattformar

>
aJ
aJ

>

6.

Plåtkassetter ovanför dörrar justeras.

8.

Vattenläcka i tak, västra sidan, i söder och mitt på.

10.

Öppningar ovanför dörrar tätas så att öppningen minskar till
5-10 mm.

I
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•
14.

Diverse korta lister västra sidan byts.

15.

List mot monitorbox 1, västra sidan, fattas.

16.

Plåt över dörr 4, västra sidan, fästs.

17.

List över dörr 6, västra sidan, fästs.

18.

Lister över dörr 12, västra sidan, justeras.

19.

Täcklist till monitorbox 3, västra sidan, saknas.

20.

Täcklist på dörr 17, västra sidan, saknas.

21.

Täcklist på dörr 19, västra sidan, limmas fast.

22.

Lister mot betong i norr rengörs från betong, båda sidorna.

Entrehall
23.

Vita stålpartier bättringsmålas på flera ställen.

24.

Mjukfogar i dörrar och fönster justeras.

25.

Ytterdörrar glipar.

26.

Kabelgenomföringar tätas.

27.

En skruv fattas i dörr till vänster i entren.

Servering, kupol
29.

Två spruckna fönster i kupolen byts.

Fasad
EB

32.

Dörrar till elrum, lager och soprum förses med dörrstoppare,
så att dörrarna ej slår i fasaden.

33.

Fogning mot stenplattor kvarstår.

34.

Diverse skador i fasadplåt slipas och målas.

36.

Luftspalt under skylten "Liseberg station" rengörs.
vägen.

Hela

•
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•
37.

Dörrkarmar fogas i uk. Bleck justeras.

39.

Plåtavtäckning mot fasadsten utanför soprum kvarstår.

42.

Ventilationsspringa saknas i ytterdörr till e1rum, lager och
soprum.

Göteborg 1993-04-22

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare
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UTLÅTANDE ÖVER FORTSATT SLUTBESIKTNING
Dag

01.1

1993-04-16

objekt

02.1

Lisebergsstationen

Parter

02.2

Beställare:

Göteborgsregionens
Lokaltrafik AB
Box 405
401 26 Göteborg

nedan kallad B
02.3

Generalentreprenör:

NCC Bygg AB
Anläggningsavdelningen
405 14 Göteborg

nedan kallad GE
Besiktningsförrättare

03.1

B ensam har utsett undertecknad Rolf
Fant, VBB VIAK, Box 2203, 403 14 Göteborg, till huvudbes iktningsförrättare ,
nedan kallad HBf.

03.2

HBf har efter samråd med beställaren till
biträdande besiktningsförrättare för
resp. fack utsett:
Kjell Kraft

Transportanordningar
(Hissar och rulltrappor)
Kjell Kraft
Elanläggningar
Kjell Kraft
styr- och reglerutrustningar
Tommy Sandström Rörteknisk anläggning
Tommy Sandström Luftbehandling
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Närvarande

04.1

vid besiktningen var närvarande

04.11

För B:

04.2

För GE:
Olle Edvardson
Magnus Frizell

Kallelse

05.1

HBf hade muntligen kallat parterna till
besiktningen. Närvarande parter förklarade sig behörigen kallade.

Diverse
besiktningar

07.1

Besiktningar samt provningar
Syn av gator i anslutning till Lisebergsstationen har verkställts 1992-03-09.
Förbesiktning av fastigheter har verkställts.
Efterbesiktning av fastigheter pågår.
Vibrationsmätningar har utförts. vid fem
enskilda tillfällen har tillåtna vibrationsvärden överskridits.
Bergkartering har utförts.
SA-besiktning av hissar och rulltrappor
har utförts.
Täthetsprovning av tryck- och självfallsledningar har utförts.
Slutbesiktning har verkställts
1993-04-06, varvid fortsatt slutbesiktning föreskrevs.

07.3

Myndighetsbesiktningar

07.32

Byggnadsnämndens slutbesiktning har ägt
rum 1993-04-19.

07.36

Utlåtande från utförda materialprovningar
av betydelse framgår av kvalitetssäkringspärmen.

I
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Entreprenadhandlingar

07.4

Eventuella anmärkningar vid myndigheternas besiktningar, som kontraktsenligt
åvilar GE att åtgärda, skall utföras av
denne, oavsett om särskilt påpekande görs
eller inte av HBf eller BBf.

08.1

Beställningsskrivelser av 1992-02-03
resp. 1992-02-17 med däri angivna handlingar.

08.2

övriga företedda entreprenadhandlingar
och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning.
Protokoll från byggmöte nr 1-13 (samtliga).
Protokoll från arbetsplatsmöte nr 1-47
(samtliga).

Besiktningens
omfattning

09.1

Besiktningen omfattar entreprenaden i sin
helhet

09.11

med undantag av följande utrymmen, som
betraktas som dolda
- utrymme ovan undertak
- ventilationskanaler och skorsten
- hisschakt vid nödutgång odinslundsgatan

Brister och fel

10.1

Besiktningen verkställdes varvid antecknades brister och fel, som framgår av
bifogade PM, bil 1-6.
Bil 1

Byggnads-, mark- och yttre
rörledningsarbeten 1993-04-22

Bil 2

Transportanordningar 1993-04-21

Bil 3

Rörteknisk anläggning 1993-04-21

Bil 4

LUftbehandling 1993-04-21

Bil 5

Elanläggningar 1993-04-21

Bil 6

Glaspartier 1993-04-22

I
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yttrande
Kap 7, § 18

10.11

I PM påtalade brister och fel har närvarande parter dessförinnan beretts tillfälle att yttra sig om.

10.2

GE anses ansvarig för de brister och fel
som upptagits i bil 1-6 med undantag för
dem, som markerats med B eller EB.

12.1

Med Gb markerade förhållanden kräver ej
omedelbara åtgärder utan bör slutligt
behandlas vid garantibesiktningen, jämför
resp. bifogade PM.

utredningar

13.1

utlåtande över slutbesiktning
1993-04-06 föreskrevs att funktionen hos
detektorer utanför glasväggarna på plattformarna skulle utredas. Denna utredning
är nu slutförd, se bil 5.

Entreprenadens
godkännande

15.1

I PM upptagna brister och fel är av sådan
mindre betydelse, att de ej utgör hinder
för godkännande.

AB Kap 7,

§

16

I

Entreprenaden godkännes 1993-04-16.
Brandförsäkring

17.1

Av GE tecknad brandförsäkring och försäkring enligt AF2.58 upphör att gälla
1993-05-16.

Garantitid

18.1

Garantitiden för entreprenaden är två år
och börjar 1993-04-16 och löper t o m
1995-04-15.

18.2

Garantisedlar avseende följande överlämnas vid garantibesiktningen
1. Flerglasrutor 5 år
2. Fogmassor 10 år
3. Tätskikt Derbigum 10 år

Besiktningskostnaderna

19.1

Ersättning till HBf och BBf skall erläggas av GE.

Besiktningsutlåtande

21.1

Besiktningsutlåtande tillställs parterna
i brev med mottagningsbevis.
Till B 1 original och 2 kopior
Till GE 1 original och 8 kopior

5

Besiktningsutlåtande sänds även till följande
Banverket
SJ
Gatukontoret Göteborg
Trafikkontoret Göteborg
VA-verket Göteborg
Energiverken i Göteborg
Televerket
Parkeringsbolaget
Vägverket
Kjell Kraft
Tommy Sandström
Nils-Erik Nilsson
Claes Johansson
23.12

3 kopior
1 kopia
1 "
1 "
1 "

2 kopior
1 kopia
1
1
1
1
1
1

"
"
"
"
"
"

Den av GE lämnade säkerheten skall enligt
entreprenadkontraktet nedskrivas till
2 025 000 kr att gälla under garantitiden
1993-04-16--1995-04-15.

Göteborg 1993-04-22

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare
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Bilaga l
till Utlåtande
1993-04-22

PM

angående brister och fel vid fortsatt
slutbesiktning av Lisebergsstationen

Bil. 1 Byggnads-, mark- och yttre rorledningsarbeten

Närvarande
För B:

För GE:
Olle Edvardson (del av tiden)
Magnus Frizell

Följande beteckningar tillämpas:
B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utför erforderlig åtgärd.

EB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

Gb

Brist eller fel som ej kräver omedelbara åtgärder utan bör
-slutligt behandlas vid garantibesiktningen.

U

Brist eller fel som hänskjuts till särskild utredning.

Numrering följer utlåtande över slutbesiktning 1993-04-06.

<
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Generellt

EB

1.

Relationsritningar kvarstår.

2.

Drift- och underhållsinstruktioner kvarstår.

3.

Intyg från berörda markägare att de godkänner återställningsarbetena kvarstår.

4.

Kvalitetssäkringspärmen överlämnades
Beställarens granskning kvarstår.

5.

Avetablering kvarstår.

6.

Rengöring av samtliga anläggningsdelar kvarstår.
klinkergolven behöver en ordentlig rengöring.

7.

Ett stort antal noteringar om brister och fel beträffande
fogningsarbete samlas i denna punkt. Avser såväl mjukfogar
som bruksfogar.

8.

Ett antal spruckna klinkerplattor byts. På några ställen har
planhetstoleransen överskridits, gäller både golv och vägg.
Dessa plattor justeras.

9.

Fotlister och löp spår till skjutdörrar rengörs.

10.

Kvarstående arbete vid monitorboxar:
rengonng kakel,
tätning kabelgenomföringar, mjukfog mot golv.

11.

Öppningar > 10 cm i barriärer åtgärdas så att fri öppning
blir < 10 cm.

12.

Rostfria skåp till brandposter och brandslangar rengörs.
Svetsar betas och poleras.

14.

Kåpor över lås till nödutgångar kvarstår.

15.

Räcken i nödutgångar rengörs från grader. Svetsskarvar och
infåstningar rengörs och rostskyddas.

16.

Utstickande bergbultar, spik m m i nödutgångar kapas.
Utfört. Utrunnen injekteringsmassa i NY nödutgången tas
bort.

18.

SA-anmärkningar hissar och rullstrappor åtgärdas.

vid besiktningen.

