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Sammanfattning 
I expanderande städer innebär det stora utmaningar att skapa och tillhandahålla god 
mobilitet för samtliga grupper i samhället samtidigt som trängsel, luftemissioner och buller 
ska minimeras. Elfordon har, jämfört med förbränningsfordon, högre energieffektivitet samt 
kraftigt reducerade lokala utsläpp och kan därför underlätta vid ovannämnda utmaning. 
Dessvärre är energidensiteten i batterier relativt låg, jämfört med exempelvis diesel, och de 
batterier som skulle krävas för att motsvara ett konventionellt fordons räckvidd kan bli både 
dyra och tunga. 

Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheterna och i största möjliga mån utreda 
oklarheter och krav för att utnyttja Göteborgs spårvagnsnät för kontinuerlig 
energiförsörjning även till hybridbussar och därmed minska behovet av energilagring i 
batterier. 

Rapporten utreder kraven på hybridbussen och på den nödvändiga tekniken för att ansluta 
till spårvagnsnätet utan att riskera säkerheten för passagerare eller spårvagnsnät. Vidare 
har energikapaciteten i spårvagnsnätet undersökts och linjer föreslagits där elektrifierade 
bussar med ström från spårvagnsnätet lämpligtvis skulle kunna demonstreras. 

Abstract 
Expanding cities have significant challenges to create and provide good mobility for all 
groups in society while congestion, air emissions and noise are minimized. Electric vehicles 
have in comparison to the combustion vehicles, higher energy efficiency and significantly 
reduced local emissions and can therefore ease the above challenge. Unfortunately, the 
energy density in batteries is relatively low compared to, for example, diesel, and the 
batteries that would be required to achieve a corresponding range of a conventional vehicle 
can be both expensive and heavy. 

This preliminary study aims to explore the possibilities and as far as possible investigate 
ambiguities and requirements for utilizing the Gothenburg tram network as a continuous 
energy source, also for hybrid buses, to reduce the need for energy storage in batteries. 

The report examines the requirements for a hybrid bus and the necessary technology to 
connect to the tram network without risking the safety of passengers or tram network. 
Furthermore, the energy capacity of the tram network is investigated and routes are 
suggested where electrified buses with power from the tram network aptly could be 
demonstrated. 
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1 Inledning 
En kort bakgrundsbeskrivning av ett hybridfordon med ström från spårvagnsnätet same syftet, målen 
och medverkande i denna förstudie. 

I expanderande städer innebär det stora utmaningar att skapa och tillhandahålla god 
mobilitet för samtliga grupper i samhället samtidigt som trängsel, luftemissioner och buller 
ska minimeras. Elfordon har, jämfört med förbränningsfordon, högre energieffektivitet samt 
kraftigt reducerade lokala utsläpp. Tack vare dessa fördelar har elfordonen stor potential att 
hjälpa till att lösa städernas utmaningar och bidra till hållbar mobilitet.  En särskilt stor 
energibesparing kan göras i de fall då en dieselmotor som inte går på optimalt varvtal, vilket 
oftast är fallet vid frekvent start och stopp i tätbebyggt område, kan ersättas med en 
elmotor. En anledning till energivinsten är att elmotorn kan användas för att ta tillvara på 
den röresemängdsenergi som frigörs vid en inbromsning och lagra denna i fordonets interna 
energilagringssystem. 

Dessvärre är energidensiteten i batterier relativt låg, jämfört med exempelvis diesel, och de 
batterier som skulle krävas för att motsvara ett konventionellt fordons räckvidd kan bli både 
dyra och tunga, särskilt för kollektivtrafikfordon med lång daglig körsträcka. Genom att 
frekvent ladda batteriet, vid exemeplvis hållplatser, kan batteristorleken reduceras. Detta 
kräver dock en utbyggnad av ny infrastruktur.  

Ett möjligt komplement skulle vara att använda det befintliga spårvagnsnätet i Göteborg 
som kontinuerlig energikälla även för andra kollektivtrafikfordon än spårvagnar. Idag kör 
bussar redan till viss del i samma fil som spårvagnarna och om laddning kunde ske på dessa 
platser förmodas investeringsbehovet för ny laddinfrastruktur kunna reduceras. Vid de 
platser där laddning via spårvagnsnätet ej är möjlig eller tillräcklig kan komplettering ske 
med extra laddning vid ändhållplatser likt en laddhybridbus1, för att på så vis minimera 
behovet av fossilbränsle och hålla nere batteristorleken.  

Kontinuerlig energitillförsel till bussar med gummihjul föreslås möjliggöras genom att en 
hybridbuss med hjälp av en anpassad strömavtagare och återmatare kan ansluta till 
spårvagnsnätets räls och kontaktledning även under drift. Principen påminner om 
spårvagnar som normalt sätt är inkopplade på kontaktledningen via en pantograf och låter 
strömmen återmatas genom rälsen via metallhjulen. Utöver att den elektriska räckvidden 
skulle kunna förlängas för hybridbussarna, så sker elektrifieringen främst där 
spårvagnsnätet är utbyggt, det vill säga centralt i Göteborg där det finns ett behov av att 
minska buller och utsläpp. En buss på gummihjul och med internt energilager, och som 
dessutom utnyttjar energi från spårvagnsnätet skulle kombinera bussens flexibilitet och 
driftsäkerhet med spårvagnens energieffektivitet.  

I denna rapport definieras en hybridbuss som en buss som använder två eller fler skiljda 
energikällor för att förflytta fordonet och där en av energikällorna är el. Tekniken för att 
koppla in en buss i spårvagnsnätet kan dock tillämpas bredare, exempelvis för rena elbussar. 

1.1 Projektsyfte 
Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheterna och i största möjliga mån utreda 
oklarheter och krav som lyfts fram av parterna, för att utnyttja Göteborgs spårvagnsnät 
som energiförsörjning även för hybridbussar.  

  

                                                        
1 http://www.hyperbus.se/ Datum: Jun, 2013 
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1.2 Mål och omfattning 
Ett mål är att utreda potentiella säkerhetsrisker och undersöka hur säkerheten kan 
garanteras för den teknik som krävs för att överföra energi från spårvagnsnätet till fordonet, 
särskilt med tanke på den höga spänning som finns i spårvägsnätet. Tekniken inkluderar en 
strömavtagare som monteras på bussen för att nå kontaktledningen, likt de väl beprövade 
pantografer som används på rälsbundna fordon. Strömavtagaren behöver förmodligen 
anpassas för bussens flexibla körstil. Tekniken kräver även en återmatare som är nödvändig 
för att nå rälsen och på vis sluta kretsen i stället för som normalt genom spårburna fordons 
metallhjul. Själva utvecklingen av strömavtagaren och återmataren omfattas inte i denna 
förstudie utan förväntas ske i ett eventuellt fortsatt demonstrationsprojekt och förmodas ha 
stora synergier med teknik som redan utvecklats i andra projekt, såsom Slide-in2  och 
Svenska Elvägar3, där dessa tekniker används för att möjliggöra strömupptagning från 
elektrifierade vägar. 

Spårvagnsnätet är relativt känsligt för störningar och en kontaktledning som rivs ned får 
konsekvenser för en stor del av trafiken med stillastående spårvagnar som följd. Därför 
måste riktlinjer och tekniska lösningar utvärderas för att minimera risken för att ett 
kontaktledningshaveri inträffar. Även vid ett för högt momentant effektuttag, där flera 
fordon samtidigt kräver ström, kan infrastrukturen ta skada och det ingår därför i förstudien 
att undersöka möjligheten att vid behov styra effektuttaget från en hybridbuss baserat på 
tillgänglig effekt i spårvagnsnätet. Detta möjliggörs genom att en hybridbuss, till skillnad 
från spårvagnar, har ett energilager i form av ett batteri alternativt en dieselmotor som kan 
användas för att leverera energi vid behov. 

Det har ansetts oklart om ett fordon som går på gummihjul men som använder 
spårvagnsnätet som energikälla kommer klassas som ett rälsbundet fordon eller ej. Fordon 
som klassas som en buss omfattas och påverkas av andra regler och lagar än spårbundna 
fordon vilket i slutändan kan påverka kostnader och hur fordonet får användas. Att utreda 
dess förmodade klassning samt konsekvenser i de olika fallen har därför ingått i förstudien. 

