Studietur 2016
Gøteborg og Jönköping
Søndag 23 oktober – Onsdag 26 oktober 2016
Årets studietur gikk til Göteborg. 13 deltakere, to forskere fra TØI og vår
bussjåfør, Bjørn, tok turen fra Oslo til Göteborg, søndag ettermiddag den 23.
oktober. Den første kvelden ble tilbragt på den Italienske restauranten La
Gondola Trattoria hvor det ble inntatt en bedre middag for å lade opp til tre
lærerike dager i Sverige.

MANDAG 24. oktober: Västsvenska paketet og Västtrafik
Line de Verdier fortalte oss om det Västsvenska paketet som er en 34 milliarders
infrastrukturspakke som skal sikre en bærekraftig vekst i Göteborg og regionen
rundt. En stor del av denne pakken brukes på kollektivtrafikken. Mye skal skje på
samme tid og transportsystemet må koordineres og styres i nye retninger når
flere nye infrastrukturprosjekter skal gjennomføres innenfor et mindre og tett
befolket område med flere virksomheter.
Lena Johansson fortalte oss om prosjektet ‘Kom fram Göteborg’, som handler om
hvordan man skal håndtere kollektivtrafikken når mye skjer bygningsmessig på
samme tid. En stor del av denne håndteringen handler om kommunikasjon til
publikum og å sikre en god opplevelse av selve kollektivtilbudet blant publikum.
Blant annet ble forutsigbarhet for den reisende fremhevet som et viktig poeng.
Selv om bussen kanskje vil gå en lengre trase, eller vil bruke lengre tid på enkelte
strekninger enn ellers, skal de reisende ha denne informasjonen i god tid slik at
de kan tilpasse seg.
I Göteborg satser de ikke bare på buss, her skal de også bygge tre «linbanor»,
som tradisjonelt kanskje forbindes med populære skibakker. Linbanorna skal gi
nok en mulighet for befolkningen til å komme
seg over byens største barriere, elven.
Linbanorna vil ha en ganske god kapasitet med
rom for 25 passasjerer per vogn, og en frekvens
på 45 sekunder. Hver vogn vil stoppe i 20
sekunder for av og påstigning. Hele 2-3000
passasjerer vil kunne reise per time, billettene
vil koste 25 kr per passasjer. Investeringen i
dette prosjektet vil koste Västtrafik 1,1
Figur 1Modell av en av de planlagte
milliarder kroner, mens driftskostnadene
"lin-banorna", bildet er lånt fra
forventes å ligge på 40-50 millioner kroner per
presentasjonen om prosjektet.
år.

En annen og allerede eksisterende løsning for å knytte den delte byen sammen
er sykkelferjen. På grunn av stor båttrafikk er det vanskelig å bygge en gang- og
sykkelbro over elven. Sykkelferjen er en løsning på dette. Ferjen har inn- og
utgang på begge sider slik at man aldri trenger å snu båten, og inne i ferjen er det
satt av god plass for syklister midt i båtrommet, det er også seter for
passasjerene. En av linjene er så vidt kortere enn 1km lang, denne ferjelinjen er
gratis å reise med, mens de lengre linjene som også kjører langs elven og innom
flere holdeplasser koster 25 kr å reise med. Man betaler da for en vanlig billett
som kan brukes med overgang til buss, trikk m.m.

Figur 2Sykkelferjene erstatter en gang- og sykkelbro i Göteborg

Sykkelferjen stopper ved den nye stasjonsbygningen ved Stenpiren, her er det
overgang til sporvogn, buss og ferjer. Stenpiren er den tidligere bryggen hvor
StenaLine la til, derav navnet. Stasjonsbygningen har en moderne arkitektur og
er preget av skifervegger og en større glassvegg. Bygningen har også
solcellepaneler som dekker hele taket og er mer eller mindre selvforsynt med
elektrisitet. Inne i bygningen har man utsalg av sushi, blomster og en kaffebar.
Det er også større tavler med ruteinformasjon og en taktil tavle for
synshemmede med auditiv informasjon. Kollektivforum avsluttet Mandagen her,
med kaffe og fika. Senere på kvelden ble det middag på Sjöbaren i Haga, en
populær fiskerestaurant i Göteborg.

Figur 3 Bildet viser den nye terminalen på Stenpiren i Göteborg

TIRSDAG 25. oktober: Göteborg business region og Volvo visiting center
Vi besøkte ‘Göteborg business region’ sitt kontor og Volvo visiting center, hvor vi
lærte mer om Electricity prosjektet og el-busser. Vi lærte om el-buss drift,
hvordan el-bussholdeplasser fungerer generelt, og fikk oppleve el-buss i praksis
med innendørs bussholdeplass på linje 55. Representanter fra Lindköping
kommun var også med denne dagen, i forbindelse med at de skulle opprette
flere kollektivlinjer og var usikre på hva de skulle satse på fremover. ElectriCity er
et større prosjekt med mål om å starte og drifte den elektriske busslinjen, linje
55, i Göteborg. Prosjektorganisasjonen består av aktører fra både næringsliv,
forskning, region og kommune.

