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Trängselskatten* är en del av Västsvenska paketet och har tre 

syften. Den skapar en bättre miljö med friskare luft, minskar 

trängseln och är med och finansierar Västsvenska paketet. 

Det är en av de största satsningar som görs på vägar, järn  -

vägar, kollektivtrafik och cykelbanor i Västsverige. Paketet 

beräknas kosta 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå). 

När möjligheterna att resa förbättras, blir det enklare att bo 

där man trivs och samtidigt nå jobb eller skola inom rimlig 

tid. Det blir också lättare att ta sig till skog, hav, stad, nöjen 

och allt som bidrar till ett gott liv.

Trängselskatten höjs den 1 januari 2015

I Västsvenska paketet ingår även pendelparkeringar, cykelbanor, bullerskydd med mera.

Perrongförlängningar

Ger plats för längre tåg 

och fler resenärer.

Västlänken

Tågtunnel under Göteborg 

som gör det möjligt att utöka 

tågtrafiken och skapa 

direktresor i regionen.  

Tre stationer ger Göteborg 

nya förutsättningar att skapa 

framtidens stad.

Busskörfält

Gör kollektivtrafiken 

punktligare och mer 

tillförlitlig.

Hisingsbron

Ersätter den utslitna Götaälvbron. 

Ger mer plats för kollektiv-, gång-, 

cykeltrafik och ny bebyggelse nära 

vattnet på både sidor av älven.

Gamlestaden

Ett nytt resecentrum byggs 

som en del av en växande 

stadsdel.

Marieholmstunneln

En vägtunnel under Göta älv som 

avlastar Tingstadstunneln och 

förbättrar framkomligheten.

Höjd trängselskatt

Från 1 januari 2015 gäller nya belopp 

i Göteborg efter ett beslut som togs  

i riksdagen 2011. Det innebär en 

höjning med 1, 3, eller 4 kronor 

beroende på när du passerar. 

Det maximala beloppet per dag och 

fordon är fortfarande 60 kronor.

För mer info: 

www.transportstyrelsen.se

Tider Belopp

06:00 – 06:29  ............. 9 kr

06:30 – 06:59  ..........  16 kr

07:00 – 07:59  ...........  22 kr

08:00 – 08:29  ..........  16 kr

08:30 – 14:59  .............. 9 kr

15:00 – 15:29  ............  16 kr

15:30 – 16:59  ............  22 kr

17:00 – 17:59  ............  16 kr

18:00 – 18:29  .............. 9 kr

18:30 – 05:59  .............  0 kr

*  I samband med riksdagsvalet 2014 genomförde Göteborg en rådgivande 

folkomröstning om trängselskatt. Göteborgs Stad är en av de fem parter som 

har tecknat avtal om Västsvenska paketet, där trängselskatten är en del. 

Förändringar av trängselskatten kräver beslut i riksdagen.

ÄLVÄNGEN. Trägen vin-
ner – den gröna bussen 
är här.

Ale kommuns första 
elbuss invigdes äntligen 
i måndags.

Det är dessutom den 
första rena elbussen 
som tas i bruk i Västra 
Götaland.

Tårtan stod framdukad och 
cidern sprutade i Älvängens 
resecentrum på måndagsef-
termiddagen. Det fanns skäl 
att fira. Efter lång väntan 
var elbussen på plats, redo 
att invigas. När kollektivtra-

fiken gick från buss till tåg 
fick boende i Maden- och 
Olofpersgården försämrade 
villkor. Avståndet till statio-
nen i Älvängen är med sina 
5 km i längsta laget. För att 
stimulera fler att välja kollek-
tivtrafiken tog Ale kommun 
beslut om att införa en ma-
tarbuss på sträckan mellan 
Älvängens bibliotek och re-
secentrum. Avståndet visade 
sig ytterst lämpligt för en 
eventuell elbuss och Energi-
teknikcentrum, ETC, enga-
gerades i frågan.

– Dieselbussar i tätorter 
är olämpligt både med hän-
syn till miljö och buller. Ut-
maningen blev att hitta en 
elbuss och en leverantör som 
kunde garantera funktionen. 
En matarbuss till pendelsta-
tionen måste kunna gå efter 
en tidtabell och resande ska 
kunna lita på att den kom-
mer. Vi kom i kontakt med 
Orustföretaget BK Invest, 
men efterfrågan på elbussar 
är stor och därför har det 
tagit tid. Ale kommun dri-
ver nu ett elbussprojekt med 
stöd av Energimyndigheten. 
Vi kommer att utvärdera 
sociala, ekonomiska och tek-
niska aspekter under två års 
tid, säger Robert Aronsson, 
projektledare för ETC.

Kommunstyrelsens ord-

förande Paula Örn (S) var 
strålande glad över att få 
klippa det blågula bandet 
tillsammans med Ulrika 
Frick (MP), kollektivtrafik-
nämndens ordförande.

– Elbussen är ett steg i 
vårt mål att skapa ett hållbart 
stationssamhälle. Att Ale 
kommun är först ut i Västra 
Götaland med en ren elbuss 
känns också väldigt bra. Vårt 
projekt kopplar samman det 
bästa ur flera världar. Det 
handlar om hållbarhet, till-
växt och teknikutveckling. Vi 
hoppas och tror att elbussen 
blir en succé och motiverar 
fler att välja tåget. På så vis 
kan vi då hävda att den är 
lönsam och ska ingå i den 
reguljära kollektivtrafiken, 
säger Paula Örn som också 
betonade att elbussens entré 
i Ale är ett resultat av ett fler-
årigt gemensamt arbete.

– Vi har jobbat tillsam-
mans i en bred politisk enig-
het. Vi har också samverkat 
med näringslivet, regionen 
och staten. Tillsammans ut-
vecklar vi framtidens kollek-
tivtrafik.

Efter invigningstal och 
bandklippning blev det så 
äntligen dags för premiär-
turen. Lokaltidningen åkte 
med på den första elbuss- 
turen mellan Älvängens re-

secentrum och biblioteket. 
Oppositionsråd Mikael 
Berglund (M) och Miljö-
partiets Peter Rosengren 
var två av de drygt 20 premi-
ärresenärerna. De fascine-
rades som alla andra av den 
tysta bussen.

– Det är en häftig upp-
levelse, lite som att åka in i 
framtiden, konstaterar de 
nöjt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Grönare kan det inte bli
Här invigs elbussen!

MADENBUSSEN

Matar resande från Maden 

och Olof persgården i 

Älvängen till pendelstatio-

nen. Sträckan trafikeras åtta 

gånger på för- och efter-

middagen. Första turen går 

06.35 och resan tar max en 

kvart. Från och med 15 de-

cember är det en ren elbuss 

som används. Bussen tar 

23 sittande och 20 stående. 

Det är en låggolvsbuss med 

möjlighet även för rullstol. 

Elbussen beräknas gå 12 mil 

på en laddning och kräver 

sex timmars laddning.

Skål! Äntligen på plats. Elbussens mottagande och funktion kommer att följas noga av bland andra 
Kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP) och kommunalråd Paula Örn (S).

Oppositionsråd Mikael Berglund (M) tog chansen att tillsammans 
med bland andra Peter Rosengren (MP) uppleva premiärturen 
med Ales första elbuss.
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