Vidare är ett mål att föreslå var någonstans eventuella bussar med anslutning till 
spårvagnsnätet rimligtvis bör gå i trafik för att tillgodogöra nyttan från minskat utsläpp och 
buller. Det har även ingått att utvärdera i vilken utsträckning det är möjligt att kombinera 
laddning från spårvagnsnätet med befintlig infrastruktur för att ladda vid ändhållplatser. 

Förstudien har letts av Viktoria Swedish ICT och genomförts i samarbete med parterna, 
Trafikkontoret i Göteborg, Volvo Bussar och Västtrafik. Förstudien har finansierats av 
Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd.  

Effektmål: 
Genom att en längre sträcka än tidigare kan köras på miljömärkt elektricitet förväntas 
utsläpp och buller från kollektivtrafiken, främst i stadskärnan, kunna minskas. Detta är i 
linje med Västra Götalandsregionens (Kollektivtrafiknämnden) kommande miljö- och 
klimatstrategi och bidrar till att nå uppsatta mål4, vilka är att år 2025 ska; 

• 95 % av kollektivtrafikens personkilometer utföras med fossilfri energi,  
• kollektivtrafiken nyttja 25 % mindre energi per personkilometer jämfört med 2010, 
• utsläpp av kväveoxider och partiklar per personkilometer minska med 60 % jämfört 

med 2009, 
• buller från kollektivtrafiken minska. 

                                                        
2 http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/Nya-
satsningar-pa-eldrivna-fordon/ Datum: Aug, 2013 
3 http://www.elvag.se/ Datum: Aug, 2013 
4 http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Kollektivtrafikn%C3%A4mnden/TPR
/Trafikf%C3%B6rs%C3%B6rjnprogr_VGR_130625_l%C3%A5guppl%C3%B6st.pdf  
Datum: Dec, 2013 
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Elmotorns i regel höga energieffektivitet i kombination med utnyttjande av befintlig 
infrastruktur för energitillförsel skulle potentiellt kunna minska bränslekostnaden för 
kollektivtrafiken utan att ytterligare investering i infrastruktur är nödvändig. 

Med elmotorns egenskap att vara relativt tyst och dessutom passiv när den inte används kan 
hybridbussarna göras till bekvämare och lugnare arbetsplatser för förare samtidigt som 
passagerarna får uppleva en behagligare resa. Bussar utrustade med elmotor kan även bidra 
till minskat buller i stadstrafiken. 

1.3 Projektdeltagare och ansvar 

Viktoria Swedish ICT, representant Oscar Olsson 
- Projektledning 
- Specificera hur risken för nedrivning av kontaktledningar på grund av den nya tekniken 
kan minimeras. 
- Undersöka vilka lagar och regelverk som gäller för denna typ av fordon samt på vilket sätt 
de påverkar kostnader och hur fordonet kan användas. 
- Sammanställning av konsortium inför ett eventuellt demonstrationsprojekt 
- Författa en ansökan om medel för fortsatt demonstration, förutsatt att förstudiens resultat 
anses lovande av projektets parter.  
 
Trafikkontoret, representant Lennart Englund 
- Uppskatta kapaciteten i Göteborgs spårvagnsnät samt möjligheten att styra effektuttaget 
på fordonet beroende på den momentana effekttillgängligheten i spårvagnsnätet. 
 
Volvo Bussar, representant Ulf Gustavsson 
- Specificera krav för att den nödvändiga utrustning som krävs för att hämta strömmen från 
spårvagnsnätet kan anses säker. 
 
Västtrafik, representant Hanna Björk 
- Bedömning av linjer i Göteborg för att avgöra vilken sträckning som en hybridbuss med 
ström från spårvagnsnätet mest fördelaktigt trafikerar. 
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2 Krav på säkerhet för ny utrustning 
I följande kapitel specificeras krav för att nödvändig utrustning som krävs för att hämta ström från 
spårvagnsnätet kan anses säker. 

2.1 Bakgrund om Trådbussar 
Redan på 50-talet fanns det bussar i Göteborg som var anslutna till spårvagnsnätet och 
dessa kallades då för trådbussar, se Figur 1. Funktionen var då något enklare eftersom 
elmotorn kunde anslutas direkt till elnätet och trolleystängerna var anslutna mot 
spårvagnsnätet större delen av tiden. För att ansluta en trådbuss mot elnätet krävs både en 
positiv och en negativ anslutning, vilket generellt kräver två kontaktledningar i luften.  

  
Figur 1 Trådbuss i Göteborg. Foto: Göteborg spårvägar 

I Göteborgs spårvagnsnät idag används spåren för återmatning och det krävs därför endast 
en kontaktledning. Principen beskrivs i Figur 2 nedan.  

 
Figur 2 Principen för matning av ström till en spårvagn 

2.2 Krav på tekniker för anslutning mot spårvagnsnätet 
För att ansluta mot kontaktledningen krävs ett don, en så kallad strömavtagare, som 
förmodligen skulle kunna påminna om en spårvagnspantograf men som är rörlig i sidled för 
att kompensera för bussens flexibilitet. Dagens pantografer har en kontaktskena vilken är 
den del av strömavtagarhuvudet som tar ström från kontaktledningen. Kontaktskenan 
består i sin tur av en kolslitskena i hållare. 
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Grundläggande krav för strömavtagare: 

• Nå kontaktledningen i spårvagnsnätet från fordonet. 
• Ha tillräcklig räckvidd i sidled för att kompensera för hybridbussens flexibla 

körmönster.  
• Tålig och robust i svenska väderförhållanden. 
• Kunna accelerera i sidled med en tillräcklig hastighet för att följa spårvagnsnätet i 

kurvor. 
• Klara av att överföra den effekt som fordonet kräver. 
• Ha ett korrekt tryck mot kontaktledningen på omkring 60-120 N även vid 

krängningar. 
• Av egen kraft fällas ihop vid fel. 

En buss saknar de metallhjul som en spårvagn har för anslutning till rälsen. En ny 
konstruktion, i denna rapport kallad återmatare, är därför nödvändig för att följa rälsen och 
sluta kretsen. Liknande tekniska lösningar har utvecklats för att demonstrativt visa hur en 
lastbil konduktivt kan hämta ström från en skena i vägbanan även under färd.5  

Grundläggande krav för återmatare: 

• Garantera tillräcklig kontakt mot rälsen.  
• Kunna skapa ett tillräckligt tryck via flera, oberoende av varandra, kontaktytor.  
• Vara robust för att stå emot och trycka undan snö och is. 
• Ha ett arbetsområde som är innanför fordonets yttersidor. 
• Måste få plats i det utrymme som idag utgörs av fordonets golv, ca 220 mm, för att 

klara tillräcklig markfrigång.  
• Ha sensorer för att kunna identifiera och följa rälsen. 

Av säkerhetsskäl får återmataren under fordonet inte sticka ut från sidan av fordonet då det 
skulle kunna vara farligt för gångtrafikanter. Detta gör att bussen alltid måste befinna sig 
ovanför åtminstone en av rälsskenorna när den har kontakt med kontaktledningen. Bussen 
får därmed en teoretisk räckvidd av spårvidden (1435mm) plus bredden av två bussar, då 
bussen kan sticka ut med en bussbredd åt vardera sidan räknat från spåren, totalt ca 6,5 
meter. Om kravet sätts att båda rälsskenorna alltid behöver följas kommer bussen få en 
maximal sidledes rörelse av omkring 500 mm åt vardera håll, totalt ca 3,5 meter. 

Återmataren bör garantera en anslutning till rälsen innan kontakt mot kontaktledningen 
skapas. Detta ger ett skydd mot att en potentialskillnad i fordonet gentemot mark 
uppkommer vilket annars är risken om fel uppstår i isoleringen samtidigt som det finns en 
anslutning mot kontaktledningen ovan. Att ansluta till kontaktledningen och rälsen med en 
buss är potentiellt farligt och har inte prövats tidigare. Framförallt kan det vara svårt att 
uppnå god elsäkerhet då ljusbågar i marknivå kan uppstå eftersom det är svårt att få samma 
kontakttryck på en kontaktsko som på en hjulaxel med flera tons tryck. Att ha flera 
oberoende kontaktytor på återmataren skulle kunna möjliggöra tillräcklig kontakt. 