Speciellt

3
Markarbeten
20.

Avjämning av växtbäddar samt grässådd kvarstår.

21.

Betonggrus i planteringsytor kvarstår.

22.

Vägräcke mot lokalkörbana justeras och återställs.

23.

Återställande av tillfällig breddning av lokalkörbana kvarstår.

24.

Två belysningsstolpar återuppsätts vid lokalkörbana.

25.

Skarvar i återställande av beläggning på lokalkörbana fräses
ner.

26.

Vägräcke vid lokalkörbana på sidan mot E6 justeras.

27.

Stödremsa vid dito kvarstår.

28.

Sättningsskador i beläggning på E6 åtgärdas i samråd med
Vägverket.

29.

Skarv i vägräcke mot E6 vid pkt 7 återställs. Södra änden
av räcket förankras.

30.

Hål i asfalt runt räckesstolpar
asfalt.

31.

Matiord kompletteras mot kantstöd på lokalkörbanan.

33.

Belysningsstolpar vid lokalkörbana riktas.

34.

Fundament till två belysningsstolpar vid uppfart tilllokalkörbana sitter fOr lågt. Höjs.

35.

Munksten framför stationen kompletteras med sand som
vattnas ner i fogarna.

36.

Avvattning av munkstensyta kontrolleras.

37.

ACO-Drainränna rengörs. En låsanordning saknas.

38.

Jordlåda i hörnet utanfOr varuintaget kompletteras med jord.

39.

Oljefläckar och körränder på munkstenen tas bort.

40.

Jord mot fasaden i norra hörnet byts mot makadam.

l

räcke mot E6 fylls med

I
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41.

Räcke på taket till stationen stabiliseras. Diverse rostfläckar
på räcket skrapas och bättringsmålas.

VA
42.

Spolning och desinfektion av vattenledningar kvarstår.

43.

Täthetsprovning av nedstigningsbrunnar kvarstår.

44.

Nivåkontroll av brunnar på avloppsledning kvarstår.

45.

Självfalisledningar spolas.

46.

BP framför stationen rengörs. Skyltning BP saknas.

47.

Avloppsledning vid Carlbergsgatan har genomborrats med
dragstag för spont. Ledningen läggs om.

Fasad

48.

Fogning ej klar.

49.

Täckplåt mot fasadsten vid hörn utanför varuintag kvarstår.

50.

Genomföringar i fasad (kablar, avloppsrör m m) tätas.

51.

Diverse smutsfläckar på fasad tas bort.

52.

Spår efter lyftögla i ventilationstornet slipas ner, spacklas och
målas.

53.

Tätning under fogplattor till lampor på takpelare kvarstår.

54.

Ventilationsgaller på södra fasaden tätas mot fasadstenen.

103. Östra plattfonnen utanför glasväggen

56.

Makadam mot plattform kompletteras.

57.

Kakelvägg mot hisschakt kompletteras med kakel i uk.

58.

Tätning runt rostfri frontplåt vid södra monitorboxen kvarstår.

59.

Makadam saknas under bullerskärm mellan spåren i norra
delen.
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60.

Anslutning glasparti-betongvägg i norra änden rengörs från
betong och kompletteras med mjukfog.

62.

Öppningar mellan golvlister i glaspartier avtätas med klinker.
Utfört, fogning kvarstår.

102. Väntutrymme östra plattformen
65.

Låg sockel i norra ändan förses med golvklinker på ovansidan.

66.

Grus bakom låg sockel kompletteras. Skall utföras i form av
flis 2-5 mm enligt direktiv vid slutbesiktningen.

70.

Synlig plyfa i undertak målas grå.

Trappa östra sidan
78.

Murad vägg vid hiss putsas till tak.

80.

Kakel på pelare vid gångtunnel skärs rent.
Utfört, putsning av ytan kvarstår.

83.

En lampa i rymd fackverket lyser ej.

106. Gångtunnel under spår
87.

Vit mjukfog vid hörn till hiss östra sidan byts mot grå.

88.

Lås till dörr till pumpskåp justeras.

89.

Målning i tak kompletteras vid östra trappan.

Pumpgrop i gångtunnel under spår

EB

90.

Håligheter i väggar putsas.

91.

Utrustningar och grop rengörs.

92.

Rör som "bubblar" förses med ett 15 mm hål i böjen.

Trappa västra sidan
97.

Upphängning rymdfackverk justeras.

6
108. Hissmaskinrum
102.

Tätning kabelgenomföringar kvarstår.

114. Väntutrymme västra plattfonnen
104.

Låg sockel i norra ändan förses med golvklinker på ovansidan. Utfört, fogning kvarstår.

105.

Grus bakom låg sockel kompletteras, se pkt 66.

106.

Obehandlad putsad vägg ovanför kakel i norra ändan rengörs
alt. slammas. Håligheter iputsas. Utfört, mjukfog kvarstår
delvis.

107.

Lås justeras i dörr till nödutgång NY.

108.

Kakelväggsavslutning i norr kompletteras i uk.

109.

Kabelränna i norra ändan rengörs från tejp.

112.

Vatten läckage i tak södra ändan.

115. Västra plattfonnen utanf"ör glasväggen
114.

Kakelkomplettering i monitorbox 1.

116.

Klinker kompletteras mellan golvlister.
Utfört, fogning kvarstår.

117.

Skylt vid nödöppnare "Dörr 7-9" är felaktig.

119.

Fogning mot plattformselement kvarstår i norra ändan.

120.

Markeringar på plattformskanter tas bort.

122.

Låsbrickor till ljudabsorbent på plattformskant sitter löst på
flera ställen mellan dörr 1 och 5.

114. Gångtunnel från rulltrappor till plattfonnar
128.

Svetsar i rostfritt pumpgropsskåp vid hiss 4 betas och poleras.

132.

Galvade ramar till undertak har rostfläckar. Skrapas rent och
bättringsmålas.

I

7

135.

Lås till BP i gången justeras.

109. Elrum
Gb

142.

Sprickor i vägg i ök.

110. Nödutgång SV
BB

145.

Plywood vid öppningar till framtida hiss målas med grå färg.
Gäller både nedre och övre plan.

BB

148.

För mycket läckagevatten från berget åtgärdas.

Nödutgång Odinslundsgatan, utsidan
151.

Fläckar på berget samt injekteringsmassa tas bort.

116. Nödutgång NV
161.

I nedersta planet står vatten i utrymmet utanför golvplattan.
Perforeras så att vattnet rinner undan.

Nödutgång Carlbergsgatan, utsidan
162.

Utgångsdörr rengörs.

Stora trappan intill rulltrappor
165.

Fönstersmygar till hisschakt putsas och målas gråa.

Rulltrappor
166.

Ök kakel förses med trekantsfog. Utfört, justeras.

167.

Betongvägg ovanför kakel jämnas till, slipas där så behövs,
porer tätas.

8
319. Ramp

173.

Fogning runt tramp mattor vid spärrar kvarstår.
Hissmaskinrum hiss 4

178.

Målningskomplettering väggar.

179.

Kabelgenomföringar tätas.
318. Elrum

180.

Golvet målas en gång till.

184.

Skräp har fastnat i våt färg på insida dörr mot entrehall.
Slipas och målas om.

185.

Ytterdörr saknar ventilationsspringa.

301. Entrehall
B

186.

Kraftigt luftdrag i entren när tågen går förbi.

188.

Målningskomplettering i tak och på väggar, pelare.

189.

Reflektorer och insida glas till belysningsarmaturer rengörs.

190.

Tomrör i tak spacklas igen och målas.
Hk~toalett,

EB

198.

toalett 1, toalett 2

Lås saknas. Skall förses med myntautomater.

304. Städrum

200.

Golvbrunn rengörs.

202.

Blåsor i betongvägg är igen spacklade. Målas.

303. Förråd

205. .

Vatten i fjärrvärmekulvert tas bort. Inläckage tätas.

9

206.

Lucka till fjärrvärmekulvert skruvas fast.

207.

Tätning mellan ök sockel och vägg kvarstår.

208.

Fog i golv kompletteras vid dörren.
30S. Fläktrum

209.

Målningskomplettering golv, pelare, väggar.

210.

Blåsor i betongväggar spacklas igen och målas.

211.

Målning av golv under fläktaggregat kvarstår (det som går att
komma åt utan att flytta aggregaten).

212.

Betongskvätt på fördelningslåda till golvvärme tas bort.
311. Pausrum

221.

Fog runt runda fönstret målas vit.
313. Omklädningsrum

223.

Mjukfog under sockel kvarstår.
314. Toalett, dusch

224.

Golvbrunn rensas.

225.

Fog runt golvbrunn kompletteras.
31S. Beredning

232.

Fogkomplettering vid öppning till servering.
316. Lager

234.

Mjukfog kompletteras vid dörr.

235.

Kabel till termostat för golvvärme justeras, klammas till
vägg.

.
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317. Soprum
236.

Elanslutning till fläkt kvarstår.

240.

Tätning mellan dörrkarm och väggkonstruktion kvarstår.

309. Servering
242.

Målningsbättring pelare och väggar.

243.

Doslock målas i väggfärg.

204. Hisschakt hiss 4
246.

Fönsteromfattningar justeras, slipas spacklas och målas.

247.

Ojämnhet i vägg vid ronster i hiss spacklas och målas.

248.

Målningsbättring väggar.

107. Hisschakt hiss 1
249.

Målningsbättring väggar.

105. Hisschakt hiss 2
250.

Målningsbättring väggar.

251.

Golv rengörs och målas.

Kupolen
252.

En lampa fungerar ej.

Göteborg 1993-04-22

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare
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i1ÄF-GOTHIA
PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning av transportanläggningar på
Örgryte Lokaltågstation

1993-04-21

Bilaga 2

Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia AB

Brister och fel utöver SA-protokoll vilka besiktningsmannen
anser entreprenerören ansvarig, där annan anses vara ansvarig
anges detta i marginalen.

1
Nyckel i nyckelrör för servislarm saknas

B

ÄF-GOTHIA AB
Allmän elinstallation

{~a""'f""""""'-f
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WIKSlROMS

FORTSATT SLUTBESIKTNING RÖR
BILAGA 3
Tillhörande besiktningsutlåtande över fortsatt
slutbesiktning av generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.
BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Noteringar förda vid besiktning den 1993-04-21
avseende följande del av general entreprenaden:
Röranläggning.