Figur 4 Mange aktører har gått sammen for å få til prosjektet ElectriCity (goteborgelectricity.se)

Hos Göteborg business region fikk vi
en fin framstilling av
forretningsmodellen som ble til ved
oppstarten av ElectriCity, og fikk høre
om erfaringene tilknyttet denne. Vi
fikk også en forskningsbasert
vurdering av det nye
kollektivtilbudet, noe flere av våre
reisedeltakere satte pris på. Denne
presentasjonen ga oss mer
informasjon om rekkevidde,
batteriteknologi og ladetid.
Figur 5 Elbuss under lading og på vei ut av innendørs holdeplass,
Forskningen viste blant annet at
som også var en kafè. Ladingen tar 3 til 6 minutter.
valg av gode ladere var svært viktig
for å holde driftskostnader nede,
man burde med andre ord ikke gjøre besparelser i forbindelse med innkjøp av
ladere. Den mest optimale måten å lade bussene på var ved endeholdeplasser.
En ladning på hver endeholdeplass vil kunne opprettholde en busslinje på 50km.
Et fullt batteri har kapasitet til å kjøre 250 km, men beregninger viser at ladning
på endeholdeplasser vil lønne seg, framfor lengre og sjeldnere ladninger, som for
eksempel nattlading. Det ble presisert at hele buss-systemet bør analyseres for å
finne de mest kostnadseffektive løsningene, men generelt viste forskningen at
elektriske busser kunne ansees for å være en bra og billig løsning spesielt på
sentrumslinjer.

Figur 6 Som en del av markedsføringen av den nye elbussen ble det satt opp en kombinert løsning med
bibliotek og bussholdeplass, det har også blitt holt konserter inne i bussene.

Hos Volvo fikk vi en nærmere kikk på hvordan bussenes hastighet kan styres med
geofencing fra et kontrollrom. For eksempel har de elektriske bussene i Göteborg
en bestemt hastighet kontrollert ved hjelp av geofencing når de kjører over en
eldre bro som ikke tåler høyhastighetstrafikk. Her overstyres bussjåførene og
farten senkes til maksimum 15 km/t. Bussjåførene var fornøyde med geofenceordningen og mente systemet gjorde det enklere for dem å holde rutetiden. Vi
fikk også sett nærmere på hvordan el-bussene vedlikeholdes på verkstedet. I den
forbindelse ble det stilt spørsmål rundt hvordan man skulle håndtere store
mengder snøfall, responsen var at bussene har et oppvarmingssystem som vil
smelte snøen når den er i bruk, men bussene burde stå innendørs når de ikke er i
drift.
Et annet spørsmål var angående brannhåndtering av bussene, håndtering av
batterier under brann er forklart i et eget dokument som er lagt ut sammen med
øvrige presentasjoner fra studieturen.

Figur 7 Deler av taket på el-bussene er alltid uten overdekning, det betyr at bussene må settes innendørs når
de er ute av drift

ONSDAG 26. oktober: Superbuss i Jönköping og hjemreise
Den siste dagen reiste vi til Jönköping for å se nærmere på en omdiskutert
rundkjøring som tillater busser å kjøre tvers igjennom. Vi fikk en gjennomgang av
hele prosjektarbeidet fra oppstart til gjennomføring, inkludert hvordan
kommunen valgte å kommunisere med media. Rundkjøringen har fått mye kritikk
i media, og å rette opp i det negative rykte har vært viktig for kommunen.
Kollektivforums besøk ble dekket av den lokale avisen, med følgende overskrift:

Figur 8 Utsnittet og bildet ovenfor er hentet fra en mediesak i den lokale avisen som
dekket kollektivforums besøk til Jönköping, saken kan leses her, og inkluderer videoer
som viser hvordan rundkjøringen fungerer: http://www.jp.se/article/norrman-inspireras-avmuseirondellen/

Rundkjøringen i Jönköping er altså ikke en rundkjøring, noe som forklarer hvorfor
det ble tillatt å bygge denne løsningen. Den avgjørende faktoren for denne
tillatelsen var lysreguleringen av biltrafikk og busser. Rundkjøringen ble
prosjektert i løpet av 2012-2013 etter politisk beslutning om igangsetting. Det
var viktig for gjennomføringen at prosjektet hadde en politisk forankring. Flere
alternative løsninger ble diskutert underveis i prosessen, men et viktig mål var å
minimere antall trafikklysløsninger. Dette hang sammen med ønsket om å
prioritere bussens framkommelighet, slik at rundkjøringen kunne bidra til et
bedre kollektivtilbud.

Figur 9Peter Gustavsson forteller om planleggingen av rundkjøringen i Jönköping

Trafikksimuleringer viste at den endelige valgte løsningen ville skape god
framkommelighet både for bilførere og bussene. Det var en fordel å kunne vise
til illustrasjoner og potensielle effekter. Underveis i planleggingsprosessen ble
det holdt møter med beboere i området, tomteeiere, bedriftseiere og kjøpmenn,
samt en dialog med media. Det var lite motstand fra de berørte. Totalt var
kostanden for prosjektet på 19 millioner svenske kroner. Prosjektleder, Peter
Gustavsson trakk frem politisk støtte, god og langsom planlegging, trygg økonomi
og god kommunikasjon med berørte som viktige forutsetninger for et
suksessfullt prosjekt.

Figur 10 Den røde veien er kun for buss, men det har tatt tid for bilførere å bli vant til den nye ordningen
tross bruk av media for å informere kjørende, samt lysregulering.
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