Vidare krävs att ett skenpar kan kortslutas för att växlar ska kunna läggas om vid vissa 
korsningar. Kortslutningen sker i regel genom spårvagnens metallhjul, men på en buss gör 
gummihjulen att detta ej är tillämpbart och därför krävs exempelvis dubbla återmatare för 
att inte behöva göra ingrepp i växelsystemet. Om flera återmatare används under fordonet 
så underlättas dessutom möjligheten att skapa en god kontakt mot kontakträlsen framförallt 
vid stötiga partier, exempelvis till följd av föremål på rälsen, vilket försvårar en god 
ledningsförmåga. 

                                                        
5 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/framtidens-bilar-ar-har/  
Datum Aug. 2013 
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2.3 Säkerhetskrav för elektriska fordon 
Det finns två olika utmaningar för att utnyttja energin från spårvagnsnätet för kontinuerlig 
laddning av Volvos befintliga hybridbussar. 

1. Garantera att fordonet och energilagringssystemet förses med korrekt och kontinuerlig 
spänning och ström. 

2. Garantera säkerhetskrav för korrekt jordning och isolering. 

Krav på elektrisk matning till bussen 

För att garanterat uppfylla de elektriska behov som finns för energilagringssystemet i 
Volvos hybridbussar, är det idag obligatoriskt att laddinfrastrukturen uppfyller krav på: 

• Högsta och lägsta inspänningsnivåer 
• Maximala ström- och spänningsvariationer 
• Inkrementella spänningssteg vid laddning av batteriet. I dagens bussar regleras 

spänningsnivån baserat på den så kallade SOC-nivån (State Of Charge) i batteriet. 
• Spänningsreglering, både tillfälliga och dynamiska krav. Enligt befintliga 

standarder. 
• Funktionella krav. Exempelvis på- och avstängning, förladdning och laddning, etc. 

Att använda spårvagnsnätet som kontinuerlig strömkälla skulle innebära att fordonet 
utsätts för en hel del spänningsfluktuationer. Fluktuationerna kan bero på att när 
spårvagnarna belastar nätet så sjunker spänningen och motsatsen sker när de bromsar och 
återmatar energi. Fordonet skulle även kunna drabbas av höga strömmar eller överspänning 
till följd av åska eller kortslutning. Ett hybridfordon med mycket elektronik och batterier 
skulle ta skada om det matas med fel spänning eller ström. När laddning sker kontinuerligt 
under färd finns det även en risk att man får problem med att bibehålla en kontinuerlig 
kontakt vilket skulle kunna innebära gnistor och även risk för frånkoppling av 
strömavtagaren. Detta gäller även till viss del för spårvagnar men skulle i synnerhet vara 
fallet för en flexibel buss. 

Problemet med bristande kontinuerlig kontakt och därmed kortvariga spänningsbortfall 
skulle kunna lösas om en superkondensator parallellkopplas med spänningskällan. 
Dessutom skulle en spänningsomvandlare behövas för att styra strömmen till batteriet samt 
en högfrekvenstransformator för att skydda bussen från höga strömmar eller överspänning.    

Elektrisk säkerhet 

För att uppfylla kraven på elektrisk säkerhet både för passagerare och för bussen är följande 
krav obligatoriska: 

• Jordningsskydd för 600-voltsystemet 
• Övervakningssystem för att registrera eventuella isolationsfel. 

För att säkerställa isolering mellan chassit med 600-voltkomponenter och busskarossen, 
krävs dubbla lager isolering eller mer för 600-voltkomponenterna. På både tåg och 
trådbussar är alla komponenter minst dubbelisolerade vilket ska garantera att någon som 
vidrör trådbussen eller tåget inte får en elektrisk stöt. I praktiken innebär detta att varje 
högspänningskomponent på fordonet särskiljs med ett isolerande hölje. 

I Volvos hybridbussar är vissa 600-voltkomponenter dubbelisolerade, men inte alla, och 
därför finns ett system kallat ”Isolation Monitoring System” (IMS). Det detta system gör är 
att kontinuerligt övervaka resistansen mellan höljet på 600-voltkomponenterna och den 
positiva och negativa polen på spänningsmatningssystemet. Vid DC-laddning måste 
dessutom, enligt FN:s regler och IEC 61.851-23-standarden, chassit på laddhybrider och 
elfordon vara anslutet till DC-laddstationens jord via en så kallad tredje-jord-anslutning. 
Detta då det även krävs att DC-laddstationen har ett system för isolationsövervakning (likt 
IMS beskrivet ovan) som löser ut om isolationsmotståndet mellan jorden och en av polerna 
sänks till ett värde lägre än 75 kΩ (vid 750 volt, DC). 
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För att ansluta dagens hybridfordon direkt till elnätet krävs alltså att ett system för att 
övervaka jordningen finns i laddinfrastrukturen samt att tillgång till en tredje-jord-
anslutning finns. Dessutom krävs att samtliga komponenter, anslutna till 600 volt på 
fordonet, dubbelisoleras eller mer med galvanisk isolation. Detta skulle medföra att samtliga 
komponenter innesluts i en isolerat hölje samt att en spänningsomvandlare, som normalt 
sätt sitter i DC-laddaren, installeras på fordonet. Den principiella skillnaden mellan dagens 
hybridbuss och en buss som kan ansluta till spårvagnsnätet beskrivs i Figur 3. 

 
Figur 3 TV: Principskiss av hybridbuss med isolerade komponenter, TH: Principskiss över en hybridbuss med 
isolationsövervakningssystem och som anslutits till laddinfrastruktur via en tredje-jord-anslutning. 

2.4 Konsekvenser 
För att uppnå krav på elektrisk matning till en Volvo-hybridbuss som laddas genom 
spårvagnsnätet krävs att ytterligare komponenter installeras på fordonet såsom 
superkondensator och filter. En spänningsomvandlare ombord kommer dessutom vara ett 
krav av flera anledningar. Först och främst kommer det vara nödvändigt för att kunna styra 
spänningsnivåer och spänningsfluktuationer så att spänningen anpassas till de elektroniska 
komponenterna. Spänningsomvandlaren kommer dessutom krävas för att galvaniskt isolera 
bussens chassi från karossen och därmed skydda passagerare och andra trafikanter vid ett 
eventuellt fel i isoleringen. Det är alltså inte möjligt att direkt ansluta bussen till 
spårvagnsnätet på grund av krav på laddning av det känsliga batteriet. 

Vidare kommer en komplett dubbelisolering av samtliga komponenter, ansluta till 600 volt, 
vara nödvändig enligt förordningen ”CLC/TS 50502 for trolley buses and trains”. Att 
eftermontera denna isolering i befintliga fordon skulle förmodligen vara väldigt kostsamt. 
Det befintliga systemet för att övervaka isolationen som sitter i Volvos hybrid- och 
laddhybridbussar kommer vara väldigt komplicerat att använda och är därför inte heller 
lämpligt att använda i detta fall. 

I Volvos nuvarande laddhybridbussar är ambitionen att minska vikten och antalet 
komponenter som skall monteras på bussen. Detta har krävt att man satsat mer på att 
utforma en infrastruktur som ska uppfylla alla de tidigare angivna kraven såsom 
isoleringsövervakningssystem, system för kontinuerlig jämförelse mot jord, galvanisk 
isolation, jordanslutning, automatiserat gränssnitt för att ansluta till bussen, 
positioneringssystem, osv. För att dynamisk laddning (kontinuerlig laddning av bussar 
under förflyttning) skulle kunna tillämpas krävs att flera av komponenterna i dessa 
laddstationer, som nu bara finns på bussterminaler, överförs till bussarna. Den 
infrastrukturella utrustningen skulle å andra sidan kunna göras mindre komplex.  
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2.5 Möjligheter 
Det är troligt att det i en framtid kommer ske mer frekvent eller till och med kontinuerlig 
laddning med olika metoder för att klara helelektrisk drift i större städer. Att anpassa dessa 
fordon för att även ladda via befintlig spårvagnsinfrastruktur skulle eventuellt kunna vara 
ett mindre steg än att anpassa dagens fordon. Dubbel isolering skulle däremot fortfarande 
vara nödvändig utan en tredje jordanslutning. Ett alternativ är att utgå ifrån befintliga 
trådbussar vilket förmodligen också skulle vara en möjlig lösning då dessa redan har dubbel 
isolering på relevanta komponenter.  
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3 Minimera risk för kontaktledningshaveri 
I följande kapitel specificeras hur risken för nedrivning av kontaktledningar på grund av den nya 
tekniken kan minimeras. 