NÄRVARANDE
. PARTER

För underentreprenören:

BRISTER OCH FEL

Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.
Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
l.

Provtryckningsprotokoll beträffande VV, VVC,
och VS saknas.

2.

Tidpunkter för service under garantitiden
meddelas av GLAB.

3.

Underlag för DU-instruktioner saknar
följande:
- VS-pump
- Pumpgropar

4.

Brandpostskåp rengöres svetsar betas och
poleras.

Fläktrum
5. - Högt tryckfall över SIL-65.
6.

Lock till avtappning AL2 saknas.

7.

Slinga nr. 10 från golvvärmeshunten släpper
ej fram någon värme.

8.

Vattenmätare ej monterade.

Konsultverksamhet

I

BS

installationsteknik, rådgivning, bygghandlingar, besiktningar och kontroll

SUNE

WIKSTRÖM

INGENJÖRSBYRA AB

Postadress

Kontorsadress

Telelon

Fax

Bankqiro

Postgiro

Or9. '1 '.

Box 35042
40024 GÖTEBORG

BrödragiJwn 6
GÖTEBORG

031-400180

031-408596

510-3213

241855-6

!J!J609178Wj

I

I

•
HWC
9.

Spolanordning sitter löst.

Pumpgrop i passage under spår
10. HögnivåIarm utgår ej.
11. Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump 2.
12. Upphängningsanordning för motorkablar och
nivåvippor saknas.

tt

13. Övre och undre gejdfäste för bägge pumparna
är rostiga.
Plattformar
14. Skylt till BPl vid sydöstra nödutgången
sitter upp och ner.
15. KV-35 vid nordöstra nödutgången ligger löst
på balk.
16. Samtliga BP2 (4 st.) förses med övergångskoppling 32-63 NO-HA:s typ 59444.

BS

17. Servicenyckel NO-HA:s typ ER 168011 för
öppning av BP2 upphänges i elrum uppe i
entrehall.

BS

18. Klokoppling i nödutgång sydväst uppe i
gatuplan bytes.
Pumpgrop i gångtunnel
19. Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump l.
20. Upphängningsanordning för motorkablar och
nivåvippor saknas.
21. Övre gejdfäste för bägge pumpar rostiga.
Göteborg 1993-04-21
WIKSTRÖMS INGENJÖRSBYRÄ AB
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WIKSTHOMS
FORTSATT SLUTBESIKTNING LUFTBEHANDLING
BILAGA 4
Tillhörande besiktningsutlåtande över fortsatt
slutbesiktning generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.

BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Noteringar förda vid besiktning 1993-04-21
avseende följande del av general entreprenaden:
,

Luftbehandlingsanläggning.

,

För underentreprenören: Gert Schmidt

NÄRVARANDE
PARTER

Bitr. besiktningsförrättaren har biträtts av
följande specialister:
Kjell Kraft AF Gothia betro elektriska installationer inom st yr- och övervakningssystem.
Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.

BRISTER OCH FEL

Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
1.

Ljudprovning ej utförd.

2.

Tidpunkter för service under garantitiden
meddelas av GLAB.

Soprum
FF-soprum gick ej att prova.
Ej elinkopplad.

3.

BS
Göteborg 1993-04-21
WIKSTRÖMS :i!NGENJÖ SBYRA AB
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40024 GOTEBORG

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRA AB

Kun rorsadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Postgiro

Org.nr.

l1'od'dgatan 6
GOTEBORG

031 400180

031 408596

510·3213

241855·6

556097·788S

flÅF-GOTHIA
2

5

Huvudcentral 25A gängsäkringslåda skall försäkras med max 250A

B

6

Armaturer linjerar ej i slutet på västra perrongen.
7

Håltagning tätas i centralutyrmme med ex. mineralull

GE

8

Armaturer linjer ej i slutet av östra perrongen

B

9

Lucka går ej att öppna helt på pump skåp

•
•

GE

10

Matarkablar till rulltrappor tätas mellan slang och kabel .
11

Indikeringslampor för hisschaktbelysning saknas.
12

Bildväxlare för samtliga kameror saknas. Manuell omkoppling
måste utföras med inkommande kabel

B

I

rlÄF-GOTHIA
1993-04-14
utredning angående dörrstyrningsgivare på Örgryte Lokaltågstation.
Orsak
Ultraljudsgivarna som styr och förreglar dörröppning till
tåget fungerade ej.
Undersökning
När ultraljudsgivaren påverkades indikerade den lysdiod som
finns på givaren att funktionen var uppfylld. När givaren
var påverkad, lysdiod indikerade, fanns det ej någon 24Vsignal ut på signalledningen till PLC.
Ätgärd
Nya givare monterades, transientskydd monterades vid givarna för att ta upp transienter i kabel vid eventuell
inverkan av induktion från tågtrafiken. Skärmarna på kablarna isolerades i kopplingsskåp på östra perrongen för att
förhindra inducerade spänningar som kan påverka givarnas
funktion.
Justering
Justering av givarna har också provats på plats som visat
sig vara feljusterade från början.
Anläggningen är nu i drift efter byte av givare och utförda
åtgärder.
Givare är även skickade till fabrikant för utlåtande med
avseende på framtida säkerhet.

Ai!Jhia
~~

Kra

1993-04-22
R0569
GLAB VKB

Bilaga 6
till Utlåtande
1993-04-22

PM
angående brister och fel vid fortsatt slutbesiktning
av Lisebergsstationen

Bil. 6 Glaspartier

Följande beteckningar tillämpas:
B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utför erforderlig åtgärd.

EB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

Generellt

1.

Rengöring av alla ytor kvarstår (rostfritt, glas, målade ytor,
golvlister, löpspår m m).

2.

Mjukfogar i anslutning mellan partier och stomme kvarstår på
åtskilliga ställen.

Glaspartier på piattfonnar

6.

Plåtkassetter ovanför dörrar justeras.

8.

Vattenläcka i tak, västra sidan, i söder och mitt på.

10.

Öppningar ovanför dörrar tätas så att öppningen minskar till
5-10 mm.

,.
2
14.

Diverse korta lister västra sidan byts.

15.

List mot monitorbox 1, västra sidan, fattas.

16.

Plåt över dörr 4, västra sidan, fästs.

17.

List över dörr 6, västra sidan, fästs.

18.

Lister över dörr 12, västra sidan, justeras.

19.

Täcklist till monitorbox 3, västra sidan, saknas.

20.

Täcklist på dörr 17, västra sidan, saknas.

21.

Täcklist på dörr 19, västra sidan, limmas fast.

22.

Lister mot betong i norr rengörs från betong, båda sidorna.

Entrehall
23.

Vita stålpartier bättringsmålas på flera ställen.

24.

Mjukfogar i dörrar och fönster justeras.

25.

Ytterdörrar glipar.

26.

Kabelgenomföringar tätas.

27.

En skruv fattas i dörr till vänster i entren.

Servering, kupol
29.

Två spruckna fönster i kupolen byts.

Fasad

EB

32.

Dörrar till elrum, lager och soprum förses med dörrstoppare,
så att dörrarna ej slår i fasaden.

33.

Fogning mot stenplattor kvarstår.

34.

Diverse skador i fasadplåt slipas och målas.

36.

Luftspalt under skylten "Liseberg station" rengörs.
vägen.

Hela

3
37.

Dörrkarmar fogas i uk. Bleck justeras.

39.

Plåtavtäckning mot fasadsten utanför soprum kvarstår.

42.

Ventilationsspringa saknas i ytterdörr till elrum, lager och
soprum.

Göteborg 1993-04-22

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare
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UTLÅTANDE ÖVER FORTSATT SLUTBESIKTNING
Dag

01.1

1993-04-16

Objekt

02.1

Lisebergsstationen

Parter

02.2

Beställare:

Göteborgsregionens
Lokaltrafik AB
Box 405
401 26 Göteborg

nedan kallad B
02.3

Generalentreprenör:

NCC Bygg AB
Anläggningsavdelningen
405 14 Göteborg

nedan kallad GE

,
Besiktningsförrättare

03.1

B ensam har utsett undertecknad Rolf
Fant, VBB VIAK, Box 2203, 403 14 Göteborg, till huvudbesiktningsförrättare,
nedan kallad HBf.

03.2

HBf har efter samråd med beställaren till
biträdande besiktningsförrättare för
resp. fack utsett:
Kjell Kraft

Transportanordningar
(Hissar och rulltrappor)
Kjell Kraft
Elanläggningar
Kjell Kraft
styr- och reglerutrustningar
Tommy Sandström Rörteknisk anläggning
Tommy Sandström Luftbehandling

I

Af,

•

I

•

2

Närvarande

04.1

vid besiktningen var närvarande

04.11

För B:

04.2

För GE:
Olle Edvardson
Magnus Frizell

Kallelse

05.1

HBf hade muntligen kallat parterna till
besiktningen. Närvarande parter förklarade sig behörigen kallade.

Diverse
besiktningar

07.1

Besiktningar samt provningar
Syn av gator i anslutning till Lisebergsstationen har verkställts 1992-03-09.
Förbesiktning av fastigheter har verkställts.
Efterbesiktning av fastigheter pågår.
Vibrationsmätningar har utförts. vid fem
enskilda tillfällen har tillåtna vibrationsvärden överskridits.
Bergkartering har utförts.
SA-besiktning av hissar och rulltrappor
har utförts.
Täthetsprovning av tryck- och självfallsledningar har utförts.
Slutbesiktning har verkställts
1993-04-06, varvid fortsatt slutbesiktning föreskrevs.

07.3

Myndighetsbesiktningar

07.32

Byggnadsnämndens slutbesiktning har ägt
rum 1993-04-19.

07.36

Utlåtande från utförda materialprovningar
av betydelse framgår av kvalitetssäkringspärmen.

3

Entreprenadhandlingar

07.4

Eventuella anmärkningar vid myndigheternas besiktningar, som kontraktsenligt
åvilar GE att åtgärda, skall utföras av
denne, oavsett om särskilt påpekande görs
eller inte av HBf eller BBf.

