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ALE. Pendelparkering-
arna i både Älvängen 
och Bohus fylls snabbt 
under morgonrusningen 
och behovet av fl er 
platser växer.

I Älvängen går dess-
utom ett tiotal platser 
förlorade eftersom 
bilisterna parkerar åt 
fel håll. 

För att få fler kommunin-
vånare att ställa bilen och ta 
tåget krävs att det finns till-
räckligt med parkeringsplat-
ser för de som väljer att ta 
bilen till stationen. 

– Nu är det viktigt att vi 
har koll på hur det ser ut med 
både bil- och cykelplatser för 
att kunna anpassa platserna 
efter behovet, säger Sebas-
tian Svedgren, trafikingen-
jör i Ale kommun. 

Måndagen den 14 januari 
på förmiddagen var han själv 
ute på vid pendeltågsstatio-
nerna och räknade både bilar 
och cyklar. 

– Det är svårt att bilda sig 
en exakt uppfattning, men 
man kan se vissa tendenser. 
I Surte, Nödinge och Nol 
verkar det finnas gott om 
plats. I Nödinge räknade jag 
även till hela 71 cyklar, vilket 
var nästan lika många som 
bilarna. Även i Nol är det 
trots kylan populärt att cykla 

och nu inför våren kommer vi 
att hålla oss uppdaterade om 
hur det ser ut med cykelpar-
keringar.

I Bohus var bara en enda 
av de 51 platserna på pendel-
parkeringen ledig. På kom-
munen jobbar man nu med 
att få loss mark för att kunna 
bygga fler.

– Vi kommer att få hyra ett 
30-tal platser på vänster sida 
om vägen som går upp mot 
Jennylund i höjd med Bohus 
centrum, men det dröjer 
ytterligare några månader. Vi 
är medvetna om behovet och 
jobbar på att ordna fram fler 
platser. Även i Surte kommer 
det att byggas fler och ett 
alternativ är att ställa bilen 
där istället, säger Annika 
Friberg, ansvarig för plane-
ringen av kollektivtrafiken i 
Ale.

Fel håll
Det är fredag förmiddag och 
på pendelparkeringen när-
mast tågstationen i Älvängen 
finns inte en enda plats ledig .

Annika Friberg, räknar 
bilarna.

– 53 stycken.
Hade bilisterna parkerat 

enligt planen hade det funnits 
plats för ett tiotal till. Proble-
met är att de ställer sig åt fel 
håll jämfört med hur det var 
tänkt, vilket i sin tur beror på 

att linjerna inte hann målas 
innan vintern kom. 

Nu står bilarna i tre långa 
enkelrader, medan planen var 
att ha tre dubbla rader från 
kortsida till kortsida samt en 
enkelrad längst bort mot E45 
med tre handikapplatser.

Det fattas även hänvisning 
för hur man ska svänga in. 
Tanken är att man tar höger 
precis innan parkeringen för 
att cirkulera runt motsols. 

Förutom de 65 platserna 
utanför Pressbyrån finns 
ytterligare 62 på andra sidan 
som man når via Frälsegårds-
vägen. Ändå räcker de inte 
till och i väntan på att planen 

för nya parkeringsplatser på 
älvsidan ska bli klar under 
våren kommer man tillfälligt 
att kunna använda tomten där 
”Svevia-huset” vid infarten 
till Hantverkaregatan rivs. 

Annika Friberg hoppas på 
att elbussen, som till som-
maren ska börja gå mellan 
Madenområdet och rese-
centrum ska bidra till att fler 
lämnar bilen hemma.

– Det är viktigt att vi 
använder bussarna eftersom 
det är behovet som styr. Finns 
det inte tillräckligt med rese-
närer är det inte heller möj-
ligt för Västtrafik att behålla 
alla turer.

Den uppmärksamme 
bilisten har förmodligen lagt 
märke till två gula tavlor som 
trafikverket nyligen upprät-
tat längs E45 i höjd med Älv-
ängen och Nödinge. 

Där ska det finnas informa-
tion om antalet lediga platser 
på pendelparkeringarna i god 
tid innan avfarten. Det dröjer 
ytterligare någon vecka innan 
den funktionen är igång.

Under högtrafik presente-
ras redan nu hur lång tid det 
tar med bil respektive tåg till 
Göteborg. 

– Det är en del i att stödja 
en ökad attraktionskraft för 
kollektivtrafiken. Förhopp-

ningsvis ska man se att det går 
fortare att ta tåget och välja 
att ställa bilen, säger Björn 
Carselid på Trafikverket.

Tiden uppdateras vid 
eventuella förseningar som 
rapporteras av Västtrafik eller 
om man får uppgifter om 
att det är stopp i biltrafiken. 
Längst upp på tavlan finns 
en display med plats för mer 
utförlig trafikinformation, 
men det dröjer ytterligare 
några månader innan den är 
igång. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Parkeringskoll. Annika Friberg, ansvarig för planeringen av kollektivtrafi ken i Ale och Sebastian Svedgren, trafi kingenjör hål-
ler sig uppdaterade om läget på pendelparkeringarna. Parkeringen vid Älvängens resecentrum saknar linjer, vilket gjort att 
bilisterna ställer sig åt fel håll. 

– Kommunen jobbar på att – Kommunen jobbar på att 
utöka pendelparkeringarnautöka pendelparkeringarna
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BARNENS DAG! DROP-IN!

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB!
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MISSA INTE
VÅRENS KURSER!

ALLA MÄNNISKOR,
ALLA ÅLDRAR!

I ÄLVÄNGEN 9 FEBRURI KL 12.00-14.00
Barndans i Ale! 
PROVA-PÅ-DANS
4-5 år samt 2-3 år 12.15 
6-8 år samt 9-12 år 13.00
Prova även på det nya danskonceptet: 
Dance it 9-12 år!
Tävla och vinn fina priser, delta i 
fiskdammen, ballongutdelning under 
dagen!

Välkomna!