För att hämta strömmen från spårvagnsnätet krävs en strömavtagare, på spårvagnen kallad 
pantograf, för att bussen ska kunna få kontakt med kontaktledningen. Specifikt för 
strömavtagare monterade på fordon som inte följer någon räls är att de kräver ytterligare en 
frihetsgrad för att kunna röra sig i sidled och på så sätt följa kontaktledningen även om 
fordonet svänger på ett sätt som inte exakt följer rälsen under. Till skillnad från spårvagnar 
som alltid fäller upp sin pantograf under kontaktledningen löper dessutom ett fordon som 
inte är bundet till en räls en större risk att skada kontaktledningen, främst genom 
nedrivning, då strömavtagaren skulle kunna komma från sidan eller ovanifrån. 
Kontaktledningshaveri sker idag sällan men har stora negativa konsekvenser och en 
strömavtagare med rörlighet i sidled behöver därför anpassas för att minimera risken för 
kontaktledningshaveri.  

Felrapporter relaterat till strömavtagaren 
 januari februari mars april maj juni juli augusti september 
Kontaktledningshaveri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pantografhaveri 5 1 2 1 3 1 0 1 3 
Sliten kolskena 4 2 5 4 2 8 1 1 4 
Tabell 1 Antal felrapporter i Göteborgs spårvagnsnät under perioden januari till november 2013 relaterade till 
strömavtagaren. 

3.1 Beprövade strömavtagare 
Idag används framförallt två olika typer av strömavtagare för att nå kontaktledningen; 
pantografer och trolleystänger. 

Pantograf 

En vanligt förekommande typ på tåg och spårvagnar är 
pantografen som består av en böjlig arm eller en så kallad 
saxbygel. Det breda kontakthuvudet möjliggör att den 
klarar av en viss variation i kontaktledningens horisontella 
dragning samt att slitaget blir utspritt över en större yta. 
Det är en väl beprövad teknik men den kan endast röra sig i 
höjdled vilket gör den olämplig att placera på ett fordon 
med gummihjul vilket även skulle kräva en sidledes rörelse. 
Pantografen är dessutom inte designad för krängningar i 
fordonets horisontal- eller vertikalled. 

Trolleystänger 

Den andra typen av strömavtagare används vanligtvis på trådbussar 
och består av individuella stänger som trycks uppåt och mekaniskt 
hålls på plats genom att själva kontaktytan är formad som ett U runt 
kontaktledningen. Den långa flexibla konstruktionen är rörlig i 
sidled och möjliggör till och med filbyte. På en trådbuss med både 
matning och återmatning genom kontaktledningar i luften används 
dubbla trolleystänger men om anordningen skulle användas för att 
ansluta till ett spårvagnsnät krävs endast en stång. Det som främst 
gör denna konstruktion svåranvänd i Göteborg är att 
kontaktledningen är upphängd på ett sådant vis att kontaktytan 
skulle slå emot upphängningsanordningen samt fastna där 
kontaktledningen förgrenar sig. Användningen begränsas även av att 
det finns en risk för att den hoppar av kontaktledningen med fara för 
kontaktledningshaveri som följd. 
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3.2 Alternativa strömavtagare 
I rapporten Elväg-rapport-version-2011-12-02a6 föreslås två typer av strömavtagare för en 
lastbil som ska följa en kontaktledning på en motorväg. Förutom dessa två föreslagna 
tekniker har även Siemens utvecklat en egen strömavtagare med samma syfte.7 Tekniken 
som skulle behövas på en hybridbuss för att kunna nå kontaktledningen i ett spårvagnsnät 
skulle kunna påminna om den som utvecklats för att ett fordon kontinuerligt ska kunna följa 
en kontaktledning över en motorväg.  

Robothybrid 

Den första strömavtagaren som beskrivs i Elvägsrapporten 
kallas för en Robothybrid eller aktiv strömavtagare och är 
baserad på en pantograf men med motor och ytterligare en 
led för att kunna röra sig i sidled. Detta möjliggör att en 
kontaktledning ovanför fordonet kan följas även om 
fordonet till viss del avviker i sidled. Möjligheten att röra 
sig i sidled ökar också chansen att få en jämn förslitning av 
kontaktytan. Tekniken är än så länge inte demonstrerad 
och medför en relativt hög komplexitet och en medelhög 
men obeprövad robusthet.  

Enbent strömavtagare på linjärenhet. 

Det andra alternativet beskrivet i Elvägsrapporten är en 
klassisk pantograf som används på tåg och spårvagnar men 
som är monterad på en linjärenhet för att möjliggöra 
sidoförflyttningar. På detta sätt skapas räckvidd i sidled 
samt möjligheten att få en jämn förslitning på kontaktytan. 
Denna lösning kräver dessutom inte någon led som behöver 
röra sig i mer än en riktning vilket skulle kunna göra 
designen mer hållbar även om konceptet inte är 
demonstrerat. Själva linjärenheten riskerar däremot att bli 
relativt tung och komplex då den måste vara robust och ha 
hög driftsäkerhet. 

Siemens eHighway 

Siemens har utvecklat en strömavtagare 
med egenskaper likt en trolleystång med 
både höjd- och sidledsrörlighet i basen men 
med ett pantografhuvud för att vara mer 
förlåtande gällande positionen i sidled. I sitt 
demonstrerade utseende är två pantografer 
kombinerade för att kunna nå både en 
ledande- och en återmatande 
kontaktledning. Produkten påstås vara i ett 
skede redo för marknadsintroduktion. 

                                                        
6 http://www.elvag.se/blogg/wp-content/uploads/2011/12/Elvag-rapport-version-2011-
12-02a.pdf/ Datum Aug. 2013 
7 http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/interurban-mobility/road-
solutions/electric-powered-hgv-traffic-ehighway/the-ehighway-concept/pages/the-
ehighway-concept.aspx/ Datum Nov. 2013 
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3.3 Lämplig design av strömavtagare 
Av de ovanstående teknikerna för strömavtagning är det ingen som är direkt anpassad för 
en hybridbuss som ska följa ett spårvagnsnät. Den generella teknologin som används har 
däremot varit känd sedan länge och skyddas inte längre av några patent. Någon av de 
beprövade tekniker som föreslagits ovan, med inspiration från alternativ teknologi för 
sidledsrörelsen, bör därför vara lämpliga för applikationsområdet. I ett inledande 
prototypstadium föreslås strömavtagaren med fördel vara baserad på de befintliga 
pantografer som idag används för spårvagn, dels för att minska utvecklingskostnaderna men 
även för att få korrekt bredd på strömavtagarhuvudet och därmed minska risk för 
nedrivning. För Göteborgs befintliga spårvagnspantografer är bredden på 
strömavtagarhuvudet 1850 mm och själva kontaktskenans bredd är 1250 mm. Om ett 
smalare strömavtagarhuvudet skulle föreslås av estetiska skäl måste detta kompenseras med 
ökad precision i styrningen samt ett förmodat ökat behov av underhåll då slitaget av 
kolslitskenan kommer vara mer centrerat. Det rekommenderade kontakttrycket som 
appliceras på kontaktledningen från dagens pantograf är ca 60 N men kan justeras manuellt 
för att passa anläggningen. Med en strömavtagare som är rörlig i sidled är det viktigt att 
den även anpassas till att hålla ett konstant tryck även när den rör sig i sidled. 