08.1

Beställningsskrivelser av 1992-02-03
resp. 1992-02-17 med däri angivna handlingar.

08.2

övriga företedda entreprenadhandlingar
och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning.
Protokoll från byggmöte nr 1-13 (samtliga).
Protokoll från arbetsplatsmöte nr 1-47
(samtliga).

Besiktningens
omfattning

09.1

Besiktningen omfattar entreprenaden i sin
helhet

09.11

med undantag av följande utrymmen, som
betraktas som dolda
- utrymme ovan undertak
- ventilationskanaler och skorsten
- hisschakt vid nödutgång Odinslundsgatan

Brister och fel

10.1

Besiktningen verkställdes varvid antecknades brister och fel, som framgår av
bifogade PM, bil 1-6.
Bil 1

Byggnads-, mark- och yttre
rörledningsarbeten 1993-04-22

Bil 2

Transportanordningar 1993-04-21

Bil 3

Rörteknisk anläggning 1993-04-21

Bil 4

Luftbehandling 1993-04-21

Bil 5

Elanläggningar 1993-04-21

Bil 6

Glaspartier 1993-04-22

4

yttrande
Kap 7, § 18

10.11

I PM påtalade brister och fel har närvarande parter dessförinnan beretts tillfälle att yttra sig om.

AB Kap 7, § 16

10.2

GE anses ansvarig för de brister och fel
som upptagits i bil 1-6 med undantag för
dem, som markerats med B eller EB.

12.1

Med Gb markerade förhållanden kräver ej
omedelbara åtgärder utan bör slutligt
behandlas vid garantibesiktningen, jämför
resp. bifogade PM.

utredningar

13.1

utlåtande över slutbesiktning
1993-04-06 föreskrevs att funktionen hos
detektorer utanför glasväggarna på plattformarna skulle utredas. Denna utredning
är nu slutförd, se bilS.

Entreprenadens
godkännande

15.1

I PM upptagna brister och fel är av sådan
mindre betydelse, att de ej utgör hinder
för godkännande.

I

Entreprenaden godkännes 1993-04-16.
Brandförsäkring

17.1

Av GE tecknad brandförsäkring och försäkring enligt AF2.58 upphör att gälla
1993-05-16.

Garantitid

18.1

Garantitiden för entreprenaden är två år
och börjar 1993-04-16 och löper t o m
1995-04-15.

18.2

Garantisedlar avseende följande överlämnas vid garantibesiktningen
1. Flerglasrutor 5 år
2. Fogmassor 10 år
3. Tätskikt Derbigum 10 år

Besiktningskostnaderna

19.1

Ersättning till HBf och BBf skall erläggas av GE.

Besiktningsutlåtande

21.1

Besiktningsutlåtande tillställs parterna
i brev med mottagningsbevis.
Till B 1 original och 2 kopior
Till GE 1 original och 8 kopior

5

Besiktningsutlåtande sänds även till följande
Banverket
SJ
Gatukontoret Göteborg
Trafikkontoret Göteborg
VA-verket Göteborg
Energiverken i Göteborg
Televerket
Parkeringsbolaget
Vägverket
Kjell Kraft
Tommy Sandström
Nils-Erik Nilsson
Claes Johansson
23.12

3 kopior
1 kopia
1 ..
1 II
1 ..

2 kopior
1 kopia
1 ..
1 ..
1 ..
1 II
1 "
1 ..

Den av GE lämnade säkerheten skall enligt
entreprenadkontraktet nedskrivas till
2 025 000 kr att gälla under garantitiden
1993-04-16--1995-04-15.

Göteborg 1993-04-22

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare
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PM
angående brister och fel vid fortsatt
slutbesiktning av Lisebergsstationen

Bil. 1 Byggnads-, mark- och yttre l'Örledningsarbeten

Närvarande
För B:

För GE:
Olle Edvardson (del av tiden)
Magnus Frizell

Följande beteckningar tillämpas:
B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utför erforderlig åtgärd.

BB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

Gb

Brist eller fel som ej kräver omedelbara åtgärder utan bör
slutligt behandlas vid garantibesiktningen.

U

Brist eller fel som hänskjuts till särskild utredning.

Numrering följer utlåtande över slutbesiktning 1993-04-06.

2

Generellt

EB

l.

Relationsritningar kvarstår.

2.

Drift- och underhållsinstruktioner kvarstår.

3.

Intyg från berörda markägare att de godkänner återställningsarbetena kvarstår.

4.

Kvalitetssäkringspärmen överlämnades
Beställarens granskning kvarstår.

5.

Avetablering kvarstår.

6.

Rengöring av samtliga anläggningsdelar kvarstår.
klinkergolven behöver en ordentlig rengöring.

7.

Ett stort antal noteringar om brister och fel beträffande
fogningsarbete samlas i denna punkt. Avser såväl mjukfogar
som bruksfogar .

8.

Ett antal spruckna klinkerplattor byts. På några ställen har
planhetstoleransen överskridits, gäller både golv och vägg.
Dessa plattor justeras.

9.

Fotlister och löpspår till skj utdörrar rengörs.

10.

Kvarstående arbete vid monitorboxar: rengonng kakel,
tätning kabelgenomföringar, mjukfog mot golv.

11.

Öppningar > 10 cm i barriärer åtgärdas så att fri öppning
blir < 10 cm.

12.

Rostfria skåp till brandposter och brandslangar rengörs.
Svetsar betas och poleras.

14.

Kåpor över lås till nödutgångar kvarstår.

15.

Räcken i nödutgångar rengörs från grader. Svetsskarvar och
infåstningar rengörs och rostskyddas.

16.

Utstickande bergbultar, spik m m i nödutgångar kapas.
Utfört. Utrunnen injekteringsmassa i NV nödutgången tas
bort.

18.

SA-anmärkningar hissar och rullstrappor åtgärdas.

vid

besiktningen.

Speciellt

3

Markarbeten
20.

Avjämning av växtbäddar samt grässådd kvarstår.

21.

Betonggrus i planteringsytor kvarstår.

22.

Vägräcke mot lokal körbana justeras och återställs.

23.

Återställande av tillfällig breddning av lokalkörbana kvarstår.

24.

Två belysningsstolpar återuppsätts vid lokalkörbana.

25.

Skarvar i återställande av beläggning på lokalkörbana fräses
ner.

26.

Vägräcke vid lokalkörbana på sidan mot E6 justeras.

27.

Stödremsa vid dito kvarstår.

28.

Sättningsskador i beläggning på E6 åtgärdas i samråd med
Vägverket.

29.

Skarv i vägräcke mot E6 vid pkt 7 återställs. Södra änden
av räcket förankras.

30.

Hål i asfalt runt räckes stolpar i räcke mot E6 fylls med
asfalt.

31.

Matjord kompletteras mot kantstöd på lokalkörbanan .

33.

Belysningsstolpar vid lokalkörbana riktas.

34.

Fundament till två belysningsstolpar vid uppfart tilllokalkörbana sitter för lågt. Höjs.

35.

Munksten framför stationen kompletteras med sand som
vattnas ner i fogarna.

36.

Avvattning av munkstensyta kontrolleras.

37.

ACO-Drainränna rengörs. En låsanordning saknas.

38.

Jordlåda i hörnet utanfor varuintaget kompletteras med jord.

39.

Oljefläckar och körränder på munkstenen tas bort.

40.

Jord mot fasaden i norra hörnet byts mot makadam.

4
41.

Räcke på taket till stationen stabiliseras. Diverse rostfläckar
på räcket skrapas och bättringsmålas.

VA

42.

Spolning och desinfektion av vattenledningar kvarstår.

43.

Täthetsprovning av nedstigningsbrunnar kvarstår.

44.

Nivåkontroll av brunnar på avloppsledning kvarstår.

45.

Självfalisledningar spolas.

46.

BP framför stationen rengörs. Skyltning BP saknas.

47.

Avloppsledning vid Carlbergsgatan har genomborrats med
dragstag för spont. Ledningen läggs om.

Fasad
48.

Fogning ej klar.

49.

Täckplåt mot fasadsten vid hörn utanför varuintag kvarstår.

50.

Genomföringar i fasad (kablar, avloppsrör m m) tätas.

51.

Diverse smutsfläckar på fasad tas bort.

52.

Spår efter lyftögla i ventilationstornet slipas ner, spacklas och
målas.

53.

Tätning under fogplattor till lampor på takpelare kvarstår.

54.

Ventilationsgaller på södra fasaden tätas mot fasadstenen.

103. Östra plattfonnen utanför glasväggen

I

56.

Makadam mot plattform kompletteras.

57.

Kakelvägg mot hisschakt kompletteras med kakel i uk.

58.

Tätning runt rostfri frontplåt vid södra monitorboxen kvarstår.

59.

Makadam saknas under bullerskärm mellan spåren i norra
delen.

5

60.

Anslutning glasparti-betongvägg i norra änden rengörs från
betong och kompletteras med mjukfog.

62.

Öppningar mellan golvlister i glaspartier avtätas med klinker.
Utfört, fogning kvarstår.

102. Väntutrymme östra plattformen
65.

Låg sockel i norra ändan förses med golvklinker på ovansidan.

66.

Grus bakom låg sockel kompletteras. Skall utföras i fonn av
flis 2-5 mm enligt direktiv vid slutbesiktningen.

70.

Synlig plyfa i undertak målas grå.
Trappa östra sidan

78.

Murad vägg vid hiss putsas till tak.

80.

Kakel på pelare vid gångtunnel skärs rent.
Utfört, putsning av ytan kvarstår.

83.

En lampa i rymd fackverket lyser ej.

106. Gångtunnel under spår
87.

Vit mjukfog vid hörn till hiss östra sidan byts mot grå.

88.

Lås till dörr till pumpskåp justeras.

89.

Målning i tak kompletteras vid östra trappan.

Pumpgrop i gångtunnel under spår

EB

90.

Håligheter i väggar putsas.

91.

Utrustningar och grop rengörs.

92.

Rör som "bubblar" f6rses med ett 15 mm hål i böjen.

Trappa västra sidan
97.

Upphängning rymdfackverk justeras.

