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ALE. Alependelns första 
tid i rullning blev inte 
helt smärtfri. 

Förseningar och 
inställda tåg upprörde 
resenärerna.

Nu ska problemen 
vara åtgärdade och 
enligt Västtrafi k var 
punktligheten under 
förra veckan nästan 
100 procent.

Invigningen av Alependeln 
var storslagen och förvänt-
ningarna på den nya kollek-
tivtrafiken höga. Den ome-
delbara succén uteblev dock 
då förseningar och inställda 
avgångar blev ett vanligt 
inslag under inkörningsti-
den. 

– Problemen som varade 
en och en halv vecka efter 
invigningen berodde på pro-
blem i banan vid Gamlesta-
den som orsakade tvärstopp. 
Det berodde på att så kall-
lade baliser, som ger infor-
mation till tåget som rullar, 
inte fungerade som de skulle. 
Tågen var känsliga för detta 
och vissa blev helt utslagna. 
Då blev man tvungen att 
nollställa igen och tappade 
tid, vilket gjord att logistik-
kedjan rubbades, säger Jarl 

Samuelsson, spårtrafikchef 
på Västtrafik.

Att temperaturen sjönk 
långt under minusstrecket 
och att snön föll över Göta-
älvdalen utgjorde inte ulti-
mata förutsättningar för Ale-
pendelns inkörningstid, men 
var inte den huvudsakliga 
orsaken till problemen.

Någon direkt skadegö-
relse har tågen inte utsatts 
för, men klottrare har varit 
framme under hela perioden, 
mestadels innan tågen togs i 
bruk. 

– Jag finner inga ord för 
hur onödigt det är, menar 
Samuelsson.

Kvartstrafiken igång
En månad efter invigningen 
den 9 december håller nu 
tågen avgångstiderna och 
Jarl Samuelsson ser fram 
emot att se effekterna av 
kvartstrafiken som rullade 
igång i måndags. 

– Tittar man på statistiken 
från förra veckan har punkt-
ligheten på sträckan Göte-
borg–Älvängen varit mellan 
97 och 98 procent. Då räknar 
man med plus minus tre 
minuter. Inför kvartstrafi-
ken har vi på Västtrafik haft 
nära kontakt med både ope-

ratören SJ och Trafikverket 
och allt ser bra ut. Det blir 
jobbigare att planera, men 
ur resenärsvinkel blir det en 
stor fördel när tågen börjar 
gå med högre frekvens. 

I måndags gjordes även 
förändringar i tidtabellen 
för buss 421 som går från 
Trollhättan till Älvängen 
via Lilla Edet och Lödöse. 
Anledningen är att det visat 
sig vara svårt att hålla tiderna 
och passa till tågtrafiken. 

Hissar ur funktion
Att hissarna i Ales nybyggda 
tågstationer fungerar som 
de ska är helt avgörande för 

att rullstolsbundna, perso-
ner med barnvagn eller som 
har svårt att gå i trappor ska 
kunna ta sig över motorvägen 
och ner till tågperrongen. 

I både Nödinge och Älv-
ängen har dessa hissar vid 
olika tillfällen varit ur funk-
tion. Nödingebon Johanna 
Pollnow blev upprörd när 
hon i dagarna innan jul skulle 
ta tåget in till Göteborg. 

– Där stod jag på stationen 
med tvååriga dottern i barn-

vagn och dessutom är jag 
höggravid så jag får inte bära 
något. Eftersom hissen inte 
fungerade blev jag tvungen 
att gå hem igen och ta bilen 
till stan. Samma sak var det 
när jag skulle åka tåget igen 
den 28 december. Det kan ju 
inte vara meningen att man 
ska förlita sig på att andra vill 
bära min vagn i trapporna.

Det är Västtrafik som 
ansvarar för att hissarna 
repareras och enligt kommu-

nikationschefen Lena Jovén 
ska felet vara åtgärdat inom 
24 timmar från det att felan-
mälan gjorts.