För att ytterligare smart utrustning på strömavtagaren, såsom sensorer för att förhindra 
kontaktledningshaveri, ska vara befogat utan att öka kostnaderna måste de konstrueras på 
ett sådant sätt att de inte skapar underhållsbehov eller risk för felsignaler. Ett exempel på en 
typ av användning av sensorer är att identifiera om kontaktledningen närmar sig kanten på 
strömavtagaren med hjälp av en sensor. En felsignal i detta fall skulle kunna vara att 
sensorn misstolkar en anslutande kontaktledning för den kontaktledning som följs, med 
konsekvensen att strömavtagaren faller ned. Det finns även mekanisk teknik för att 
automatiskt sänka en pantograf vid kollision med föremål. Tekniken kallas för ”Automatic 
dropping device” eller ADD. Pantografen kräver dock reparation efter att denna teknik har 
använts.8  

Det vanligaste rapporterade felet på pantograferna i Göteborg är en ojämnt sliten kolskena. 
En skadad kolskena är också den vanligaste anledningen till kontaktledningshaveri. En 
smart strömavtagare skulle eventuellt kunna underlätta att få ett jämt slitage alternativt att 
genom rörelsen i sidled undvika att skadade partier på kolslitskenan används. På så vis 
skulle underhållet kunna minskas samtidigt som risken för ett kontaktledningshaveri 
minskas. 

3.4 Strömavtagarens position 
Oberoende av bussens position så bör centrum på strömavtagaren alltid sträva efter att 
befinna sig över ett tänkt centrum mellan spåren för att inte riskera att riva ned 
kontaktledningen och för att få ett jämnt slitage på strömavtagarhuvudet. Att 
strömavtagaren sticker ut från sidan av fordonet uppskattas inte kunna skada varken 
personer, då den är så högt upp, eller omgivningen, då den befinner sig på en position där 
spårvagnspantografer normalt går. Redan idag sticker strömavtagaren ut i sidled ovan 
trådbussar som går i trafik. Förutsatt att återmataren inte får sticka ut under bussen men att 
den kan nå minst en rälsskena skulle en strömavtagare behöva ha en räckvidd på maximalt 
halva spårvidden (717 mm) plus halva bussens bredd (~1275 mm9) för att alltid nå 
kontaktledningen.  

Återmataren måste få fysisk kontakt med rälsen innan strömavtagaren fälls upp. Dels krävs 
detta för att inte riskera en annan elektrisk potential i fordonet jämfört med 
omkringliggande mark, likt tidigare beskrivet, men även för att med hjälp av rälsskenornas 

                                                        
8 http://www.karma.se/uploads/1/8/4/1/18413739/add-pdf.pdf/ Datum Jun. 2013 
9 http://www.volvobuses.com/bus/sweden/sv-
se/products/City%20buses/volvo_7900_hybrid/Pages/Specifications.aspx/  
Datum Jun. 2013 
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position identifiera kontaktledningens ungefärliga dragning. För att hitta centrum mellan 
rälsskenorna krävs att båda dessa har identifieras alternativt att en räls kan särskiljas. 
Genom att veta vinklar på återmatarens arm i förhållande till bussens centrumlinje kan 
centrumet beräknas. Alternativt om återmataren är placerad på en linjärenhet så behövs 
dess position i sidled samt vinkel mot rälsen i förhållande till bussens centrumlinje, se Figur 
4 nedan, för att beräkna strömavtagarens position.  

 
Figur 4 Återmatarens position styr när strömavtagaren ska fällas upp samt hur den ska röra sig i sidled. 

Identifieringen av rälsskenorna kan göras på flera olika sätt, exempelvis med laser, 
bildbehandling, ultraljud eller induktiva sensorer. Samtliga tekniker har för och nackdelar 
exempelvis gällande tillförlitlighet vid dåligt väglag och under smutsiga förhållanden, pris 
och räckvidd. Vilken som är mest lämplig kräver en djupare analys som ej ryms i denna 
förstudie.  Väldigt generellt kan laser och bildbehandling sägas ha bra identifiering även på 
längre avstånd, men de är känsliga för smuts och snö på marken. Ultraljud och induktiv 
identifiering kan antas vara mindre störningskänsliga mot väder men kräver i gengäld att de 
placeras närmare rälsen. 

Då bussen är mer flexibel än en spårvagn kan viss manövrering av bussen gentemot 
kontaktledning och räls vara extra känslig vad gäller risk för kontaktledningsras. Så länge 
bussen kör parallellt längs med och ovanför rälsen kan kontaktledningens position beräknas 
utifrån att återmataren följer rälsen och kontaktledningen är placerad i mittområdet, det vill 
säga i ett sick-sackmönster +/- 400 millimeter från mitten, ovanför de båda rälsskenorna. 
Om bussen däremot vid en sväng håller en annan vinkel gentemot rälsen än vad en 
spårvagn gör, som helt följer rälsen, kan det resultera i att strömavtagarens vinkel gentemot 
kontaktledningen, vilken normalt för en spårvagnspantograf är vinkelrät mot 
färdriktningen, ändras. Detta är sant så länge strömavtagaren saknar en ytterligare 
frihetsgrad så att den kan vrida sig. En ändrad vinkel skapar en minskad reell spännvidd hos 
strömavtagaren. Vid tillräckligt stor vinkel finns risk att den uppspända kontaktledningen i 
ett ytterläge hamnar utanför kolslitskenan, vilket skulle kunna resultera i 
kontaktledningshaveri. Vinkeln som detta sker vid är för en 1250 millimeter lång 
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kolslitskena och med en kontaktledning uppspänd i ett sick-sackmönster +/- 400 millimeter, 
b i Figur 5, ungefär 50 grader. 

 
Figur 5 Strömavtagarens vinkel gentemot kontaktledning 

Den snävaste svängen i Göteborgs spårvagnsnät har en radie på 19 meter. Så länge bussen 
följer rälsen relativt väl (se Figur 6) kommer strömavtagarens vinkel gentemot 
kontaktledningen att vara betydligt mindre än 50 grader. Det borde ändå vara viktigt att 
bestämma en maximal vinkel varefter återmatare och strömavtagare kopplar ifrån för att 
säkra mot ett kontaktledningshaveri till följd av att strömavtagaren hamnar ovanför 
kontaktledningen innan den fälls ned. Vinkeln bör inkludera viss marginal, exempelvis 10 
centimeter åt vardera håll, vilket ger en maximal vinkel på cirka 40 grader. Vinkeln bör 
beräknas kontinuerligt under färd och kan fås utifrån vinkeln på återmatarens arm samt 
kontaktskons vinkel gentemot rälsskenan. Om ett krav på maximal vinkel implementeras 
skulle det även kunna skydda mot kontaktledningshaveri då bussen gör en skarp sväng och 
korsar kontaktledningen i filen bredvid. 

 
Figur 6 Vinkel strömavtagare vid sväng 

Om en smalare strömavtagare skulle föreslås kommer det innebära att den möjliga vinkeln 
reduceras som garanterar att strömavtagaren håller en godtagbar position under 
kontaktledningen. I ett sådant fall kan det finnas grund för en strömavtagare som även kan 
vara flexibel i en vridrörelse, alternativt att den smalare strömavtagaren kompenseras med 
mer exakt identifiering av var kontaktledningen är dragen. 

Om återmataren inte kan identifiera spårvangsrälsen så föreslås inte strömavtagaren kunna 
fällas upp alternativt ska den fällas ned om den redan är i uppfällt läge. Strömavtagaren 
kommer på så vis automatiskt fällas ned då bussen avviker från spårvagnsfilen vilket 
minskar risken att bussen kör med uppfälld strömavtagare och river ned korsande 
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kontaktledningar. Om strömavtagaren av någon anledning inte kan fällas ned då exempelvis 
bussen slutar att följa spårvagnsrälsen så bör bussen hindras från att köras vidare, likt med 
öppna dörrar, för att minimera risken för kontaktledningshaveri. Påkoppling kan ske 
stillastående till en början, men efter lyckade resultat bör man sträva efter att koppla på 
fordonet automatiskt under färd. Bussen kan i det fallet identifiera och ansluta till rälsen 
samtidigt som den fortsätter resan med batteri eller med förbränningsmotorn vilket 
minimerar eventuell påverkan på tidtabellen. 