6

108. Hissmaskinrum
102.

Tätning kabelgenomföringar kvarstår.
114. Väntutrymme västra plattfonnen

104.

Låg sockel i norra ändan förses med golvklinker på ovansidan. Utfört, fogning kvarstår.

105.

Grus bakom låg sockel kompletteras, se pkt 66.

106.

Obehandlad putsad vägg ovanför kakel i norra ändan rengörs
alt. slammas. Håligheter iputsas. uttOrt, mjukfog kvarstår
delvis.

107.

tås justeras i dörr till nödutgång NV.

108.

Kakelväggsavslutning i norr kompletteras i uk.

109.

Kabelränna i norra ändan rengörs från tejp.

112.

Vattenläckage i tak södra ändan.

115. Västra plattfonnen utanrdr glasväggen
114.

Kakelkomplettering i monitorbox 1.

116.

Klinker kompletteras mellan golvlister.
Utfört, fogning kvarstår.

117.

Skylt vid nödöppnare "Dörr 7-9" är felaktig.

119.

Fogning mot plattformselement kvarstår i norra ändan.

120.

Markeringar på plattformskanter tas bort.

122.

Låsbrickor till ljudabsorbent på plattformskant sitter löst på
flera ställen mellan dörr 1 och 5.

114. Gångtunnel från rulltrappor till plattfonnar
128.

Svetsar i rostfritt pumpgropsskåp vid hiss 4 betas och poleras.

132.

Galvade ramar till undertak har rostfläckar. Skrapas rent och
bättringsmålas.
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135.

Lås till BP i gången justeras.

109. Elrum
Gb

142.

Sprickor i vägg i ök.

110. Nödutgång SV
BB

145.

Plywood vid öppningar till framtida hiss målas med grå färg.
Gäller både nedre och övre plan.

BB

148.

För mycket läckagevatten från berget åtgärdas.

Nödutgång Odinslundsgatan, utsidan
151.

Fläckar på berget samt injekteringsmassa tas bort.

116. Nödutgång NV
161.

I nedersta planet står vatten i utrymmet utanför golvplattan.
Perforeras så att vattnet rinner undan.

Nödutgång Carlbergsgatan, utsidan
162.

Utgångsdörr rengörs.

Stora trappan intill rulltrappor
165.

Fönstersmygar till hisschakt putsas och målas gråa.

Rulltrappor
166.

Ök kakel förses med trekantsfog. Utfört, justeras.

167.

Betongvägg ovanför kakel jämnas till, slipas där så behövs,
porer tätas.

8

319. Ramp
173.

Fogning runt trampmattor vid spärrar kvarstår.
Hissmaskinrum hiss 4

178.

Målningskomplettering väggar.

179.

Kabelgenomföringar tätas.

318. Elrum
180.

Golvet målas en gång till.

184.

Skräp har fastnat i våt färg på insida dörr mot entrehall.
Slipas och målas om.

185.

Ytterdörr saknar ventilationsspringa.

301. Entrehall
B

186.

Kraftigt luftdrag i entren när tågen går förbi.

188.

Målningskomplettering i tak och på väggar, pelare.

189.

Reflektorer och insida glas till belysningsarmaturer rengörs.

190.

Tomrör i tak spacklas igen och målas.

Hkp-toalett, toalett l, toalett 2
BB

198.

Lås saknas. Skall förses med myntautomater.

304. Städrum
200.

Golv6runn rengörs.

202.

Blåsor i betongvägg är igen spacklade. Målas.

303. Förråd
205.

I

Vatten i fjärrvärmekulvert

tas

bort. Inläckage tätas.

9

206.

Lucka till fjärrvärmekulvert skruvas fast.

207.

Tätning mellan ök sockel och vägg kvarstår.

208.

Fog i golv kompletteras vid dörren.

305. Fläktnun
209.

Målningskomplettering golv, pelare, väggar.

210.

Blåsor i betongväggar spacklas igen och målas.

211.

Målning av golv under fläktaggregat kvarstår (det som går att
komma åt utan att flytta aggregaten).

212.

Betongskvätt på fördelningslåda till golwärme tas bort.

311. Pausrum
221.

Fog runt runda fönstret målas vit.

313. Omklädningsrum
223.

Mjukfog under sockel kvarstår.

314. Toalett, dusch
224.

Golvbrunn rensas.

225.

Fog runt golvbrunn kompletteras.

315. Beredning
232.

Fogkomplettering vid öppning till servering.

316. Lager
234.

Mjukfog kompletteras vid dörr.

235.

Kabel till termostat för golwärme justeras, klammas till
vägg.

10
317. Soprum
236.

Elanslutning till fläkt kvarstår.

240.

Tätning mellan dörrkarm och väggkonstruktion kvarstår.
309. Servering

242.

Målningsbättring pelare och väggar.

243.

Doslock målas i väggfärg.
204. Hisschakt hiss 4

246.

Fönsteromfattningar justeras, slipas spacklas och målas.

247.

Ojämnhet i vägg vid f6nster i hiss spacklas och målas.

248.

Målningsbättring väggar.
107. Hisschakt hiss 1

249.

Målningsbättring väggar.
IOS. Hisschakt hiss 2

250.

Målningsbättring väggar.

251.

Golv rengörs och målas.

Kupolen
252.

En lampa fungerar ej.

Göteborg 1993-04-22
Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

RFA/UBP/R0569/414PM.BIl

•

BÅF-GOTHIA
PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning av transportanläggningar på
Örgryte Lokaltågstation

1993-04-21

Bilaga 2

Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia AB

Brister och fel utöver SA-protokoll vilka besiktningsmannen
anser entreprenerören ansvarig, där annan anses vara ansvarig
anges detta i marginalen.
1

Nyckel i nyckel rör för servislarm saknas

ÄF-GOTHIA AB
Allmän elinstallation

{~a"'"'f~/
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WIKsmOMS

FORTSATT SLUTBESIKTNING RÖR
BILAGA 3
Tillhörande besiktningsutlåtande över fortsatt
slutbesiktning av generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.
BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Noteringar förda vid besiktning den 1993-04-21
avseende följande del av general entreprenaden:
Röranläggning.
För underentreprenören:

NÄRVARANDE
. PARTER

Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.

BRISTER OCH FEL

Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
1.

Provtryckningsprotokoll beträffande VV, VVC,
och VS saknas.

2.

Tidpunkter för service under garantitiden
meddelas av GLAB.

3.

Underlag för DU-instruktioner saknar
följande:
- VS-pump
- Pumpgropar

4.

Brandpostskåp rengöres svetsar betas och
poleras.

Fläktrum
5.

Högt tryckfall över SIL-65.

6.

Lock till avtappning AL2 saknas.

7.

Slinga nr. 10 från golvvärmeshunten släpper
ej fram någon värme.

8.

Vattenmätare ej monterade.

BS

Konsultverksamhet I Instaliationsteknik, rådgivning, bygghandlingar, besiktningar och kontroll

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRS8VRA AB

Postarlress

Kontorsadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Postgiro

Orq .nr.

l:lox 35042
40024 GOTEBORG

Brödragatan 6
GÖTEBORG

031-400180

031-408596

510-3213

241855-6

556097 -7885

HWC
9.

Spolanordning sitter löst.

Pumpgrop i passage under spår
10. HögnivåIarm utgår ej.
11. Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump 2.
12. Upphängningsanordning för motorkablar och
nivåvippor saknas.
13. Övre och undre gejdfäste för bägge pumparna
är rostiga.
Plattformar
14. Skylt till BP1 vid sydöstra nödutgången
sitter upp och ner.
15. KV-35 vid nordöstra nödutgången ligger löst
på balk.
16. Samtliga BP2 (4 st.) förses med övergångskoppling 32-63 NO-HA:s typ 59444.

BS

17. Servicenyckel NO-HA:s typ ER 168011 för
öppning av BP2 upphänges i elrum uppe i
entrehall.

BS

18. Klokoppling i nödutgång sydväst uppe i
gatuplan bytes.
Pumpgrop i gångtunnel
19. Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump l.
20. Upphängningsanordning för motorkablar och
nivåvippor saknas.
21. Övre gejdfäste för bägge pumpar rostiga.
Göteborg 1993-04-21
WIKSTRÖMS INGENJÖRSBYRÄ AB
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WIKSTHOMS

FORTSATT SLUTBESIKTNING LUFTBEHANDLING
BILAGA 4
Tillhörande besiktningsutlåtande över fortsatt
slutbesiktning generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.
Noteringar förda vid besiktning 1993-04-21
avseende följande del av general entreprenaden:

4t

BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Luftbehandlingsanläggning.
NÄRVARANDE
PARTER

För underentreprenören: Gert Schmidt

•

Bitr. besiktningsförrättaren har biträtts av
följande specialister:
Kjell Kraft AF Gothia betro elektriska installationer inom st yr- och övervakningssystem.
Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.

BRISTER OCH FEL

Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt

•

l.

Ljudprovning ej utförd.

2.

Tidpunkter för service under garantitiden
meddelas av GLAB.

Soprum
3.

FF-soprum gick ej att prova.
Ej elinkopplad.
BS

Göteborg 1993-04-21
WIKSTRÖMS ?NGENJÖSBYRA AB

~-

~

Tomm:)Zröm

Konsultverksamhet 'I Installalionsteknlk, rådgivning, bygghandlingar, besiktningar och kontrolt

Postadress

Konrorsadress

Box 35042

Brödraqdl,lrl G

40024 GOTEOOflG

GOTEBORG

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRA AB

Telefon

Fax

8"nkqiro

Postgiro

Org.nr .

031400180

031-408596

510·3213

241850'0

5!Jo097 -1885

BÅF-GOTHIA

•

PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning av el- och
o

teletekniska installationer pa
Örgryte Lokaltågstation
1993-04-21

Bilaga 5

Närvarande vid besiktningen
Gunnar Thulin, Örgryte El
Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia AB

Brister och fel vilka besiktningsmannen anser entreprenerören
ansvarig, där annan anses vara ansvarig anges detta i
marginalen.
utredningen över detektorfunktion för dörrstyrning enligt
slutbesiktningsprotokoll ingår i detta protokoll som bilaga
dat 1993-04-14.

