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ALE. Så hade det 
äntligen blivit dags för 
premiärturen.

Med på den splitter-
nya Alependeln i sön-
dags förmiddag fanns 
familjen Larsson-Karls-
son, som tog tåget till 
invigningen.

På avgångstavlan vid 
utgången till tågperrongen 
på Göteborgs central radas 
pendeltågstiderna upp: 
Alingsås 10.15, Kungsbacka 
10.15 och – jo, det stämmer 
– Älvängen 10.20. 

Borta är buss 600, Lila 
Express och linje 403. Nu är 
det pendeln som gäller, även 
för den som ska åka till Ale. 

Två minuter efter utsatt 
tid rullar Alependeln ut från 
stationen. Tyst flyter tåget 
fram på rälsen mellan Krut-
husgatan och Friggagatan, 
förbi Olskroksmotet, Skan-

sen Lejonet och Gasklockan. 
Efter fyra minuter kommer 
det in på Gamlestadens sta-
tion och sex minuter senare 
har vi stannat i Surte. 

De klarblå mönstrade 
sätena har aldrig blivit 
använda och golvet är fortfa-
rande torrt och ljusgrått. Allt 
känns rent, modernt och det 
luktar nytt. Den inspelade 
rösten som talar om vilket 
som blir nästa stopp och 
uppmanar till att uppmärk-
samma avståndet mellan 
tåg och plattform, är främ-
mande. 

Positiv förändring
Dörrarna öppnas i Bohus 
och in stiger familjen Lars-
son-Karlsson och slår sig ner 
vid ett fyrsäte. 

– Titta vad fort det går, 
säger fyraåriga Emilia 
Karlsson och tittar med 
stora ögon ut genom tåg-

fönstret där Ale Torg just 
skymtat förbi. 

Tillsammans med mamma 
Petra Larsson och pappa 
Christer Karlsson är hon på 
väg till Älvängen för att titta 
på invigningen av BanaVäg i 
Väst och gå på julmarknaden. 

De har 7-8 minuters gång-
väg från hemmet ner till pen-
delstationen och ser fram 
emot en positiv förändring 
med färre stopp.

– Jag kommer inte att 
sakna bussen. Det här blir 
kanon, särskilt när man ska 
hem från stan på kvällarna. 
Det blir mycket smidigare 
än med 403:an som stannade 
överallt. Bohus har blivit 
en stor knutpunkt och det 
tycker vi är bra. Sedan när 
tågen börjar gå oftare bli det 
ännu bättre. Jag jobbar precis 
vid centralen så jag kommer 
nog testa att åka pendeln, 
säger Christer. 

På vänster sida om rälsen 
ligger den frusna älven 
inbäddad i frostig snö. Indu-
strierna avlöser varandra och 
för resenärer som är vana 
att åka buss längs E45 har 
nu utsikten blivit en annan. 

Företagsloggor och indu-
strilokaler har plötsligt blivit 
synliga och älven har kommit 
närmare.

27 minuter efter att vi 
lämnat storstaden anländer 
Alependeln till Älvängen 

station, just som alehistoria 
skulle skrivas.

…och så gick pendeln
– Premiärtur med nya vyer 
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Tågresenärer. Christer Karlsson, Petra Larsson och fyraåriga dottern Emilia Karlsson tog 
pendeln från Bohus till Älvängen i söndags. 

Äntligen invigningÄntligen invigning
– alla var där!– alla var där!

ÄLVÄNGEN. Projektet 
som har påverkat allt 
och alla i mer än fem år 
gick i mål – på utsatt 
tid.

Invigningen av Bana-
Väg i Väst gladde alla.

– Jag var glad när ni 
kom, men jag är minst 
lika glad nu – när ni 
snart ger er av, sa en 
nöjd Mikael Berglund 
(M), kommunalråd i Ale, 
och fl inade åt Tra-
fi kverket.

En officiell invigningscere-
moni hölls i Älvängen i sön-
dags förmiddag. Folkkäre 
Lasse Kronér intervjuade 

celebra gäster. Trafikverkets 
projektchef Sara Distner 
fick den självklara frågan om 
känslan.

– Det är klart att vi är nöjda 
med att vara klara i tid, sär-
skilt med ett projekt som så 
många har märkt av. Det har 
ändå funnits en väldigt stor 
förståelse för vårt arbete och 
jag tror alla alebor har för-
stått att vi har gjort allt vi har 
kunnat för att minimera pro-
blemen, svarade Distner.

Vad BanaVäg i Väst 
kommer att betyda för regio-
nen blev ett ämne för region-
styrelsens ordförande Gert-
Inge Andersson (S) att tala 
om.

– Med kraftigt förkortade 
restider mellan Göteborg och 
Trollhättan skapas en större 
arbetsmarknad, vilket är bra 
både för medborgarna och 
näringslivet, menade han.

Västtrafiks regionchef, 
Håkan Wennerström, ansåg 
att orterna i Ale nu kommit 
ännu närmare varandra och 
att pendeltåget kan betyda 
mycket även lokalt.

Han överraskades också av 
en gåva från alebon Linnéa 
Johansson vars pappa Jörgen 
hade sparat en gammal tåg-
biljett från järnvägens forn-
stora dagar. Biljetten var för 
sträckan Surte – Nol och 
daterad 1898.

– Den ska få en särskild 
plats, det lovar jag, sa en tack-
sam Wennerström.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale, Mikael Berglund, 
passade på att påminna om 
tiden som flytt.

Tappra
– Vi har varit tappra för det 
har inte varit lätt alla gånger. 
Tänk de barn som går i för-
skoleklass, de vet inget annat 
än långa köer och stora dum-
pers på vägarna. För dem för-
ändrar vi nu vardagen. Men 
det vi nu visar upp är en säk-
rare, bekvämare och vackrare 
resväg. Jag måste säga att jag 
är djupt imponerad av vad 

Trafikverket och dess 
entreprenörer har 
åstadkommit.

Schlagerstjärnan 
och trollhättebon, 
Jessica Andersson, 
var först ut att värma 
upp publiken, sedan 
väntade Lasse Kronér 
och Partypatrullens 
Per och Gunnar. Det 
var inte långt ifrån att 
allsången tog över. Besökarna 
såg ut att vilja fira och det 
fanns det skäl att göra.

I folkhavet syntes även 
Göteborgs tidigare starke 
man Göran Johansson. Vid 
närmare eftertanke var nog 
alla där. Det var en folkfest av 

sällan skådat slag i Ale.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Celebra gäster. Kommunalråd Mikael Berglund (M), regionstyrelsens ordförande 
Gert-Inge Andersson (S), projektchef BanaVäg i Väst Sara Distner och Västtrafi ks 
regionchef Håkan Wennerström intervjuades av Lasse Kronér.

Folkfest. Den offi ciella invigningen av BanaVäg i Väst i Ale var förlagd till resecentrum i Älvängen. 
Lasse Kronér, Jessica Andersson och delar av Partypatrullen underhöll. Publiken hängde med i 
svängarna och såg ut att stortrivas. Blotta tanken på att allt nu är klart var befriande.

Håkan Wennerström fi ck en tågbiljett 
från 1898 av Linnéa Johansson.