Såväl strömavtagarens som återmatarens position bör vara vid den bakre axeln på bussen. 
Framförallt i kurvor följer den bakre delen av bussen, en tänkt centrumlinje mellan 
rälsskenorna, bättre än den främre delen då denna behöver ta ut svängarna för att 
kompensera för fordonets längd. Se de mörka partierna jämfört med de ljusare illustrerade i 
Figur 7. Genom att minska strömavtagarens behov av att förflytta sig i sidled kan även 
risken för nedrivning minskas.  

 
Figur 7 Den bakre delen av fordonet följer en tänkt kontaktledning 

Ett potentiellt problem är att den bakre axelns lastkapacitet och utrymmet kring denna 
redan är begränsat och att ytterligare komponenter skulle vara svåra att rymma samt 
påverka antalet tillåtna passagerare. Hur en strömavtagare och återmatare fysiskt bör 
rymmas inuti och på en hybridbuss behöver utredas vidare för att inte i för stor utsträckning 
påverka lastkapaciteten eller funktionaliteten.  

3.5 Hjälpmedel för styrning 
Anslutning och frånkoppling till spårvagnsnätet bör till största delen ske automatiskt utan 
att det innebär något extra moment för föraren. Tekniker såsom geo-fencing skulle här vara 
lämpligt för att dela upp bussens rutt i zoner. Genom att kontinuerligt ha koll på bussens 
GPS-koordinater kan man automatiskt styra till och frånkoppling. 

Att kunna hämta ström från spårvagnsnätet begränsas även fysiskt av hur väl fordonet 
följer rälsen. Exempelvis skulle ljussignaler på instrumentpanelen kunna indikera hur 
mycket fordonet avviker från den tänkta centrumlinjen mellan spåren och underlätta för 
föraren att hålla en position rakt under kontaktledningen.  
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4 Lagar och regler 
I följande kapitel utreds vilka lagar och regelverk som gäller för en buss med möjlighet att ansluta till 
ett spårvagnsnät under färd samt på vilket sätt dessa lagar och regler påverkar kostnader och hur 
fordonet kan användas. 

Då hybridbussen kräver kontinuerlig kontakt med spårvagnsnätet för att kunna ladda, men 
dessutom har flexibiliteten att med det inbyggda energilagret lämna spårvagnsnätet, så 
gjordes en utredning för att undersöka vad denna typ av fordon skulle klassas som. Skulle 
fordonet innefattas i lagen för tunnelbana och spårväg så fanns farhågor om att en 
implementering skulle kunna försvåras på grund av komplicerad lagstiftning. 

I Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner innefattas klassificering av vägfordon.10 Nedan 
finns en summering av de definitioner som skulle vara tillämpbara för en buss i 
spårvagnsnätet. 

Fordon ”En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad 
huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i 
motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och 
övriga fordon.” 

Bil ”Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller 
med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i 
personbilar, lastbilar och bussar.” 

Buss ”En bil som är byggd huvudsakligen för persontransporter och är 
försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen.”11 

Då fordonet inte är spårbundet så kommer det av Transportstyrelsen, enligt Bernt 
Andersson (Transportstyrelsen), inte att klassas som en spårvagn. Med ”inte spårbundet” 
menas bland annat att fordonet kan lämna spåret under kontrollerade former. Till skillnad 
från spårvagnar har bussen en ratt som föraren kan styra med. Spårvagnar omfattas av Lag 
(1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Enligt Bernt Andersson är lagar som 
omfattar buss eller trådbuss närmare till hands för tillämpning på bussar med 
strömavtagare. 

Specifika lagar saknas däremot för de fordon som är hybrider eller som finns i gränslandet 
mellan bussar och spårvagnar. Till dessa hör trådbussar som till största delen omfattas av 
bussars krav. Utöver dessa krav krävs främst att fordonet ska anses lika säker som en vanlig 
buss i det väglag och i den miljö som den är tänkt att användas i. Gällande att uppfylla 
tillräcklig säkerhet vad gäller elsäkerhet så hänvisar Transportstyrelsen till lagstiftning som 
finns i andra länder, där dessa fordon är mer vanligt förekommande, för att definiera 
säkerhetsföreskrifterna. ”United Nations Economic Commission for Europé” (UNECE) har 
definierat regler för trådbussar i ECE-reglemente 107, Annex 12.12 Här definieras en 
trådbuss enligt följande: 

Trolleybus “A vehicle, electrically driven by energy from external, overhead contact 
wires. For the purposes of this Regulation, it also includes such vehicles having an 
additional internal means of propulsion (dual mode vehicles) or having a means of 
temporary external guidance (guided trolleybuses).” 

De lagar som finns gällande elsäkerhet för trådbussar är bifogade i Appendix I. 

  

                                                        
10 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010559.HTM Datum Dec 2013 
11 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsregler/Buss/  
Datum Dec 2013 
12 	  http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs101-120.html Datum Aug. 2013 
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Kjell Beckman på Transportstyrelsen bekräftar att en buss kopplad till spårvagnsnätet per 
definition inte avviker från en trådbuss vilken klassas som en vanlig buss. Några planer på 
att förändra den befintliga lagstiftningen på ett sätt som skulle kunna hindra denna typ av 
fordon med extern kontinuerlig strömkälla finns inte heller. För att få köra en hybridbuss, 
anpassad för att ansluta till det kommersiella spårvagnsnätet, krävs däremot, precis som för 
alla fordon, att det först besiktigas.  

Då existerande lagar för bussar alternativt trådbussar även kommer gälla för denna typ av 
spårbuss så kommer även kostnaderna vara relativt opåverkade och jämförbara med dagens 
bussar. Bussar som helt eller delvis drivs på el har däremot en lägre fordonsskatt jämfört 
med bussar som drivs på fossilbränsle.  
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5 Föreslagna linjer för trafikering 
I följande kapitel görs en bedömning av tillgängliga linjer i Göteborg för att avgöra vilken 
sträckning som en hybridbuss med ström från spårvagnsnätet mest fördelaktigt trafikerar. 

5.1 Komplettering av befintliga linjedragningar 
I en stor stad finns behov av tystare områden och buller blir en allt viktigare fråga. I takt 
med att det blir tätare bebyggelse i Göteborg, så finns det behov av tystare 
kollektivtrafiklinjer. En ny linje där det tidigare inte gått några bussar kan innebära ett 
arbete med att ansöka om trafikeringstillstånd till följd av en ökad bullernivå. I de fall där 
buller, till följd av busstrafik på nya linjer, blir ett problem kan bullerreducering leda till 
betydande kostnader. Det är därför en fördel om hybridbussar med ström från 
spårvagnsnätet, men även elfordon generellt, ersätter eller kompletterar en befintlig linje.  

Det finns även mycket som tyder på att det finns ett ökat underhållsbehov på de 
spårvagnslinjer som även trafikeras av bussar. Preliminära studier13 tyder på att upp till 
80 % av spårsträckorna som trafikeras av bussar har underhållsbehov efter 6 till 12 år 
jämfört med endast 30 % om sträckan uteslutande trafikeras av spårvagnar. Om 
markmetoden betongplatta med rippenbefästningar använts kan underhållsbehovet däremot 
vara 67 % respektive 52 % över samma tidsperiod. Det finns dock flera parametrar som 
påverkar dessa siffror, och som till viss del inte inkluderats vid denna uträkning, såsom 
byggmetod, dränering, årsdygnstrafik av spårvagnar och total årsdygnstrafik. Att 
introducera bussar med ström från spårvagnsnätet på sträckor där samma fil redan delas av 
bussar och spårvagnar innebär att busstrafiken på spårvagnsspåren inte utökas, vilket i sin 
tur innebär att kostnaden för vägunderhåll inte påverkas. 

5.2 Kombination med snabbladdningsstationer 
Det finns idag två stationer för att ladda plug-in hybridbussar eller så kallade laddbussar i 
Göteborg. Dessa stationer är placerade vid Redbergsplatsen och Gamla Masthugget och 
utgör ändhållplatser för linje 60 där laddbussarna kan snabbladdas så att batteriet räcker till 
omkring 70 % av den totala sträckan. Det skulle vara en fördel om bussar med möjlighet att 
ladda vid ändhållplatser dessutom kunde utnyttja ström från spårvagnsnätet för att 
ytterligare förlänga den elektriska räckvidden och kanske helt reducera beroendet av 
dieselmotorn. Linjesträckningen för busslinje 60, som idag körs med hybridbussar och 
laddhybridbussar, sammanfaller i dagsläget dock endast i begränsad utsträckning med 
spårvagnsnät vilket minskar den potentiella nyttan för just denna linje.  