1

ytterarmaturer lösa i mark, fastgjutes.

GE

2

Soprum frånlufts fläkt ej anslusten.
3

Skyltar uppsättes för reglerutrustning värmekabelanläggning.
4

Strömbrytarcentral upprnärkes.

I

!lÄF-GOTHIA

.

2

5

Huvudcentral 25A gängsäkringslåda skall försäkras med max 250A

B

6

Armaturer linjerar ej i slutet på västra perrongen.
7

Håltagning tätas i centralutyrmme med ex. mineralull

GE

8

Armaturer linjer ej i slutet av östra perrongen

B

9

Lucka går ej att oppna helt på pumpskåp

GE

10

Matarkablar till rulltrappor tätas mellan slang och kabel.
11

Indikeringslampor för hisschaktbelysning saknas.
12

Bildväxlare för samtliga kameror saknas. Manuell omkoppling
måste utföras med inkommande kabel

B

I

fl

"

ÅF-GOTHIA
3

13

Bandspelare funktionskontroll ej utförd.
14

HVC-larm, brand- och inbrottslarm är ej inkopplade till
gemensamma larmcentralen

B

15

Skyltar på brandlarmanläggning saknas.
Generellt
16

Provningsprotokoll ej överlämnade.
17

Genomgång ej utförd för driftspersonal.
18

Dokumentation ej överlämnad.
19

Anläggarintyg brand ej överlämnat.
ÄF-GOTHIA AB
ll on eli

~

'&I( .

tion

jell Kraf

I

BÅF-GOTHIA

•

1993-04-14
utredning angående dörrstyrningsgivare på Örgryte Lokaltågstation.
Orsak
Ultraljudsgivarna som styr och förreglar dörröppning till
tåget fungerade ej.
Undersökning
När ultraljudsgivaren påverkades indikerade den lysdiod som
finns på givaren att funktionen var uppfylld. När givaren
var påverkad, lysdiod indikerade, fanns det ej någon 24Vsignal ut på signalledningen till PLC.
Ätgärd
Nya givare monterades, transientskydd monterades vid givarna för att ta upp transienter i kabel vid eventuell
inverkan av induktion från tågtrafiken. Skärmarna på kablarna isolerades i kopplingsskåp på östra perrongen för att
förhindra inducerade spänningar som kan påverka givarnas
funktion.
Justering
Justering av givarna har också provats på plats som visat
sig vara feljusterade från början.
Anläggningen är nu i drift efter byte av givare och utförda
åtgärder.
Givare är även skickade till fabrikant för utlåtande med
avseende på framtida säkerhet.

il)hia
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VBBVIAK

1993-04-22
R0569
GLAB VKB

Bilaga 6
till Utlåtande
1993-04-22

PM
angående brister och fel vid fortsatt slutbesiktning
av Lisebergsstationen

Bil. 6 Glaspartier

Fö1jande beteckningar tillämpas:
B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utfOr erforderlig åtgärd.

EB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

Generellt
l.

Rengöring av alla ytor kvarstår (rostfritt, glas, målade ytor,
golvlister, löpspår m m).

2.

Mjukfogar i anslutning mellan partier och stomme kvarstår på
åtskilliga ställen.

Glaspartier på plattfonnar

:>

m
m

>

6.

Plåtkassetter ovanför dörrar justeras.

8.

Vattenläcka i tak, västra sidan, i söder och mitt på.

10.

Öppningar ovanfOr dörrar tätas så att öppningen minskar till
5-10 mm.

I

I

2
14.

Diverse korta lister västra sidan byts.

15.

List mot monitorbox 1, västra sidan, fattas.

16.

Plåt över dörr 4, västra sidan, fästs.

17.

List över dörr 6, västra sidan, fästs.

18.

Lister över dörr 12, västra sidan, justeras.

19.

Täcklist till monitorbox 3, västra sidan, saknas.

20.

Täcklist på dörr 17, västra sidan, saknas.

21.

Täcklist på dörr 19, västra sidan, limmas fast.

22.

Lister mot betong i norr rengörs från betong, båda sidorna.

Entr~hall

23.

Vita stålpartier bättringsmålas på flera ställen.

24.

Mjukfogar i dörrar och fönster justeras.

25.

Ytterdörrar glipar.

26.

Kabelgenomföringar tätas.

27.

En skruv fattas i dörr till vänster i entren.

Servering, kupol
29.

Två spruckna fönster i kupolen byts.

Fasad
BB

32.

Dörrar till elrum, lager och soprum förses med dörrstoppare,
så att dörrarna ej slår i fasaden.

33.

Fogning mot stenplattor kvarstår.

34.

Diverse skador i fasadplåt slipas och målas.

36.

Luftspalt under skylten "Liseberg station" rengörs.
vägen.

Hela

lO

,

3

•
37.

Dörrkarmar fogas i uk. Bleck justeras.

39.

Plåtavtäckning mot fasadsten utanför soprum kvarstår.

42.

Ventilationsspringa saknas i ytterdörr till elrum, lager och
soprum.

Göteborg 1993-04-22

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

RFA/UBP/R0569/414PM.BI16
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VBBVIAK

RFA/UBP

1993-05-14

Banverket
Västra regionen
Box 1537
401 50 GÖTEBORG

R0569
GLAB VKB
Härmed översänds tre kopior av utlåtande över efterbesiktning nr 1 av
Lisebergsstationen .

Med vänlig hälsning
VBB VIAK
Division Väg och Vatten

M~C/t/
Rolf Fant

VBB VIAK AB

Gullbergs Strandgatan 3, Box 2203 , 403 14 GÖTEBORG. Telefon: 031-62 7500. Telefax: 031-62 77 22

•

•

VHHVIAK
1993-05-14
R0569
GLAB VKB

UTLÅTANDE ÖVER EFfERBESIKTNING NR 1
Dag

01.1

1993-05-07 och 1993-05-13

Objekt

02.1

Lisebergsstationen

Parter

02.2

Beställare:

Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
Box 405
.401 26 Göteborg

nedan kallad B
02.3

Generalentreprenör:

NCC Bygg AB
Anläggningsavdelningen
405 14 Göteborg

nedan kallad GE

Besiktningsförrättare

03.1

B ensam har utsett undertecknad Rolf Fant, VBB VIAK,
Box 2203, 403 14 Göteborg, till huvudbesiktningsförrättare, . nedan kallad HBf.

03.2

HBf har efter samråd med beställaren till biträdande besiktningsförrättare för resp. fack utsett:
Kjell Kraft
Kjell Kraft
Kjell Kraft
Tommy Sandström
Tommy Sandström

~

ID
ID

>

Transportanordningar
(Hissar och rulltrappor)
Elanläggningar
Styr- och reglerutrustningar
Rörteknisk anläggning
Luftbehandling

2
Närvarande

04.1

Vid besiktningen var närvarande

04.11

För B:
Nils-Erik Nilsson, VBB VIAK (bygg ledare)

04.2

För GE:
Olle Edvardson
Magnus Frizell
Per Arvidsson

04.23

För underentreprenör:
Rolf Wensberg
Bo Arvidsson
Gert Schmidt
Gunnar Thulin
Tommy Cederberg
Björn Bergander

KONE Hissar
ABB RÖR
Novenco
Örgryte El
Råda Glasmästeri
Strids Glasmästeri

Kallelse

05.1

HBf hade skriftligen kallat parterna till besiktningen. Närvarande parter förklarade sig behörigen kallade.

Diverse
besiktningar

07.1

Besiktningar samt provningar
Syn av gator i anslutning till Lisebergsstationen har verkställts 1992-03-09.
Förbesiktning av fastigheter har verkställts.
Efterbesiktning av fastigheter pågår.
Vibrationsmätningar har utförts. Vid fem enskilda tillfällen
har tillåtna vibrationsvärden överskridits.
Bergkartering har utförts.
SA-besiktning av hissar och rulltrappor har utförts.
Täthetsprovning av tryck- och självfalisledningar har utförts.
Slutbesiktning har verkställts 1993-04-06, varvid fortsatt
slutbesiktning föreskrevs.
Fortsatt slutbesiktning har verkställts 1993-04-16.

3

Entreprenadhandlingar

07.3

Myndighetsbesiktningar

07.32

Byggnadsnämndens slutbesiktning har ägt rum 1993-04-19.

07.36

Utlåtande från utförda materialprovningar av betydelse
framgår av kvalitetssäkringspärmen.

07.4

Eventuella anmärkningar vid myndigheternas besiktningar,
som kontraktsenligt åvilar GE att åtgärda, skall utföras av
denne, oavsett om särskilt påpekande görs eller inte av
HBf eller BBf.

08.1

Beställningsskrivelser av 1992-02-03 resp. 1992-02-17 med
däri angivna handlingar.

08.2

ÖVriga företedda entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning.
Protokoll från bygg möte nr 1-13 (samtliga).
Protokoll från arbetsplatsmöte nr 1-47 (samtliga).

Besiktningens
omfattning

09.1

Besiktningen omfattar noteringarna om brister och fel i
utlåtande över fortsatt slutbesiktning 1993-04-22.

Brister och fel

10.1

Besiktningen verkställdes varvid antecknades brister och
fel, som framgår av bifogade PM, bil 1-6.
Bill Byggnads-, mark- och yttre
rörledningsarbeten 1993-05-14
Bil 2 Transportanordningar 1993-05-07
Bil 3 Rörteknisk anläggning 1993-05-07
Bil 4 Luftbehandling 1993-05 -07
Bil 5 Elanläggningar 1993-05-07
Bil 6 Glaspartier 1993-05-14

Yttrande
Kap 7, § 18

10.11

I PM påtalade brister och fel har närvarande parter dessförinnan beretts tillfälle att yttra sig om.

4

AB Kap 7, § 16

Garantitid

10.2

GE anses ansvarig för de brister och fel som upptagits i bil
1-6 med undantag för dem, som markerats med B eller EB.

12.1

Med Gb markerade förhållanden kräver ej omedelbara
åtgärder utan bör slutligt behandlas vid garantibesiktningen, jämför resp. bifogade PM.

18.1

Garantitiden för entreprenaden är två år och böljar 199304-16 och löper t o m 1995-04-15.

