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DET ER NOE PÅ 
GANG…

▪ Nobina har ca 150 
elbusser i drift i Norden i 
løpet av året

▪ Nesten samtlige 
kommende anbud i byer
inkluderer elbusser eller 
opsjoner på dette





...men de har glemt
føreren

“Batteribusser er
lik eller bedre enn

konvensjonelle
busser mht. totale
driftskostnader”



Fører

Capex

Energi

Vedlikehold

Admin

Øvrig



Elbussene har 
vesentlig lavere

produksjons-
kapasitet



MEN REDUSERT PRODUKSJONSKAPASITET KAN
KOMPENSERES MED RIKTIGE TILPASNINGER 39% økning

av førertid> 20% 
høyere kostnader

100%

139%

121%

107%

Conventional Strategy A Strategy B Strategy C

▪ Førertid

▪ Busser og antall

▪ Infrastruktur



Linje Tidtabell Omløp Turnus

LADESTRATEGI
BUSSENS

PRODUKSJON





▪ Går mellom Grorud/Tonsenhagen og 
Fornebu/Snarøya

▪ Ca 15 millioner påstigende passasjerer, dvs ca 
50.000 pr. dag

▪ Avstand 17/23,5 km

▪ Ca 1 time kjøretid 

▪ Topografi - høydeforskjell på 180 m
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ELBUSS TEST LINJE 31



ELBUSS TEST LINJE 31

▪ 2 Elektriske leddbusser fra BYD

▪ Overnatt lading, ladetid ~3,5t

▪ En lader på 80KW pr. buss

▪ Ingen tilpasninger på linje/trasè

▪ Bred og variert sjåførgruppe

▪ Busser inngår i eksisterende vedlikeholdsløsning
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ELBUSS TEST LINJE 31

▪ Totalt tilbakelagt ca 60 000 km

▪ Rekkevidde påvirkes av trasè (høydemeter) temperatur, 
veivedlikehold(brøyting) og sjåfør (varme og kjørestil)

▪ Kjøreegenskaper og komfort skiller seg ikke vesentlig fra andre busser 

▪ Lite støy inn- og utvendig

▪ Kortere servicetider men hyppigere servicebehov

▪ Krever tilpasninger i verksted
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ELBUSS TEST LINJE 31

▪ Serienummer #1 og #2 medfører en del utfordringer som vi forventet

− Klima styring/varmer 

− Dører

− Buss IT

− Lading

▪ Dokumentasjon og diagnoseverktøy er annerledes og krever 
kompetanseutvikling hos mekanikere

▪ Ikke alle krav og funksjoner er like lette å forstå for nye bussleverandører til et 
nordisk marked
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ELBUSS TEST LINJE 31

▪ Endring av arbeidsprosesser og tilrettelegging for optimal bruk av elbussene er 
en større utfordring enn bussenes tekniske begrensinger – gjelder hele 
verdikjeden

▪ Det må settes av god tid og ressurser til opplæring av førere, trafikkledere og 
mekanikere
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ANBUD OG AVTALEN – VIKTIG FOR VIDERE ELEKTRIFISERING

▪ Vi trenger strøm på depot…det er ikke gitt at vi får nødvendige avklaringer i 
anbudsprosessen

▪ Lading ute på ruten gir noen fordeler – redusert tomkjøring og behov for færre busser. 
Vanskelig å finne løsninger i løpet av noen hektiske anbudsuker 

▪ Færre tilbydere av elbusser - egnede lokaler til verksted kan være sentralt for å sikre en 
konkurransekraftig løsning i anbudet 

▪ Evaluering av vognløpene må gjøres med andre «briller»

▪ Balanserte avtaler med fornuftig risikoprofil for partene
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Kollektivtrafikk
til nye områder

Mer fornøyde
passasjerer

Nullutslipp

Støyreduksjon

Energi-
effektivt

Bygger merkevare

Flere
passasjerer i
kollektiv-
trafikken

Større
akseptanse

for busser i byen


