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ÄLVÄNGEN. Det blev 
Swebus som vann upp-
handlingen av busstra-
fiken i Ale kommun.

Göteborgs Spårvägar 
som har ansvarat för 
trafiken de senaste tio 
åren lämnar uppdraget 
i juni nästa år.

– Det är skit, men 
samtidigt glädjande att 
det är en seriös entre-
prenör som tar över, 
säger Thomas Johans-
son, trafikområdeschef 
för Göteborgs Spårvä-
gar i Älvängen.

I förra veckan offentliggjor-
des beslutet för vinnande 
anbudsgivare i Västtrafiks 
senaste upphandling av buss-
trafik. Det blev Swebus AB 
som räknat bäst. Det skiljde 
29% mellan det billigaste 
och dyraste anbudet.

– Det blir mycket pengar 
och varför det skillnaderna 
är så stora får man nog titta 
närmare på innan man utta-
lar sig vidare, säger Thomas 
Johansson.

Vad är det värsta med 
att ha förlorat upphand-
lingen?

– Personalen känner sig 
otrygg och oroliga för sina 

jobb. Nu kommer säkert de 
flesta få gå över till Swebus. 
Behovet av bussförare är 
stort. Det är en betydligt 
tryggare situation här än på 
Volvo, menar Johansson.

Tar över i juni
I juni 2009 tar Swebus över 
trafiken på busslinjerna 401, 
402, 403, 404, 406, 407, 408, 
424, 425, 433, 434 och 435 
samt Lila Express.

Hos vinnarföretaget var 
det glada miner.

–  Jag tycker att det gläd-
jande att Swebus är tillbaka 
i Göteborgsområdet. Vi 
kommer till exempel att ha 
modernare fordon på de 
upphandlade linjerna, säger 
Attila Ungvari, affärsområ-
deschef för Göteborgs regi-
ontrafik. 

Avtal med vinnande 
anbudsgivare kommer att 
tecknas tidigast den 10 okto-
ber, då tiden för överklagande 
löper ut. Det första avtalet 
gäller till 2012, då busstra-
fiken sannolikt förändras i 
Ale i och med införandet av 
pendeltåg.

Upphandlingen
Upphandlingen har genom-
förts som ett öppet förfa-
rande enligt Lagen om upp-

handling inom områdena 
vatten, energi, transporter 
och posttjänster (LUFS). 
Utvärderingen av anbuden 
har skett mot det angivna 
utvärderingskriteriet ”utvär-
deringspris” som viktats till 
100 procent.

Efter öppning av anbu-
den har samtliga anbud kon-
trollerats om de uppfyller 
uppställda krav på leveran-
tören och den efterfrågade 
tjänsten. Alla anbudsgivare 
har uppfyllt kraven och har 
därför varit kvalificerade för 
utvärderingen. Totalt fanns 
fem anbud.

Vad ska du själv göra i 
juni?

– Jag vet inte, men jag 
tänker inte bli bussförare 
igen. Det ordnar sig säkert, 
avslutar Tomas Johansson.

VÄSTTRAFIK
Västtrafik finns till för alla som 
reser kollektivt i Västra Götaland. All 
trafik upphandlas i konkurrens och 
körs på entreprenad. Västtrafik ägs 
av kommunerna i Västra Götaland 
och Västra Götalandsregionen. 
Huvudkontoret finns i Skövde och 

lokalkontor finns i Borås, Göteborg, 
Skövde och Vänersborg. Västtrafik 
har cirka 200 anställda och 6 500 
förare kör för företaget. Varje dag 
görs en halv miljon resor med 2 300 
fordon, vilket motsvarar 24 000 mil.
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Swebus vann upphandlingen

– Det är mycket allvarligt 
och sätter ökad tidspress på 
hela projektet. Vi garderar 
oss med att titta på andra al-
ternativ att ta oss fram förbi 
Älvängen, men självklart 
hoppas vi nå en lösning för 
huvudförslagt så att vi får full 
funktion på sträckan.

Vad händer nu och hur 
länge kan ni vänta?

– Som sagt vi förbereder 
andra lösningar, men hoppas 
att Länsstyrelsen kan hand-
lägga överklagandet på kor-
tast möjliga tid. Det är önsk-
värt att ärendet prioriteras 
för alla parter. Det är svårt 

att precisera hur länge vi kan 
vänta.

När har ni planerat bygg-
start för sträckan som om-
fattas av detaljplan 9?
– Byggstarten är planerad till 
påsk 2009 (april). Innan dess 
ska upphandlingen med en-
treprenörerna vara klara 
och för att kunna skicka ut 
ett förfrågningsunderlag så 
måste vi vet hur sträckan 
ska se ut. Så länge kommu-
nen inte är överens med fast-
ighetsägarna kan vi inte gå 
vidare i arbetet.

Vad kostar ett vägprojekt 

i stillestånd?
– Det går inte att spe-

kulera i det. Vi jobbar uti-
från att undvika det och går 
inte huvudförslaget igenom 
får vi anta ett annat alter-
nativ. Hela vägprojektet är 
beroende av att vi kommer 
fram.

Har det begåtts några fel 
som gör att tiden nu är 
knapp?

– Det kan jag inte uttala 
mig om. Förhandlingen med 
fastighetsägarna är en kom-
munal angelägenhet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Bo Larsson, övergripande projektledare för 
BanaVäg i Väst sträckan Angered-Älvängen.

Hur kommenterar du att detaljplan 9 
i Älvängen har överklagats?

Hallå där...

Swebus AB var den vinnande anbudsgivaren när den senaste upphandlingen för busstrafik i Ale kommun offentliggjordes i 
förra veckan. Trafiken utifrån de nya avtalen börjar gälla i juni 2009.             Foto: Jonas Andersson
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FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringsbolag

FÖRETAGSKVÄLL!
Du hälsas välkommen till höstens företagskväll i FöretagsForums regi. Det är 
Ale Utveckling  som är värd för mötet och det kommer att handla mycket om 
framtidsfrågor och möjligheter för dig som företagare. Spännande att få ta 
del av Bana Vägs nya film om Ale 2012, och inte minst att lyssna till Lennart 
Olaussons information om BRG:s möjligheter att medverka till ett utvecklat 
företagande i regionen.

Men som vanligt inleder vi kvällen med att lyssna på vad som är på gång i vår 
kommun. Denna gång är det kommundirektör Stig Fredriksson som informerar 
om senaste nytt! 

OBS! Plats Nols Teknikpark OBS!

TISDAG 14 OKTOBER
RESTAURANG MATGLÄDJE NOL

KL 18.30 – 21.00

På programmet
Senaste nytt från Ale kommun!

Stig Fredriksson, kommundirektör

Följ med på en animerad resa genom Ale 2012!
Sara Oscarson, BanaVäg i Väst

Göteborg bästa entreprenörsregionen i Europa -   
vilka möjligheter skapar det för ditt företag?

Lennart Olausson, VD Business Region Göteborg

Vi bjuder på något enkelt att äta, 

och ett utmärkt tillfälle att umgås med kollegor!

OBS! Anmälan senast fredag 10 oktober:
Kjell Lundgren 0303-330 307, Jerry Brattåsen 0303- 330 277

Fax 0303-330 297. E-post förnamn.efternamn@ale.se