18.2

. Garantisedlar avseende följande överlämnas vid garantibesiktningen

l. Flerglasrutor 5 år
2. Fogmassor 10 år
3. Tätskikt Derbigum 10 år

Besiktningskostnaderna

19.1

Ersättning till HBf och BBf skall erläggas av GE.

Besiktningsutlåtande

21.1

Besiktningsutlåtande tillställs parterna i brev.
Till B 1 original och 2 kopior
Till GE 1 original och 8 kopior
Besiktningsutlåtande sänds även till följande
Banverket
SJ
Vägverket
Kjell Kraft
Tommy Sandström
Nils-Erik Nilsson
Claes Johansson

Avhjälpande

22.1

3 kopior
1 kopia
1"
1"
l "
1"
1"

Enligt parternas överenskommelse skall avhjälpande av
påtalade brister och fel avslutas senast 1993-05-28 ..

. Göteborg 1993-05-14

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare
RF AlUBPIR0569/417EFfB 1.UfL

VBBVIAK

1993-05-14
R0569
GLAB VKB

Bi1a~a

l
till Utlåtande
1993-05-14

PM
angående .brister och fel vid efterbesiktning nr 1
av Lisebergsstationen

Bil. 1 Byggnads-, mark- och yttre rorledningsarbeten

Närvarande
För B:
Nils-Erik Nilsson, VBB VIAK (byggledare)
För GE:
Olle Edvardson
Magnus Frizell
Per Arvidsson

Följande beteckningar tillämpas:
B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utför erforderlig åtgärdl

EB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

Gb

Brist eller fel som ej kräver omedelbara åtgärder utan bör
slutligt behandlas vid garantibesiktflingen.

U

Brist eller fel som hänskjuts till särskild utredning.

Numrering föJjer utlåtande över slutbesiktning 1993-04-06.

m
m

>

2
Generellt

1.

Relationsritningar kvarstår.

2.

Drift- och underhållsinstruktioner kvarstår.

4.

Div protokoll i kvalitetssäkringspärmen saknas.

6.

Rengöring av samtliga anläggningsdelar kvarstår. Speciellt
klinkergolven behöver en ordentlig rengöring.
Pumpgropar samt nödutgångsdörrar rengörs.

7.

Ett stort antal noteringar om brister och fel beträffande
fogningsarbete samlas i denna punkt. Avser såväl mjukfogar
som bruksfogar . Merparten är åtgärdade men total översyn
kvarstår.

9.

Fotlister och löpspår till skjutdörrar rengörs.

10.

Kvarstående arbete vid monitorboxar:
rengonng kakel,
tätning kabelgenomföringar , mjukfog mot golv.

12.

Rostfria skåp till brandposter och brandslangar rengörs.
Svetsar betas och poleras.

15.

Räcken i nödutgångar rengörs från grader. Svetsskarvar och
infästningar rengörs och rostskyddas.

18.

SA-anmärkningar hissar och rullstrappor åtgärdas.

Marka rb eten
20.

Gräsetableripg kvarstår.

22.

Vägräcke mot lokalkörbana justeras.

24.

Två belysningsstolpar återuppsätts vid lokalkörbana.

25.

Skarvar i återställande av beläggning på lokalkörbana fräses
ner.

26.

Vägräcke vid lokalkörbana på sidan mot E6 justeras.

28.

Sättningsskador i beläggning på E6 åtgärdas i samråd med
Vägverket.

3

39.

Oljefläckar och körränder på munkstenen tas bort.

VA
42.

Spolning och desinfektion av vattenledningar kvarstår.

43.

Täthetsprovning av nedstigningsbrunnar kvarstår.

44.

Nivåkontroll av brunnar på avloppsledning kvarstår.

45.

Självfalisledningar spolas.

47.

Avloppsledning vid Carlbergsgatan har genomborrats med
dragstag för spont. Ledningen läggs om.
103. Östra plattformen utanför glasväggen

56.

Makadam mot plattform kompletteras.

57.

Kakelvägg mot hisschakt kompletteras med kakel i uk.

58.

Tätning runt rostfri frontplåt vid södra monitorboxen kvarstår.

59.

Makadam saknas under bullerskärm mellan spåren i norra
delen.

60.

Anslutning glasparti-betongvägg i norra änden rengörs från
betong och kompletteras med mjukfog.

62.

Öppningar mellan golvlister i glaspartier avtätas med klinker.
Utfört, fogning kvarstår.

106. Gångtunnel under spår
88.

Lås till dörr till pumpskåp justeras.

89.

Målning i tak kompletteras vid östra trappan.
Pumpgrop i gångtunnel under spår

91.

Utrustningar och grop rengörs.

I

4

Trappa västra sidan
97.

Upphängning rymdfackverk justeras.

114. Väntutrymme västra plattfonnen
112.

Vattenläckage i tak södra ändan.

115. Västra plattfonnen utanför glasväggen
114.

Kakelkomplettering i monitorbox 1.

116.

Klinker kompletteras mellan golvlister.
UtfOrt, fogning kvarstår.

117.

Skylt vid nödöppnare "Dörr 7-9" är felaktig.

119.

Fogning mot plattformselement kvarstår i norra ändan.

120.

Markeringar på plattformskanter tas bort.

122.

Låsbrickor till ljudabsorbent på plattformskant sitter löst på
flera ställen mellan dörr 1 och 5.

114. Gångtunnel från rulltrappor till plattformar
128.

Svetsar i rostfritt pumpgropsskåp vid hiss 4 betas och poleras.
Dörren förstyvas på låssidan.

109. Elrum
Gb

142.

Sprickor i vägg i ök.

Nödutgång Carlbergsgatan, utsidan
162.

Utgångsdörr rengörs.

Rulltrappor
167.

Betongvägg ovanför kakel jämnas till, slipas där så behövs,
porer tätas.

I

5
305. Fläktrum
209.

Målningskomplettering golv, pelare, väggar.

210.

Blåsor i betongväggar spacklas igen och målas.

211.

Målning av golv under fläktaggregat kvarstår (det som går att
komma åt utan att flytta aggregaten).

314. Toalett, dusch
224.

Golvbrunn rensas.

316. Lager
235.

Kabel till termostat för golvvärme justeras, klammas till
vägg.

317. Soprum
236.

Elanslutning till fläkt kvarstår.

204. Hisschakt hiss 4
247.

Ojämnhet i vägg vid fönster i hiss spacklas och målas.

Göteborg 1993-05-14

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

RFAIUBPIR0S691417PM.BII

PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning av transportanläggningar på
Örgryte Lokaltågstation
1993-05-07

BILAGA 2

Närvarande vid besiktningen:
Rolf Wensberg. Kone Hissar AB
Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia

Vid besiktningen konstaterades att inga fel kvarstod från
föregående besiktningar.

ÄF-GOTHIA AB
Allmän elinstallat'on

rtl(~
Kjell Kraft

PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning av transportanläggningar på
Örgryte Lokaltågstation
1993-05-07
BILAGA 2

Närvarande vid besiktningen:
Rolf Wensberg. Kone Hissar AB
Besiktningsman

Vid

besiktn~ngen

Kjell Kraft, ÄF-Gothia

konstaterades att inga fel kvarstod från

föregående besiktningar.

ÄF-GOTHIA AB
Allmän elinstallat'on

J/~~

Kjell Kraft

CI

~~

WIKsrnOMS

EFTERBESIKTNING RÖR
BILAGA 3
Tillhörande besiktningsutlåtande över efterbesiktning av generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.
BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Noteringar förda vid besiktning den 1993-05-07
avseende följande del av generalentreprenaden:
Röranläggning.
För underentreprenören:

NÄRVARANDE
PARTER

Bo Arvidsson

Utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.

BRISTER OCH FEL

Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
l.

Tidpunkter för service under garantitiden
meddelas av GLAB.

2.

Brandpostskåp rengöres svetsar betas och
poleras.

Pumpgrop i passage under spår
3.

tt

Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump 2.

Pumpgrop i gångtunnel
4.

Backventilen släpper igenom vatten bakvägen
till pump 1.

Göteborg 1993-05-07
WIKSTRÖMS INGENJÖRSByRA AB

~

/

/_~.

~~//~~~
Tomm0njStröm

Konsultverksamhet i installationsteknik, rådgivning, bygghandlingar, besiktningar och kontroll

Postadress

Kontorsadress

Box 35042

Brödragatan 6

40024 GÖTEBORG

GÖTEBORG

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRÄ AB

Telefon

Fax

Bankgiro

Postgiro

031-400180

031-408596

510-3213

241855-6

CI

\\~

WIKSlHOMS

EFTERBESIKTNING LUFTBEHANDLING
BILAGA 4
Tillhörande besiktningsutlåtande över efterbesiktning generalentreprenaden för
Lisebergsstationen.
Noteringar förda vid besiktning 1993-05-07
avseende följande d~l av generalentreprenaden:

BESIKTNINGSDAG
OMFATTNING

Luftbehandlingsanläggning.
NÄRVARANDE
PARTER

För underentreprenören: Gert Schmidt
Bitr. besiktningsförrättaren har biträtts av
följande specialister:
Kjell Kraft AF Gothia betro elektriska installationer inom st yr- och övervakningssystem.
utöver vad i denna bilaga är noterat, gäller vad
som införts i besiktningsutlåtande för generalentreprenaden.

BRISTER OCH FEL

Noterade brister och fel för vilka underentreprenören anses ansvarig
Generellt
l.

Tidpunkter för service under garanti tiden
meddelas av GLAB.

Soprum

2.

4t

FF-soprum gick ej att prova.
Ej elinkopplad.