5.3 Föreslagna linjedragningar 
En utredning har gjorts för att undersöka lämpliga linjedragningar baserat på var det går 
att utnyttja spårvagnsnätet optimalt samt var det finns ett behov av tystare och 
miljöanpassade fordon. Utredningen, som även inkluderar önskemål från allmänheten, har 
resulterat i nedan föreslagna linjedragningar: 

Föreslagen linjedragning 1 

S:t Sigfrids plan – Liseberg – Korsvägen – Berzeliigatan – Valand – Vasaplatsen – Vasa 
Viktoriagatan – Hagakyrkan – Järntorget – Prinsgatan – Olividalsgatan – Linnéplatsen 

Total sträcka: ca 4,5 km 
Sträckning i spårvagnsnätet med kontaktledning och asfaltspår: ca 4,2 km  
Sträcka som inte redan körs av bussar: ca 0.5 km (S:t Sigfrids plan – Liseberg) 

  

                                                        
13 Göteborgs spårvägar (2014) Effekt på markbeläggning av buss i spår  
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Föreslagen linjedragning 2 

Jaegerdorffsplatsen – Chapmans Torg – Kaptensgatan – Stigbergstorget – Fjällskolan – 
Paradisgatan – Jungmansgatan – Vegagatan – Olivedalsgatan – Linnéplatsen  

Total sträcka: ca 3.8 km 
Sträckning i spårvagnsnätet med kontaktledning och asfaltspår: ca 2,2 km  
Sträcka som inte redan körs av bussar: ca 0.4 km (Vegagatan – Olivedalsgatan) 

 
Figur 8 Blått: S:t Sigfrids plan - Linnéplatsen, Grönt: Jaegerdorffsplatsen - Linnéplatsen, Rött: Klagomål på 
buller från bussar. Se Appendix II. 

I Figur 8 ovan är större delen av de föreslagna linjerna markerade tillsammans med de 
centrala områden i Göteborg där det förekommit klagomål på buller specifikt från bussar. 
De tänka linjedragningarna passerar i närheten av flera av de områden där buller från 
bussar har rapporterats vara ett problem. Ytterligare klagomål på högljudda spårvagnar 
förekommer, men denna ljudbild kommer inte att förändras då bussarna teoretiskt inte ska 
påverka användningen av spårvagnarna.  

Ytterligare en relevant rutt skulle kunna vara den mellan Johanneberg Science Park och 
Lindholmen Science Park där en helelektrisk buss är planerad att gå år 2015.14 Mellan 
hållplatsen Chalmers till och med slutet på Götaälvbron finns det spårvagnsnät vilket är 
mer än halva distansen och att utnyttja energin från spårvagnsnätet under denna del av 
rutten skulle väsentligt kunna minska storleken och slitaget på batteriet. 

5.4 Möjlig energibesparing 
En 12 m lång boogiebuss som drivs på RME (biodiesel) har en genomsnittsförbrukning på 
omkring 3,5 liter per mil, eventuellt något mer i stadstrafik. Omvandlat blir det omkring 
32.2 kWh per mil. En motsvarande trådbuss har en 
energiförbrukning på omkring 18 kWh per mil 
vilket borde vara något lägre än en hybridbuss som 
drivs på energi som lagras i ett batteri då det i detta 
fall uppstår energiförluster vid i och urladdning. 
Om det antas att större delen av sträckan kunde 
köras på energi från batteriet och spårvagnsnätet 
och resterande på diesel/RME uppskattas 
                                                        
14 http://www.volvogroup.com/group/global/en-
gb/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=143388&News.Lang
uage=en-gb/ Datum Jun. 2013 

Energiinnehåll 
bränslen 

kWh/liter 

Diesel MK1 5 % RME  9,77 
Bensin 5 % etanol   8,94 
E85     6,5 
Biogas (Nm3)   9,7 
RME     9,2 

Tabell 2 Energiinnehåll i bränslen.  
Källa: Energimyndigheten. 
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förbrukningen bli omkring 20 kWh per mil. Energibesparingen per mil skulle bli ca 12.2 
kWh, vilket motsvarar en reducering med närmare 38 %, och energin skulle främst kunna 
komma från förnyelsebara energikällor. Energiinnehållet för olika typer av bränslen 
redovisas i Tabell 2. 

På den föreslagna linjen ovan mellan S:t Sigfrids plan till Linnéplatsen, vilken är 4.5 km 
lång, skulle elektrifiering innebära 5.49 kWh besparing för varje rutt jämfört med om 
samma sträcka skulle trafikeras av bussar drivna på RME. För varje liter diesel som sparas 
minskar dessutom de lokala utsläppen av CO2 med omkring 2.5 kg om förnyelsebar energi 
används.15 

Det körs idag årligen omkring 2 330 000 bussmil centralt i Göteborg. Totalt finns ca 400 
bussar och drivmedlet bland dessa fördelar sig enligt Tabell 3. 

Förutsatt antagandet att hälften av dessa mil körs 
med fordon som drivs med diesel och RME och att 
dessa skulle ersättas med fordon som kan reducera 
energianvändningen med i genomsnitt 12 kWh/mil 
så finns en årlig besparingspotential på närmare 15 
GWh. Denna besparing motsvarar 
medelförbrukningen per år från omkring 600 villor.  

                                                        
15 Labordena, M., (2012). Biodiesel CO2 emissions under Sweden policy scenario and technical 
constraints 

Antal bussar i centrala Göteborg 
Diesel och 5 % RME 140 
Biogasbussar 90 
RME 120 
Hybrider (RME) 50 

Tabell 3 Fördelningen av antalet bussar i 
Göteborg baserat på bränsletyp.  
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6 Kapaciteten i spårvagnsnätet 
I detta kapitel uppskattas kapaciteten i Göteborgs spårvagnsnät samt möjligheten att styra 
effektuttaget på fordonet beroende på den momentana tillgängligheten i spårvagnsnätet. 

Av de 60-talet likriktarstationer som är i drift i Göteborg idag är det flera som har dagliga 
problem med överlast. Totalt genereras mellan ca 10 och 30 frånkopplingar varje vecka som 
beror på kortvarig eller termisk överlast. Till stor del beror detta på de strömslukande M32-
vagnarna och antalet frånkopplingar har ökat i takt med att allt fler vagnar levererats under 
de senaste åren. Belastningen av likriktarstationerna är mycket ”spikig” då stora mängder 
ström krävs vid acceleration av de tunga spårvagnarna. Det är oftast dessa höga 
strömspikar som ger upphov till de korta frånkopplingarna, och det är mer sällan som 
frånkopplingarna beror på termisk överlast då en halvhög ström dras under en längre 
period. De likriktarstationer som finns idag är från 60-talet fram till dags datum och de är i 
stort sett byggda med samma effekt och strömmatningsprinciper, inklusive dimension på 
matarkablar. Det termiska skyddet har nämligen till uppgift att framförallt skydda 
matarkabeln från för hög temperatur, något som räknas fram med reläskydden. 

Hela systemet är uppbyggt kring en strömförbrukning som består av kortvariga spikar, 
typiskt ca 15 sekunder långa. Den nominella strömmen som en matarkabel klarar av att leda 
under en obegränsad tid är dock mycket lägre. Idag används AXQJ 1x500/150 alternativt 
AXQJ 1x500/120/30 vilket innebär att plusledaren består av 500 mm2 aluminium och 
kabeln är PEX-isolerad. I befintliga anläggningar används istället kabeln AKKJ 1x500/150 
vanligtvis, men även andra dimensioner förekommer. Skillnaden på dessa är att AKKJ-
kabeln är PVC-isolerad och därför inte klarar lika hög temperatur. Med en 
korrektionsfaktor på 0,8 för att kabeln är förlagd i kabelskyddsrör i mark blir den nominella 
strömstyrkan bara ca 460 A för AKKJ-kablar och ca 520 A för AXQJ-kablar. Trots att 
strömmen genom dessa kablar många gånger går upp och över 2000 A klarar de av det då 
det rör sig om så pass kort tid. Den generella regeln är dock att ju högre ström som dras, 
desto snabbare bryter det termiska skyddet för att skydda kabeln från bestående skador. 
Detta leder till att en likriktarstation kan anses vara överbelastad även om belastningen 
bara överstiger den nominella strömgränsen under 20 % av tiden. Matarkablarna behöver 
tiden emellan strömspikarna för att kylas ned, och därför begränsas effektuttaget från 
likriktarstationerna även på detta sätt. 

