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presenter, leksaker (även Lego) 
och mycket mer!
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DrömHuset
Leksaker & Presenter

UPP
TILL

Öppet mån-tors 9 - 18, fre 9 - 16 och lör 10 - 14. Vardagar lunchstängt 13 - 14
Ale Torg 10, Nödinge

önskar

med 
riktigt 
bra priser!

2 par kompletta progressiva glasögon från  2850:-
till dig och en vän

Enkelslipade från    950:-

Alla bågar i butiken och antirefl exbehandling ingår!

SYNUNDERSÖKNING

NOL. Elbussen ses som den 
stora lösningen för en miljö-
vänlig kollektivtrafi k.

Älvängen blir nu testarena 
och Ale kommun blir först i 
världen att sätta en elbuss i 
skarp trafi k.

– Det är ett projekt som 
har en gigantisk potential 
och vi ska se till att lyckas, 
säger Robert Aronsson på 
Energiteknikcentrum i Nol 
(ETC).

Ale kommun och Älvängen ska växa. 
I detaljplanearbetet för bostadsom-
rådet Kronogården där det plane-
ras för 400 nya lägenheter visade 
sig den framtida kollektivtrafiken 
bli ett bekymmer. Bullerfrågan och 
därmed kravet på större avstånd 
till bebyggelse försvårade arbetet. 
Kommunstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), väckte med 
anledning av detta en fråga i styrel-
sen för ETC. Det gällde huruvida 
ETC skulle kunna medverka till 
att få till stånd en elbuss som kan 
trafikera närmare och i bostadstäta 
områden.

– Samma behov finns i Nödinge 
och Surte. En tätortsnära busslinga 
är framtiden för att göra kollektiv-

trafiken ännu mer attraktiv och det 
är ju inte bara i Ale som dessa behov 
finns. Många kommuner brot-
tas med samma bekymmer, säger 
Annika Friberg, kollektivtrafiks-
ansvarig i Ale kommun.

ETC kom i kontakt med till-
verkaren av specialbussar, CoMan 
i Bengtsfors, som redan hade tagit 
fram en prototyp av en mindre 
elbuss. Ale kommun tog initiativ 
till att starta ett elbussprojekt till-
sammans med Västra Götalandsre-

gionen, Länsstyrelsen, Energitek-
nikcentrum och företaget CoMan. 
Regionen satsar närmare 3 000 000 
kronor i projektet. Under tre år ska 
elbussen nu testas på allvar och dess 
funktion ska utvärderas noga. ETC 
ska samtidigt testa fram en ny ladd-
ningsteknik, induktiv laddning.

– Om elbussen ska vara ett alter-
nativ i framtiden måste den enkelt 
kunna laddas, utan krav på att föra-
ren ska behöva gå ur bussen och 
sätta i en sladd. Vi kommer att ta 

fram en laddplatta som bussen par-
kerar över. Laddningen sker sedan 
trådlöst, berättar Kjell Lundgren, 
projektledare för ETC.

Älvängen drog av olika skäl 
vinstlotten att få bli testarena för 
framtidens elbuss.

– Boende i södra Älvängen, 
Madenområdet bland annat, har 
fått en försämrad kollektivtrafik 
sedan pendeltåget kom. Det går 
bara matarbussar en gång i halvtim-
men till Älvängens station, därför 

såg vi starka skäl att försöka hitta 
förbättringar. Elbussen kommer att 
trafikera så mycket det går under 
högtrafik och gå från Arosenius-
skolan, längs Vallmovägen och 
Göteborgsvägen ner till pendelsta-
tionen. Det blir en suverän möjlig-
het, säger Annika Friberg.

Elbussen bedöms också för bat-
teriets skull vara i behov av att stå 
i garage under nattetid och detta 
har utföraren Nobina tillgång till i 
Älvängen.

Projektet går nu in i ett intensivt 
skede. Tekniken är ännu inte helt på 
plats och bussen med 22 sittplatser 
har därför inte kunnat provköras.

– CoMan hoppas hitta en bättre 
batterilösning än vad prototypen 
hade. Det är själva drivlinan som 
återstår, annars finns allt, det ska 
bara på plats, säger Robert Arons-
son som menar att CoMan har fått 
en jättechans.

– Faller det här väl ut och vi 
lyckas skapa en trygg elbuss så är 
marknaden obegränsad. Intresset 
och behovet av en smidig elbuss är 
gigantiskt, men ingen vill vara först 
ut att testa den oprövade tekniken. 
Nu blev det Ale och vi ska från 
ETC:s sida se till att det här blir 
ett projekt som ingen kommer att 
skratta åt.

Går allt som planerat ska elbus-
sen tas i bruk till sommaren, men 
det återstår att räta ut ett antal frå-
getecken. Några enklare hållplat-
ser ska också byggas, varav två på 
Vallmovägen. Resan med elbussen 
kommer att vara gratis under test-
periodens tre år.

Elbussprojekt kan sätta Ale på världskartan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale kommun blir först i Sverige – och i världen – med att sätta in en elbuss i skarp trafi k. En slinga i Älvängen 
blir testarena och effekterna kommer noga att utvärderas och kanske lägga grunden för en ny miljövänlig kol-
lektivtrafi k världen över.

FINANSIERING ELBUSSPROJEKT

Ale kommun  1 000 000 kr
Västra Götalandsregionen
Kollektivtrafi ksnämnden  984 000 kr
Regional utvecklingsnämnd  984 000 kr
Miljönämnden 984 000 kr
Länsstyrelsen  610 000 kr
CoMan, arbetsinsats 660 000 kr
Kommunal arbetsinsats 660 000 kr
Summa: 5 882 000 kr