BS

Göteborg 1993-05-07
WIKSTRÖMS INGENJÖRSBYRA AB

~~~~~Tommyr~~röm

Konsultverksamhet i installationsteknik, rådgivning, bygghandlingar, besiktningar och kontroll
Postadress

Kontorsadress

Box 35042

Brödragatan 6

40024 GÖTEBORG

GÖTEBORG

SUNE WIKSTRÖM INGENJÖRSBYRA AB

Telefon

Fax

Bankgiro

Post~iro

031-400180

031-408596

510-3213

241855-6

PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning avel för st yroch ventilation.
Örgryte Lokaltågstation
1993-05-07
BILAGA 4EL

Närvarande vid besiktningen för
Besiktningsman

Kjell Kraft, ÄF-Gothia

Brister och fel vilka besiktningsmannen anser entreprenören
ansvarig.

1

O-nr ej införda på kretsschemor.

ÄF-GOTHIA AB
Allmän elinstallation

PM över fel vid fortsatt
slutbesiktning av el- och
o

teletekniska installationer pa
Örgryte LOkaltågstation
1993-0S-07
BILAGA S

Närvarande vid besiktningen för
Gunnar Thulin, Örgryte El
Besiktningsman

Kjell Kraft, AF-Gothia

Brister och fel vilka besiktningsmannen anser entreprenören
ansvarig, där annan anses vara ansvarig anges detta i
marginalen.

1

ytterarmaturer lösa i mark, fastgjutes

GE

2
Soprum frånlufts fläkt ej ansluten.
3

Huvudcentral 2SA gängsäkrinslåda skall försäkras med
max 2S0A

4
Indikeringslampor för hisschaktbelysning saknas.
Punkten utgår p g a att krav ej finns i AFS.

B

örgryte Lokaltågstation

2

5

Bildväxlare för samtliga kameror saknas. Manuell omkoppling
måste utföras med inkommande kabel.

B

6

HVC-larm, brand- och inbrottslarm ar ej inkopplade till
gemensamma larmcentralen.

ÄF-GOTHIA AB
Allmän el installation

B

.

1993-05-14
R0569
GLAB VKB

Bilaga 6
till Utlåtande
1993-05-14

PM

angående brister och fel vid efterbesiktning nr 1
av Lisebergsstationen

Bil. 6 Glaspartier
Följande beteckningar tillämpas:
B

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Beställaren utfOr erforderlig åtgärd.

EB

Brist eller fel som generalentreprenören ej anses ansvarig för.
Generalentreprenören utför erforderlig åtgärd på beställarens
bekostnad.

Glaspartier på plattformar

o(

o

~

a:
~
o(

:>
aJ
aJ

>

6.

Plåtkassetter ovanför dörrar justeras.

8.

Vattenläcka i tak, västra sidan, i söder och mitt på.

10.

Öppningar ovanför dörrar tätas.så att öppningen minskar till
5-10 mm.

14.

Diverse korta lister västra sidan byts.

15.

List mot monitorbox 1, västra sidan, fattas.

16.

Plåt över dörr 4, västra sidan, fästs.

17.

List över dörr 6, västra sidan, fästs.

•
,

r

.

.
'

2
18.

Lister över dörr 12, västra sidan, justeras.

19.

Täcklist till monitorbox 3, västra sidan, saknas.

20.

Täcklist på dörr 17, västra sidan, saknas.

2l.

Täcklist på dörr 19, västra sidan, limmas fast.

22.

Lister mot betong i norr rengörs från betong, båda sidorna.

Entrehall
23.

Vita stålpartier bättringsmålas, dörr 2.

Servering, kupol
29.

Två spruckna fönster i kupolen byts.

Fasad
34.

Diverse skador i fasadplåt slipas och målas.

36.

Luftspalt under skylten "Liseberg station" rengörs.
vägen.

Göteborg 1993-05-14

Rolf Fant
Huvudbesiktningsförrättare

RF AlUBPIR0569/411PM.BI6

Hela

·.

~BANVERKET
~ VÄSTRA REGIONEN
Handlallaate. lin

C~J

var beIec~ninI

Datum

1993-06-29

90-618/82

Ert datum

Er belecl&nina

Boke 031/103230
GLAB
Box 405
401 26 Göteborg

Avtal Orgryte lokaltågstation
Enligt $ 3 i mellanliggande avtal undertecknat av
GLAB 1990-10-26 skall Ni ersätta eventuella
tågförseningar till följd av arbetet enligt SJ/BV
anvisningar.
Med hanvisning till avtale~j får vi be Er att
omgående betala de av SJ angivna ersattningarna.
Med vänlig halsning

POlt.drest
BOl( 1537,401 50 GÖTEBORG

Belllkt.drets

Telefonvlxel

BERGSLAGSGATAN 2

03J.lO 32 00

~
~

BANVERKET
VÄSTRA REGIONEN

Datum

Handlaggare. rtn

Ylr heteckn,ng

1993-07-13

90-263/82

Ert datum

Er beteckning

Maria Petersson, 031-103279
GLAB
Box 405
401 26 Göteborg

Lisebergstationen
Efter granskning av våra inmatningsresultat (STEFO)
för 'Fria rummet' för rubricerade vill vi meddela
att vi inte har några anmarkningar på stationen.
BV anlaggningsgranskning ar darmed avslutad.
Med Vanlig Hälsning

Sven Lindahl, tjf

Kop: VBB/VIAK, R Fant, Box 2203, 403 14 Gbgi CBD G,
CRVT, CRVTB, RVTB-MP, JRV
Postadress
Bol 1537.401 50 GÖTEBORG

Besöksadress
BERGSLAGSGATAN 2

Telefonväxel
031·103200

Telefax
031-103203

STEFO - mätning
Liseberg
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Da!um

1993-07-13
Handl.lggare. rln

Er!

90-263/82

ddllJm

Maria Petersson, 031-103279
GLAB
Box 405
401 26 Göteborg

Lisebergstationen
Efter granskning av våra inmätningsresultat (STEFO)
för 'Fria rummet' för r ubricerade vill vi meddela
att vi inte har några anmärkningar på stationen.
BV anläggningsgranskning är därmed avslutad.
Med Vänlig Hälsning

Sven Lindahl, tjf

Kop: VBB/VIAK, R Fant, Box 2203,
CRVT, CRVTB, RVTB-MP, JRV

403 14 Gbg; CBD G,

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

Telefax

Box 1537, 40150 GÖTEBORG

BERGSLAGSGATAN 2

031 -10 32 00

031-103203

BESLUTSKONCEPT

~ BANVERKET

Vår beleckning

Dalum

90-263/82

1993-06-04
Handläggare,

~n

Ert dalum

anknylning

Er beleckning

M Petersson, 031-103279
Handläggare
Enhel

Föredragande

TE> I ~ · c..'t~
Enhel

Da~~Ob04

Beslulande

IS~

EC l

?t

b t1C O ~

Dalum

tt'~ O" 6 B

•

lsign? -

D,qU

I.. TT>...

vuu

Enhel

~"'r& fV ~ I 97tZ,p7

[Sign

[Dalum
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I

I
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I
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V.J,.n.n

Att. Rolf Fant
[DUA

SAMRAD/BEREDNING

~~ Sj{"[ D;~t/ t: OLt
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"VJ

403 14 GÖTEBORG

~iseberqsstationen
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granskning av STEFO-resultaten från
Lisebergsstationen godkänns anläggningen.
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vänliga hälsningar

~ils-Gunnar
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Lundmark
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Kopior: CRVT, CRVTB, RVTB-MP

~\j
I

)

Expedierai
Enhel

I

D

Avslutat ärende

D

Dalum
Ej avslutat ärende

BV bl 37021 (BVS 89-11 A) 50.000 89-12 Tierps Trycken AB 890926

I Sign

Datum

1993-10-04
Ert datum

Handläggare, tfn

Magnus Knutson/031-103275

Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
Box 405
401 26 GÖTEBORG

Telerum vid Liseberg pendeltågsstation

För att kunna förbättra radiokommunikationen
till tågen i Gårdatunneln önskar Banverket
disponera ett utrymme för teleändamål i Lisebergs
pendeltågstation.
r första hand önskar vi utnyttja utrymmet till
vänster innanför sydvästra nödutgången. Se bifogad
skiss. Utrymmet förses med låsbar dörr. Genomföring
typ Brattberg för servis, telekablar och antennkablar görs till plattformen ovan innertak. r telerummet kommer radiobasstationer för driftradio/
trafikradio, NMT 450 och NMT 900 samt pcm- och
strömförsörjningsutrustning att placeras.
r andra hand önskar vi disponera utrymme i
befintligt elrum vid gänsen plattformsområde/
gångtunnel.
Med vänlig hälsning

J-E Strandberg

.,..,
,-?)(p
Kop: Rolf Fant, VBB VrAK, CRVT, CRVTT
Postadress
Box 1537,40150 GÖTEBORG

Besöksadress
BERGSLAGSGATAN 2

Telefonväxel
031-103200

l~IOO ~
Telefax
031-103203

BESLUTSKONCEPT

~ BANVERKET
Handläggare. dn anknylning

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

~QA V\M.S \<~'\.uJ&) ~ 02> (- l O '6L =t-S-r

Handtägg~e

Föredragande
Enhet
Sign

Beslutande

Datum

Datum

Oj~Dt?;o
SAMRAD/BEREDNlNG
Enhet
ISign
I Datum

e

Enhet

'Sign

I Datum

I

I

I

I

I

I

T

I

I

I

,

I

,

I

I

I

Göteborgsregionens Lokaltrafik AB
Box 405
401 26

Göteborg

Telerum vid Liseberg pendeltågsstation
För att kunna förbättra radiokommunikationen till
tågen i Gårdatunneln önskar Banverket disponera ett
utrymme för teleändamål i Lisebergs pendeltågsstation.
r första hand önskar vi utnyttja utrymmet till vänster
innanför sydvästra nÖdutgången. Se bifogad skiss.
utrymmet förses med låsbar dörr. Genomföring typ
Brattberg för elservis, telekablar och antennkablar görs
till plattformen ovan innertak. r telerummet kommer
radiobasstationer för driftradiojtrafikradio, NMT 450
och NMT 900 samt pcm- och strömförsörjningsutrustning
att placeras.
r andra hand önskar vi disponera utrymme i befintligt
elrum vid gränsen plattsformsområdejgångtunnel.
Med vänlig hälsning

Kop: Rolf Fant, VBB VrAK, CRVTT ) L -=it\l T

Expedierat

D Avslutat

ärende

D Ej avslutat ärende

BV bl 37021 (BVS 89·11 A) 50.000 89·12 Tierps Tryckeri AB 890926