– Nu ska hissarna i 
Nödinge och Älvängen 
fungera igen. Vi uppdaterar 
så fort som möjligt på hem-
sidan om de skulle vara ur 
funktion.

Nu håller Alependeln tidenNu håller Alependeln tiden
– Västtrafi k: Nu ska alla problem vara lösta
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Inkörningstiden för Alependeln präglades av en del förseningar och inställda avgångar, men 
nu menar Västtrafi k att problemen ska vara lösta. Förra veckans statistik visar på en punkt-
lighet på närmare 100 procent. 

Jarl Samuelsson, spårtrafi k-
chef på Västtrafi k. 
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Det är vi som 
är Axelssons!

Välskött 
på grädd-
hyllan!

Välkommen till 
denna otroligt 
väldisponerade villa 
på Älvängens
gräddhylla! Perfekt 
planlösning med plats 
för hela familjens 
behov. Fint och 

rymligt kök. Två helkaklade badrum. Bergvärme ger bekväm drift till låg 
kostnad. Garage och stenlagd uppfart med plats för två bilar. Perfekt 
för barnfamiljen. Välkommen på visning! 149 kvm. 

Pris 2.850.000:- som utgångspris. Visas 13/1 & 15/1. 
Adress Länsmansvägen 32. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Älvängen

Snygg 2:a 
med låg 
avgift!

Ljus, fräsch och 
välplanerad 2:a i 
mycket bra läge i 
vackra Norra Surte.
Endast 15 min till 
Göteborg med bil 
eller nya pendeltåget. 
Fiberkabel. Liten 

förening med mycket gemenskap. Nära naturen, fotbollsplan, förskola 
och skola. Välkommen på visning! Vån. 1/3. 52 kvm. Avg. 2.621:- 

Pris 625.000:- som utgångspris. Visas 13/1 & 16/1.

Surte

Välplanerad 
familjevilla!

Välkommen till denna 
välplanerade villa 
med bra läge i Göta. 
Prisvärt boende med 
plats för hela familjen. 
Låga driftskostnader 
genom vedkamin
och luftvärmepump. 
Promenadavstånd till 
bad i Ryrsjön. Skola/

dagis i området. En riktig familjevilla i barnvänligt område som ska ses 
på plats. Välkommen på visning! 143 kvm. 

Adress Aspekullavägen 6. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Göta

Välplanerad 
familjevilla!

I bra läge kan vi 
nu erbjuda denna 
1,5-plans villa i 
centrala Skepplanda. 
Ett bra val för 
barnfamiljen med 
gångavstånd till 
skolor och lekplatser. 
Fyra sovrum och 

stora ytor. Tak mellan huset och garaget/förrådet ger många fördelar. 
Uteplats i söder. Nya E45 och pendeln ger en restid på ca 25 min till 
Göteborg. Välkommen hit! 135 kvm.

Skepplan
da

Nybyggt och 
välplanerat!

Välkommen till denna 
ytterst välplanerade 
villa med utmärkt 
lantligt läge strax 
utanför Nygård. 
Villan färdigställdes 
2011 och är givetvis i 
nyskick och innehåller 
allt en modern familj 
behöver. Lyxigt 

badrum och kök. Kamin för värme och trivsel. Nära till ny motorväg 
mot Gbg. Ska ses och upplevas. 148 kvm. 

Pris 2.250.000:- som utgångspris. Visas 13/1.
Adress Gård 134. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Nygår
d

Nära nya 
pendel-
stationen!

Här erbjuds denna 
mycket välplanerade 
villa med centralt och 
bra läge i Lödöse. 
Kort cykeltur till nya 
pendelstationen mot 
Gbg/Trollhättan.
Villan är i gott skick 

men erbjuder ändå stora möjligheter till egen prägel. Fyra st sovrum 
och två fräscha badrum. Välkommen på visning! 137 kvm. 

Adress Tingbergsvägen 3. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Lödöse


