
ÄLVÄNGEN. Det blev 
inga slingbussar till pen-
delstationerna i Västtra-
fi ks regi.

Ale kommun tog 
saken i egna händer och 
nu gör Madenbussen 
succé i Älvängen.

– Det är fortfarande 
färskt, men när den slår 
fullt ut är det frågan 
om storleken på buss 
räcker, säger Björn 
Sundblad, en av Nobi-
nas förare på den nya 
linjen.

Boende i områdena Maden 
och Olof Persgården fi ck i 
samband med trafi komlägg-
ningen från expressbussar 
till pendeltåg långt till statio-
nen. Samtidigt skissade En-
ergiteknikcentrum (ETC) 
på ett elbussprojekt. Slingan 
Maden till resecentrum före-
föll perfekt och Ale kommun 
gav ETC omgående i upp-
drag att utreda möjligheten 
att låta en elbuss trafi kera 
sträckan. Intresset för el-
bussar har växt kraftigt den 
senaste tiden och efterfrå-
gan blev därför ett problem. 
Orustföretaget BK Invest ser 
nu ut att bli Ales räddning. 
En elbuss är lovad att leve-
reras i oktober. Ale kommun 
fi nansierar satsningen med 
stöd av Energimyndigheten.
Västtrafi k har däremot valt 
att stå utanför och har bara 

varit behjälplig med att upp-
handla trafi ken.

– Vi gick inte med i pro-
jektet fullt ut, eftersom vi 
gjorde en bedömning att 
pengarna var för stora just 
då. Vi har ju som bekant inte 
bara Ale att ta hänsyn till, 
men vi är mycket intresse-
rade av utvärderingen. Inget 
är hugget i sten och kan små 
elbussar öka kollektivtra-
fi kresandet är det självklart 
väldigt positivt för oss, säger 
Mikael Olsson, trafi kchef 
för Västtrafi k.

Kommunledningen i Ale 
har uttryckt sin besvikelse 
över att Västtrafi k inte ens 
marknadsför Madenbussen 
på sina displayer i Älvängens 
resecentrum.

– Det kan jag förstå och 
jag ska omgående undersöka 
varför det är så. Det borde vi 
kunna lösa, medger Mikael 
Olsson.

I väntan på elbussen fi ck 
sträckan mellan Maden och 
resecentrum köras med en 
mindre dieselbuss. Att in-
tresset är stort visades under 
första veckan.

– Jag tror inte vi har kört 
en enda tom tur. Både pend-
lare till jobbet och skolung-
domar upptäckte snabbt 
bussen. När vädret blir säm-
re utgår jag från att ännu fl er 
kommer att välja bussen. På 
en del turer kan till och med 
bussen bli full. Det är väl det 
enda som oroar, men elbus-

sen är större och tar även stå-
ende så det bör räcka, säger 
Björn Sundblad som vittnar 
om många glada tillrop från 
det att bussen börjat köra.

– Någon tyckte väl att för-
sta turen kunde gå lite tidi-
gare, men eftersom det är en 
och samma förare som kör 

morgon och kvällspasset går 
det inte att få ihop arbetsti-
den.

Elbussens kapacitet kom-
mer att vara 21 sittande, 
21 stående och plats för en 
barnvagn.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

VECKA 35         NUMMER 31|06

 Minska barngruppernas storlek i förskola och 
fritids  - införa ett maxtak för gruppernas 
storlek.

 Garantera valfrihet i barnomsorgen genom ett 
utökat vårdnadsbidrag eller barnomsorgspeng.            

 Fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.

 Nytt äldreboende i Älvängen.

 Plats på äldreboende efter begäran.

 Bättre kvalitet på äldres mat och måltider.

 Ge äldre rätt att välja äldreomsorg, färdtjänst 
och hemlevererad mat.

 Anhörigstöd skall förbättras och 
vidareutvecklas.

 Duktiga lärare skall ha en bra lön.

 Nytt bibliotek i Älvängens centrum.

 Öka och förbättra föreningsstödet.

 Mer gång- och cykelvägar i Ale t.ex Alafors-
Starrkärr-Hultasjön.

 Fler näridrottsplatser och spontana motionsytor 
i Södra och Norra delarna.

 Ökad tillgänglighet till Göta Älv.
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Madenbussen gör succé

Madenbussen har än så länge aldrig gått tom. Ale kommun som tillsammans med Energimyndigheten finansierar projektet med en elbuss 
kan se att behovet av att trafikera slingan är stort. I oktober kommer en elbuss att ersätta nuvarande dieselbuss.

SÅ GÅR MADENBUSSEN

Madenbussens första tur 

från Älvängens resecentrum 

är kl 06.35. Från Älvängens 

bibliotek avgår bussen 06.42, 

07.12, 07.42, 08.12, 08.42, 

09.12, 09.42 och 10.12. 

Under eftermiddagen går 

bussen från resecentrum 

från kl 15.25, 15.55, 16.25, 

16.55, 17.25, 17.55, 18.25 

och 18.55.
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