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Julafton: 9.30-12.00 

Feel
the
Hush.

Dam:
NU: 599:-
Ord. pris: 1100:-

Dam & Herr
NU: 999:-
Ord. pris: 1300:-

Herr:
NU: 799:-
Ord. pris: 1295:-

Dam:
NU: 699:-
Ord. pris: 1200:-

-Din skobutik för hela familjen

Varma fotter med 

skor fran Hush Puppies
GÖTEBORG. Om precis ett 
år, i december 2012, invigs 
den nya pendeltågslinjen 
mellan Ale och Göteborg. 
Västtrafiks styrelse beslutade 
i fredags att det blir kvarts-
trafik redan från trafikstart. 
Beslut togs också om fort-
satt planering för ett nytt 
express- och stombussnät.

– Satsningen på Alepen-
deln och ett nytt busslinjenät 
är bra exempel på hur vi ska 
möta den ökade efterfrågan 
och resandeutvecklingen 
som vi förväntar oss de 
närmaste åren, säger Leif 
Blomqvist (S), styrelseord-
förande för Västtrafik.

I samband med att 
utbyggnaden av Norge – 
Vänerbanan färdigställs i 
december 2012 startar Väst-
trafik Alependeln, som ska 
gå mellan Ale och Göteborg. 
Från början planerades 
halvtimmestrafik på sträckan 
men för att möta den för-
väntade har man redan nu 
beslutat om kvartstrafik 
under högtrafik.

– Ökad snabbhet och 
komfort är medel för att 
både behålla och attrahera 
nya kunder. Om dessutom 
turtätheten ökar skapar vi 
en oerhört konkurrenskraf-
tig produkt. Alependeln 
kommer att vara en sådan. 
Resandet kommer öka kraf-
tigt, säger Lars Backström, 
vd för Västtrafik.

Kvartstrafik innebär också 
minskade kostnader efter-
som det inte kräver någon 
parallellgående busstrafik 
på sträckan. Lila Express tas 
bort på sikt och övriga lokala 
och regionala linjer läggs 
om för att mata till pendeln. 
Alependeln behöver inte 
heller någon ytterligare 
fordonskapacitet, utan klarar 
trafiken med de fem fordon 
som redan är planerade för 
sträckan. 

Nya bussnät Under 2013 
planerar Västtrafik för stora 
trafikökningar i Göteborgs-
området. Resandet i stads-
trafiken beräknas öka med 
8 procent och Göteborgs 
regiontrafik med 12 procent. 
För att klara den utma-
ningen kommer stombuss- 
och expressbusstrafiken att 
förändras i den omfattning 
det ekonomiska utrymmet 
medger.

Det planeras för ett nytt 
stombussnät, som byggs ut 
och kompletteras med fyra 
nya linjer. Nuvarande linje 
50 och linje 60 kommer att 
bli två av stombusslinjerna. 
Linje 33, 757, 764, 765 
samt delar av linje 19, 753, 
755 och 760 slås ihop till en 
tredje. Linje 52, 53 och delar 
av linje 42 slås ihop till den 
fjärde och sista stombuss-
linjen.

– Syftet är att skapa ett 
enkelt och tydligt stombuss-

nät med fler turer till och 
från stadskärnan, där det ska 
vara enkelt att byta till andra 
bussar, spårvagnar eller tåg, 
säger Mikael Olsson, tra-
fikchef på Västtrafik.

Det nya expressbussnät 
ska ersätta det gamla och 
det blir sju nya linjer som 
kommer gå utmed huvud-
stråken in mot Göteborg. 
De nya linjerna ska köra i 
de nya busskörfälten som 
byggs genom Göteborg och 
inte trafikera innanför Vall-
graven. För att erbjuda goda 
resmöjligheter hela trafik-
dygnet kommer basen vara 
15-minuterstrafik men kan 
under högtrafik utökas till 
femminuterstrafik beroende 
på behovet.

– Med ett nytt express-
bussnät vill vi erbjuda ett 
högkvalitativt alternativ till 
bilpendling och då måste 
vi möjliggöra för snabbare 
busslinjer med tätare turer 
och bättre punktlighet, säger 
Mikael Olsson.

❐❐❐

Kvartstrafik på Alependeln
– Och nytt busslinjenät inför 2013 
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Onsdag 21/12 9-19

Torsdag 22/12 9-19

Fredag 23/12 9-19

Julafton 24/12 9-12

Nyårsafton 31/12 9-14
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Boomerang

50:-
rabatt
på morgonrockar

Mikael Olsson, trafikchef på 
Västtrafik.


