
VECKA 39         NUMMER 35|22

DET LIGGER 
I LUFTEN

F
Ö

L
J  &  STYR EN

K
E

L
T

UP
LINK

FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT
Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra luft/vatten-värmepumpar 

förvandlar utomhusluften till energi som värmer upp och 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Marknadens enklaste styrning

• Klarar temperaturer ner till -25°C

• Tystgående

• NIBE Uplink, internetuppkopplad
 för fl er möjligheter

Läs mer på nibe.se/F2030

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60 • N-Center AB 031-742 35 60

Rörpac AB 031-44 10 30 • Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 • Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

ÄLVÄNGEN Lorensson VVS Teknik AB 0768-33 74 01

KVÄLLSMYS PÅ ALTANEN

Passa på och njut av härliga  

kvällarna utan att frysa!

Få Quartz värmare 

på köpet när du köper  

en terassmarkis före 30/9!

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16
www.kungalvssolskydd.se

Quartz värmare HLW15
Vädertålig infravärmare
IP55, 1.500 W

ALE. Linbanor kan vara 
framtiden för Ale kom-
muns kollektivtrafi k.

När nya resmöjlig-
heter planeras ligger 
linbanor högt i kurs hos 
Göteborgs stad. 

Linjerna skulle knyta 
ihop Ale med andra 
kommuner, ohindrat av 
berg och vattendrag.

Göteborgs stad överväger 
huruvida linbanor skulle 
kunna vara ett alternativ för 
en ny sorts kollektivtrafi k i 
staden. Linbanan, vars första 
linje planeras kunna öppna 
2021 skulle knyta ihop fl era 
orter och förenkla resandet 
mellan dem. Även Ale har 
visat intresse i projektet.

– När vi tittat på försla-
get kan vi se fördelar för vår 
kommun. När man ligger 
mitt i en dal som Ale gör 
fi nns det berg och vatten 
och det kan vara svårt att ta 
sig vissa sträckor. Linbanor 
är ett bra alternativ till att 
spränga i berg, lägga vägar 
och bygga broar, säger An-
nika Friberg, ansvarig för 
kollektivtrafi ken i Ale kom-
mun. 

– Linbanornas ljudnivåer 
är också attraktivt för att be-
vara tysta områden.

Göteborg föreslog en 
linbanelinje mellan Surte — 
Angered — Partille, men Ale 
föreslår även en linje sträck-

an Bohus/Surte — Kungälv.
– Vi vet inte exakt hur sträck-
orna skulle ligga. Göteborg 
har bara lagt fram förslag 
på tänkbara dragningar. Vi 
tycker att man ska knyta 
ihop med Kungälv också, så 
att man får bättre kollektiv-
trafi k till exempelvis Ytterby, 
säger Annika Friberg.

En linbana skulle innebä-
ra snabbare resvägar till or-
ter som idag tar tid för Ales 

medborgare att ta sig till.
– Det skulle öppna upp 

för nya möjligheter vad gäl-
ler arbete och studier. Det 
blir snabbare och lättare att 
ta sig till exempelvis Partille, 
säger Annika Friberg.

Något helt nytt
Linbanor är ingenting nytt 
för Ale kommun. Redan i 
början av 1900-talet byggdes 
en linbana som fraktade torv-

briketter från Sörmossen till 
glasbruket i Surte. Banan var 
i bruk till och med 1947 då 
ett fl ygplan kolliderade med 
linbanan och en av de två 
fl ygarna omkom. Göteborgs 
linbaneprojekt är dock något 
helt nytt då den skulle inne-
bära Sveriges första linbana 
för kollektivtrafi k. 

– Det skulle sätta Göte-
borg på kartan, säger Annika 
Friberg. 

– Jag tror att de priori-
terar Göteborg före Ale. 
De vill ha en linje klar till 
400-årsjubileet 2021, men 
när i tiden det blir aktu-
ellt för oss vet jag inte.
Än så länge är planerna för 
de eventuella linbanelinjer-
na i ett översiktligt förstadie. 
Kostnader, exakta linjer och 
stationer är ännu inte plane-
rade.

SOFIA KARLSSON

Bilden visar en linbana i Rio de Janeiro som knyter samman stadsdelen Complexo do Alemão med stadens centrum. Linbanan kan 
förflytta 3000 personer i timmen en sammanlagt 3.5 kilometer lång sträcka.

VAD VI VET NU:

• I nuläget fi nns planer på 

sex linbanelinjer i göte-

borgsområdet. Förutom 

Ale—Partille planeras 

Partille—Bäckebol, 

Brunnsbo—Svingeln, 

Haga-Wieselgrensplatsen, 

Öckerö—Lindholmen och 

Vrångö—Axel Dahlströms 

Torg.

• Varje gondol skulle rymma 

12-20 personer och minst 

två barnvagnar eller rull-

stolar.

• Medelhastigheten tros 

kunna ligga på mellan 20-30 

kilometer i timmen.

• Förväntad byggstart för 

den första sträckan är 2019.

LINBANOR

Den första linbanan uppför-

des i Tyskland 1644.

Linbanor omnämndes för 

första gången i Sverige 1825 

i tidskriften Jornal för Ma-

nufakturer och Hushållning 

och kallades då ”fl ygande 

skottkärror”.

Den första svenska linbanan 

färdigställdes 1844.

Under slutet av 1800-ta-

let och första halvan av 

1900-talet var linbanor ett 

vanligt inslag inom industrin. 

De försvann dock i takt med 

att bilar blev allt billigare.

De linbanor som fi nns kvar 

i Sverige idag fungerar mest 

som turistattraktion. En av 

dessa är linjen Örtträsk — 

Mensträsk i Västerbotten 

som med sina 13 kilometer 

är världens längsta person-

linbana.        Källa: Wikipedia 

Med sikte mot skyn


