
2013  |   vecka 44  |   nummer 39  |   alekuriren 3

ALE. Ronden, bussar 
särskilt anpassade 
för sjukresor, står in-
för en ny upphandling 
till nästa sommar.

Ett rykte om att det 
skulle röra sig om en 
nedläggning har or-
sakat starka reaktio-
ner hos de som idag 
jobbar som värdar/
värdinnor på bus-
sarna, men uppgiften 
är felaktigt.

– Att rondenbussarna 
skulle försvinna är ett 
olyckligt rykte. Det hand-
lar om ett missnöje bland 
några som i och med en 
ny upphandling av trafiken 
riskerar att bli av med sina 
jobb. I själva verket kan 
det nya avtalet komma att 
innebära dubbelt så många 
turer i ett mer samlat kon-
cept, säger Lena Martins-
son, sektorschef på Sjuk-
resor. 

I Skaraborg har man 
dock beslutat att dra in 
linjer på grund av lågt 
resande. 

– De bussarna kostar 
årligen 6,5 miljoner 
kronor att driva och vi 
sparar betydligt mer på att 
låta de få som reser åka taxi 
till sjukhuset. 

Det gäller emellertid 
inte resten av Västra Göta-
landsregionen. 

Patienter som regelbun-
det reser mellan exempel-
vis Ale och Sahlgrenska, 
många är cancerpatienter 
under behandling, kan från 
och med nästa sommar få 
två turer per dag istället 
för en.

– Hittills har Ronden 
sett ganska olika ut mellan 
länen och det vi vill uppnå 
är att skapa ett koncept 
som ska gälla för alla, både 
när det gäller fordon och 
service ombord. Samti-
digt ska vi försöka möta 
behovet av allmän kollek-
tivtrafik, varpå turerna för-
modligen kommer att öka, 
säger Lena Martinsson.

Ses över
Servicen består idag 
av värdar och värdin-
nor ombord som hjälper 
patienterna. Även det sys-
temet ska ses över inför det 
nya avtalet och Lena Mar-
tinsson menar att de kan ha 
spelat ut sin roll.

– I deras uppgifter har 
det bland annat ingått att 
gå runt och hjälpa till med 
betalningen. Detta försvå-
ras av nya lagkrav på att alla 
ska sitta fastspända under 
färd, samt att betalningen 
idag sker genom biljettma-
skiner. Den hjälpen har du 
inte om du åker taxi och de 
patienterna är ofta i sämre 
skick än de som åker buss 
till sjukhuset. Kanske är 
behovet större där. 

JOHANNA ROOS

– Felaktigt rykte 
om nedläggning

Ronden 
blir kvar
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BLOMMOR
Presenter, choklad, porslin, 
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ALE. Elbussen körde 
fast innan den ens hann 
starta.

Det Sverigeunika pro-
jektet om en eldriven 
slingbuss i Älvängen är 
däremot inte avslutat.

– Nej, vi har tagit 
fram ett nytt förslag 
som nu ska förankra 
och hitta en fi nansie-
ring för, säger Energi-
teknikcentrums Robert 
Aronsson som äger 
projektet.

I slutet av december pre-
senterades ett sensationellt 
elbussprojekt i Ale. Västra 
Götalandsregionen backade 
upp Ale kommun i en sats-
ning på eldriven busstrafik 
i Älvängen. Tanken var att 
bussen skulle vara i drift 
under sommaren 2013 och 
under projekttiden var syftet 
att utvärdera elbussens 
funktion och tillgänglighet, 
liksom de boendes och resan-
des syn på driften. På höstens 
ortsutvecklingsmöten har 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande fått frågan om vart 

elbussen tagit vägen gång 
efter gång. I tisdags kväll sva-
rade han.

– Den är inte som några 
tror död och begraven, utan 
det har tillstött problem 
som vi nu försöker lösa. Den 
bussleverantör som vi förli-
tade oss till hade en väldigt 
fin elbuss på papperet, men 
när den skulle levereras var 
det inte lika lätt.

Robert Aronsson på Ener-
giteknikcentrum är väldigt 
försiktig i sina uttalanden och 
vill helst inte säga något alls.

– Jag kan bara understryka 
att vi jobbar på en lösning och 
har faktiskt kommit så långt 
att vi har ett färdigt förslag. 
Detta ska presenteras för Ale 
kommun och Västra Göta-
landsregionens företrädare 
inom kort. Kan vi komma 
överens om finansiering och 
upplägg för ett nytt projekt 
ser det ljust ut. Någon exakt 
tidplan om alla parter nappar 
på vår idé vågar jag inte uttala 
mig om i detta skede, säger 
han.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Men kan snart vara på gång igen

Elbussen har
kört fast!

Elbussprojektet har kört fast, men kan snart vara på banan 
igen – med en ny leverantör.

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 

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.

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, 

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 

Elbussprojekt kan sätta Ale på världskartan

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
Miljö ä d 984 000 k

Älvängen  |  0303-74 80 40
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Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Låt oss hjälpa dig 
med maten!

Vi har nåt för alla i familjen!

FIKA PÅ LOVET!
Räkmacka och kaffe  69:-
Rejäl ostmacka 
& varm choklad 
med grädde och marshmallows  

Vi har även paj, bakad potatis, 
lasagne och salladsbar!

29:-

Besök vår mat- och salladsbar!

I mat- och salladsbaren väljer 
och vrakar du för bara:
Vid köp av minst fyra ingredienser.  

595
/hg

Jfr. pris 59,50/kg. 

Max 2 kg/köp

Just nu!

GRILLAD 
KYCKLING 20:-/st

Max 2 st/köp

I manuella delikatessen:

SKINKA
Charkmäster, 
kokt, rökt. 790

/hg

BEHÖVER DU 
KONTANTER? 
Stå inomhus i värme 
och ljus och ta ut 
dina kontanter!


