Elbussen en del
av ElectriCity
Trafiken med elbussar på linje 55 i
Göteborg är ett resultat av Electricity.
Det är ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle där nya
lösningar för framtidens hållbara
kollektivtrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas. Här deltar bland
annat Volvokoncernen, Chalmers,
Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs
Stad, Göteborg Energi, Lindholmen
Science Park och Johanneberg Science Park.
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Många innovationer
på ny elbusslinje
Den 15 juni startade en ny elbusslinje i Göteborg. Vid bussens ändhållplatser laddas både elbussar och hybridbussar med 100 procent förnybar
el. Laddstationer, hållplatser och bussar innehåller en rad innovationer
och kommer att följas upp under tre års tid.
Text: Ann-Sofie Borglund Foto: Göteborg Energi.

– DETTA ÄR ett viktigt steg mot framtidens hållbara
kollektivtrafik. Genom att ladda bussarna med förnybar el minskar vi utsläppen och förbättrar luftkvaliteten, säger Lotta Brändström, vd på Göteborg Energi.
– Det finns mycket kvar att göra för att öka andelen förnybart inom transportsektorn. Fortfarande används 90 procent fossila bränslen i fordon. Att el nu
används i större utsträckning är angeläget och laddinfrastruktursatsningar, som den för bussar i Göteborg,
tror jag vi kommer att se mer av framöver, säger Lotta
Brändström vidare.
Laddas inomhus

Den nya busslinjen trafikeras mellan Chalmers/Johanneberg Science Park och Lindholmen Science
Park via Avenyn. Vid ändhållplatserna finns laddstationer. Vid Chalmers står den utomhus, medan den
vid Lindholmen Science Park är inomhus, vilket är
möjligt tack vare att bussarna inte avger några utsläpp.
Laddinfrastrukturen består av en transformator, en
högeffektsladdare och en laddstolpe med en pantograf (strömavtagare). I högeffektsladdaren omvandlas
växelström till likström vilken leds till laddstationen.
Längst upp på laddstationen finns en pantograf,
vilken normalt sett används på tåg. Här är den dock
vänd åt motsatt håll det vill säga mot taket av bussen. När bussen kommer till laddstationen så räcker
det att busschauffören drar i handbromsen, att bussen står vid rätt plats och att det blir kontakt mellan
anslutningen på busstaket och pantografen för att
laddningen ska ske.
– Det är väldigt hög säkerhet, försäkrar Fredrik
Persson, som är tekniskt ansvarig för projektet på
Göteborg Energi.

Totalt finns det tio bussar som är gjorda för busslinjen. Samtliga är tillverkade av Volvo Bussar, tre
av dem är helt eldrivna bussar, medan sju av dem är
laddhybridbussar. Fordonen är utrustade med batterier som snabbladdas med el. En laddning tar sex
minuter och då går det att köra 12 km. Under normal
trafik kommer sex bussar att laddas varje timme på
respektive station.
– Att laddningarna går snabbt är viktigt i linjetrafik. Ytterligare en fördel med de nya elbussarna är att
energiförbrukning är en tredjedel jämfört med motsvarande dieselbussar, säger Fredrik Persson.
Volvo Bussar har sedan tidigare elektrifierade bussystem, men då är det hybridbussar. Till skillnad från
dem är den nya elbussen i Göteborg ett konceptfordon. Serietillverkning av helt eldrivna Volvo-bussar är
planerad till att starta år 2017.

Lotta Brändström, vd
på Göteborg Energi.

Nya batterier

– Det som har gjort det möjligt att kunna göra den
här satsningen nu är att det finns batterier som kan ta
emot en hög effekt. Det är nyckeln till det här projektet, säger Fredrik Persson.
Ytterligare en innovation i projektet är faktiskt
busskuren vid Chalmers. Den utgör en testarena för
ljuddämpande teknik, som kommer att utvecklas
vidare för olika användningsområden i stadsmiljö.
Till det yttre ser den ut som vilken busskur som helst,
men väl inuti är den betydligt tystare än normalt. För
att åstadkomma detta är busskuren helt tillsluten vid
marken och upp till taket, vilket stänger ute ljudet. I
hörnen är absorbenter monterade för att fånga upp
ljud, allt för att ge en lugn känsla även i en stadsmiljö.
Just möjligheterna är minska buller är något som
också varit centralt i elbussarna.

Fredrik Persson,
tekniskt ansvarig för
projektet på Göteborg Energi.
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