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ALE. Snabbt och smidigt 
resande i all ära, men 
finns det ingenstans att 
parkera vid stationen är 
det lätt att bilen istället 
får gå hela vägen. 

I Nol samt i Älvängen 
planeras för utbyggnad 
av pendelparkering-
arna, men man väntar 
fortfarande på bygglov.

Majoriteten av aleborna bor 
inte på gångavstånd till pen-
deltåget. För en del är cykeln 
ett alternativ, liksom matar-
bussarna, men för många är 
bilen en förutsättning för att 
komma till stationen och se-
dan kunna fortsätta resan på 
ett miljömedvetet sätt. 

Västtrafik planerar nu att 

utöka pendelparkeringarna 
på två ställen i kommunen.

I Älvängen finns i nuläget 
tre parkeringar, en framför 
resecentrum, en utanför Bei-
jer samt en på andra sidan 
motorvägen utanför Sport-
life. Den sistnämnda är inte 
byggd som pendelparkering 
och därför råder ett antal 
brister. 

Det planeras nu för en 
utbyggnad som innebär 
upprustning av Fabriksvä-
gen även söderut, ordentligt 
uppritade p-platser, belys-
ning, cykelställ, gång- och 
cykelväg och avvattning. 

– Tidsmässigt ligger man 
lite efter i planeringen. Det 
finns förutsättningar för att 
kunna börja bygga redan i 
vår och vara klara fram till 

sommaren. Det är också vår 
förhoppning, säger Kenne-
th Gustavsson, trafikingen-
jör i Ale kommun. 

Enligt honom finns det 
idag plats för ett 100-tal bilar 
på området, men efter om-
byggnaden räknar man med 
ungefär 160 platser. 

Något bygglov har Väst-
trafik dock ännu inte ansökt 
om, utan projektet ligger 
fortfarande på projekterings-
stadium. 

Problemet med tre sepa-
rata parkeringar med helt 
skilda infarter är att det blir 
svårt för bilisterna att veta 
var det finns lediga platser. 

– Ett önskemål från kom-
munens sida är att Västtrafik 
ska sätta upp vägvisare till de 
olika parkeringarna där man 

samtidigt i ett tidigt skede 
kan få besked om var det 
finns plats. 

Steget längre
Även i Nol är det idag trångt 
på pendelparkeringen och 
här har Västtrafik kommit 
steget längre. I fredags fick 
man bekräftat att ansökan 

om bygglov mottagits och 
kan börja beredas. Ärendet 
väntas ta cirka tio veckor, vil-
ket innebär att ett klartecken 
kan ges tidigast till påsk. 

– Där planeras för ett 60-
tal nya parkeringsplatser på 
en gräsyta i närheten av pen-
delstationen, säger Kenneth 
Gustavsson.

Parkeringen i Bohus har 
redan byggts ut och enligt 
Annika Friberg, ansvarig 
för planeringen av kollek-
tivtrafiken i Ale, bedöms 
att platserna är tillräckliga 
i både Nödinge och Surte. 
Där finns alltså i dagsläget 
inga planer på utbyggnad. 

JOHANNA ROOS

BOHUS. Tidigare tog det 
40 minuter med buss 
403. 

Nu pendlar bohusbon 
Sam Alikhan till jobbet i 
Göteborg på 13 minuter. 

Bohus har blivit en knut-
punkt för kollektivtrafiken 
med hållplats för såväl pen-
del- och regiontåg som buss-
linjer. 

Sam Alikhan pendlar dag-
ligen till arbetet i Göteborg 
och är nöjd med den nya tåg-
förbindelsen.

– Det fungerar jättebra. 
Jag åker lika mycket nu som 
tidigare, men det går mycket 

fortare. Det enda som inte är 
så bra är att sista tåget hem 
på vardagar går 00:20. På 
helgerna går de senare, men 

det finns ju de som jobbar 
sena kvällar och får svårt att 
ta sig hem.

JOHANNA ROOS

ALE. Under 2013 gjor-
des närmare 1,7 miljo-
ner resor med Alepen-
deln. 

Det är fler än vad 
prognosen förutspådde. 

Flest resor gjordes 
från Göteborgs central, 
följt av Nödinge och gle-
sast med resenärer var 
det på Gamlestadens 
station.

Ett år och två månader har 
gått sedan Ale fick pendel-
tågstrafik.

Hur blev det då? Ökade 
antalet resenärer med kol-
lektivtrafiken?

