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OBS!Här blir det trängselskatt 

för bilister. 
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421

Trollhättan – Lilla Edet

Lila Express

Skepplanda – Nils E. Term.

425

Kärrsbacken – Nödinge

401
Kungälv – Bohus

600

Vänersborg – Trollhättan – Nils E. Term.
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402

Älvängen – Eketrägatan

403

Nödinge – Nils E. Term.

404

Jennylund – Nils E. Term.
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Just nu görs ett antal insatser för att kunna ta emot ännu fl er resenärer och göra det 

snabbare och säkrare att åka kollektivt. Det handlar om att öka kapaciteten inför 2013 då 

trängselskatt införs i Göteborg. Redan nu har du fl era möjligheter att pendla kollektivt in 

mot Göteborgs centrum, här visar vi några av huvudstråken, men det kommer mer. 

Dubbelspår fördubblar kapaciteten! 

Mellan Göteborg och Trollhättan kommer det att bli både dubbelspår och fyrfältsväg. 

Projektet kallas BanaVäg i Väst och dubbelspåret invigs i december 2012. På nya 

spåret kan det gå upp till 120 tåg per dygn, vilket är en fördubbling jämfört med 

idag. Regiontågtrafi ken kommer att öka med cirka 70 procent. Dessutom blir 

det fl er sittplatser under högtrafi k. 

Snabba resor med regiontågen 

Regiontågen blir en ny, attraktiv resmöjlighet för dig som bor i 

Lödöse. Restiden till Göteborg beräknas bli 26 minuter och till 

Trollhättan 14 minuter. Tågen kommer att gå varje 

halvtimme i högtrafi k och varje 

timme i lågtrafi k.

Snabba tåg 
till och från Lödöse!

För ett par dagar sedan fi ck du en folder i brevlådan. Tanken var att inspirera 
till nya vägvanor innan trängselskatten införs nästa år. Tyvärr hade vi gjort 
dubbelfel när det gäller Lödöse. Inte nog med att Lödöse saknades på kartan, 
dessutom skrev vi att det skulle bli en av stationerna för nya Alependeln. Det 
stämmer inte. Däremot kommer du som bor i Lödöse att få tillgång till nya, 
snabba regiontåg. Här är en ny karta med korrekt information.
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