Svaret på frågan är kom-
plext eftersom den tidigare 
busstrafikens linjedragningar 
inte är jämförbara med den 
nya tågtrafikens. 

Det som däremot kan 
fastställas är att det blev fler 

resande än vad som förut-
spåddes och att trenden pe-
kar mot en fortsatt ökning. 

– Alependeln hade närma-
re 1,7 miljoner resande un-
der 2013. I prognosarbetet 
inför planeringen av pendeln 
förväntade man sig ett resan-
de över miljonen, men utfal-
let blev alltså betydligt bättre 
än väntat, säger Annika Fri-
berg, ansvarig för planering-
en av kollektivtrafiken i Ale. 

Under förra året ökade 
antalet resor med Västtrafik 
med åtta procent. Utökandet 
av tågtrafiken, bland annat 
med Alependeln, bidrog till 
att tågtrafiken fick den kraf-
tigaste ökningen med hela 
15 procent. 

Nya projekt
Trenden är att resandet ökar 
och 2013 var det fler pendel-
resenärer i höstas än i våras.

Oktober blev en rekord-
månad och lägst siffra note-
rades i juli. 

Bortsett från Göteborgs 

central gjordes flest resor 
från Nödinge och därefter 
Älvängen. Glesast var det på 
stationerna i Gamlestaden 
och Surte. 

– Det känns som att folk 
är nöjda och att allt fler hit-
tar pendeltåget. Vi har haft 
synpunkter på timtrafiken på 

söndagar under sommartid. 
Det är alldeles för glest med 
avgångar så det hoppas vi att 
Västtrafik har lyssnat på in-
för nästa sommartidtabell.

Annika Friberg menar att 
man från kommunens sida 
under våren kommer att läg-
ga extra krut på att få fler att 

åka kollektivt. 
– Vi kommer att driva en 

rad olika projekt kring håll-
bart resande, bland annat 
kommer vi i år att jobba ak-
tivt kring Earth Hour. Vi har 
en jätteplan för det! 

JOHANNA ROOS

Fler pendlare än väntat
– Alependelns första år blev över förväntan

MÅNADSSTATISTIK 2013 ALEPENDELN

JAN 147 696

FEB 136 936

MAR 148 303

APR 151 002

MAJ 140 557

JUN 112 035

JUL 97 010

AUG 129 087

SEP 161 746

OKT 166 123

NOV 161 956

DEC 132 023

Totalt: 1 684 475

Resande per station 2013
Älvängen 274 864 (16 %)

Nol 153 506 (9 %)

Nödinge 304 928 (18 %)

Bohus 165 269 (10 %)

Surte 135 012 (8 %)

Gamlestaden 50 394 (3 %)

Göteborg C 600 502 (36 %)

Göteborg-Vänersborg

Älvängen 104 816

Bohus 70 253

Källa: Västtrafik

– Tesma C’uskic´ tar helst bussen med matkassarna

”Tågen går fortare men bussen närmare”

NÖDINGE. Att åka kol-
lektivt mellan Nödinge 
och Bohus tar antingen 
3 eller 9 minuter. 

Tesma C’uskic´ väljer 
då oftare bussen, även 
om den tar längst tid.

Två till tre gånger i veckan 
åker hon kollektivt med pensi-
onärskortet från hemmet i Bo-
hus till Nödinge för att hand-
la. Hon menar att det finns ett 
större utbud.

– Jag tar gärna bussen efter-
som det annars blir en bra bit 
att gå med matkassarna. Buss 
403 stannar mer centralt både 
i Nödinge och Bohus och man 
slipper gångtunneln till och 

från tågstationen. Även om 
tåget går fortare så väljer jag 

bussen som går närmast. 
JOHANNA ROOS

– Sam Alikhan pendlar dagligen från Bohus

”Det går mycket fortare”

– Men ännu har Västtrafik inga bygglov klara

Fler p-platser för pendlare planeras

Närmare 1,7 resor gjordes med Alependeln under 2013. Pendelstationerna med sina ing-
lasade gångbroar över E45 har kommit att bli nya landmärken för kommunen. 

Sam Alikhan tycker att det går utmärkt att pendla mellan 
Bohus och Göteborg.

Tesma C’uskic´ tar helst bussen för att slippa bära tunga 
matkassar nere från tågstationen. 

Provisorisk lösning. Pendelparkeringen på älvsidan i Älvängen väntar på att iordningstäl-
las. Cirka 160 platser planeras men ännu har inte Västtrafik ansökt om bygglov.
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