Ett system med hybridbussar som laddas och/eller samtidigt förses med drivström från 
kontaktledningen kan belasta likriktarstationerna väldigt olika. Baserat på data från olika 
hybridbussprojekt är motoreffekten på en 12-18 m lång buss runt 80-150 kW. I de system 
som bygger på batterier och/eller superkondensatorer är det vanligt med en energilagring 
på ca 10-100 kWh beroende på hur ofta laddning krävs. Ett mindre batteri med tätare 
laddningar på ca 5 minuter kan laddas med ca 100-200 kW och en superkondensator med 
ända upp till 400 kW. Ett större batteripaket som laddas under nattetid på bussdepån laddas 
vanligen med runt 50 kW. 

Tanken med att köra bussar som delvis drivs och laddas från kontaktledning ger två olika 
strategier. Antingen kan bussen designas för att laddas/drivas mer eller mindre 
kontinuerligt med ca 30-50 kW (ca 70-80 % av sträckan med kontaktledning) eller så kan 
den laddas/drivas mer punktvis med 100-200 kW (ca 20-30 % av sträckan, alternativt när 
den står stilla vid hållplatser). Som jämförelse drar en M32-spårvagn upp emot 850 kW 
under acceleration, för att sedan gå ned på ca 50-100 kW under körning i konstant hastighet 
och ca 30-50 kW vid stillastående. Matarkablarna blir nominellt överbelastade redan vid ca 
300-350 kW om effektuttaget är kontinuerligt. 

De olika kontaktledningssektionerna som passeras längs en sträcka varierar i längd och 
därmed också tiden som en likriktarstation skulle utsättas för ett mer eller mindre konstant 
effektuttag från en hybridbuss. Den ena strategin med en lägre kontinuerlig effekt är från 
likriktarstationernas sida den mest gynnsamma då den belastningen är att jämställa med en 
spårvagn som står stilla med enbart tomgångsström. Då de flesta 
kontaktledningssektionerna i centrum är parallellmatade skulle också det kontinuerligt 
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möjliga effektuttaget på en sådan sträcka dubblas till ca 600-700 kW. Detta borde ge 
möjlighet att driva 2-3 bussar utan att dra ned effekttillgången till spårvagnarna. 

Den andra strategin innebär fortfarande relativt långa laddsessioner, i kanske upp till en 
minut per gång eller liknande. Dessa laddtoppar på 100-200 kW tar då upp för mycket av 
den tillgängliga effekten framförallt i matarkablarna, och här ökar behovet av att kunna 
styra effekten som bussen drar från likriktarstationerna. 

6.1 Tillgänglig kapacitet i likriktarstationer  

6.1.1 Utmed sträckan S:t Sigfrids plan – Linnéplatsen 

Sträckan är ca 4,5 km lång (varav ca 4,2 km med kontaktledning och asfaltspår) och består 
av sammanlagt 8 olika kontaktledningssektioner som samtliga är parallellmatade. De 
stationer som berörs direkt är 7804, 7805, 7811, 7817, 7818, 7836, 7841, 7846, 7851, 7853, 
7861. Se Appendix III för en karta över matarstationer. 

Utav dessa stationer är det framförallt 7851 vid Järntorget som har haft kapacitetsproblem 
med flertalet överströmsutlösningar som följd, både tillfälliga beroende på kortvarig 
överlast men också längre beroende på termisk (längre tid med halvhög ström) överlast. 
Station 7851 matar idag ström till totalt minst fem olika spårvagnslinjer i normal trafik. De 
gånger stationen löser ut termiskt tros det bero på att allt för många vagnar hamnat på 
samma sektion, något som sker med jämna mellanrum på grund av stopp i trafiken m.m. 
Resterande stationer kan också påverkas negativt av belastningen så att de frånkopplas, men 
det är på denna sträcka station 7851 som är dimensionerande.  

Sträckan är ganska platt men innehåller en hel del kurvor och växlar där frånkoppling bör 
övervägas från både kontaktledning och räls för att inte störa växelstyrningar eller riskera 
att strömavtagaren hamnar bredvid kontaktledningen. Efter viss modifiering av befintliga 
strömavtagare och släpskor kan säkerligen utrustning uppvisas som klarar av dessa 
moment. Hastigheten på sträckan uppskattas till mellan 30-40 km/h då det är stadsgator 
med blandtrafik under stora delar av sträckan. 

6.1.2 Utmed sträckan Jaegerdorffsplatsen – Linnéplatsen 

Sträckan är ca 3,8 km lång (varav ca 2,2 km med kontaktledning och asfaltspår) och består 
av sammanlagt 6 olika kontaktledningsstationer varav 3 är enkelmatade och tre är 
parallellmatade. De stationer som berörs direkt är 7805, 7811, 7816, 7824, 7853, 7856. Se 
Appendix III för en karta över matarstationer. 

Av dessa stationer är det ingen som direkt utmärker sig som överlastad, men station 7824 
vid Chapmans torg är den som har flest förekommande händelser i felrapporterna. 

Sträckan innehåller flera långa sträckor av rakspår, men också flera kraftiga stigningar, 
framförallt där kontaktledning saknas, vilket ger ett ökat energibehov. Det ökade 
energibehovet i uppförsbackar ger inte nödvändigtvis ett högre effektbehov, utan snarare 
effekt under en längre tid då hastigheten är lägre i uppförsbackar. Hastigheten på denna 
sträcka bedöms vara likvärdig som i föregående kapitel, alltså 30-40 km/h då mycket av 
trafiken går i blandtrafik. På de sträckor som spårvägen har egen banvall kan hastigheter 
upp mot 50 km/h antas. 
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6.2 Mätdata från tidigare mätningar 
Mätdata som är insamlad under 2012 visar här belastningen på två olika 
kontaktledningssektioner som under en timme redogör för hur belastningen på 
likriktarstationerna ser ut. Figur 9 visar station 7809, lokaliserad längs Göteborgsvägen 
mot Mölndal, som normalt trafikeras av två spårvagnslinjer. Sektionen är egentligen 
parallellmatad, men station 7809 tar den största delen av lasten, så sträckan är närmast att 
betrakta som enkelmatad. 

Strömspikarna som syns i Figur 9 är accelerationer från en eller flera samtidigt startande 
vagnar. De varar typiskt i 10-20 sekunder och efter denna tid sjunker strömmen oftast till 
under 200 A. Beroende på turtätheten, försenade vagnar osv. uppstår ibland luckor på flera 
minuter då strömmen inte är särskilt hög. Detta kan också bero på att det inte finns några 
vagnar av typ M31 eller M32 på sträckan utan bara äldre vagnmodeller, men det är ovanligt 
att det går mer än 45-60 sekunder mellan strömspikarna. Hastigheten på denna sträcka är 
normalt ca 50-60 km/h. 

Den maximala strömmen som likriktarstationerna klarar av att leverera varierar stort 
mellan olika stationer. Vilka typer av reläskydd som finns i de olika stationerna påverkar 
också vad stationen kan mata ut för ström. Generellt ligger den termiska gränsen, alltså den 
ström som stationen kan leverera under ca 1 minut, på mellan 600 och 1100 A. Reläskyddet 
för kortvarig överström, ca 5-10 sekunder, brukar ligga på ca 1500-2000 A och 
momentanskydden, dvs den nivå där brytaren bryter omedelbart brukar ligga på 2500 A. 

RMS-medelströmmen i Figur 1 är under denna timma 450 A, vilket motsvarar ganska 
precis vad matarkablarna klarar av. Men detta är också den station som har allra flest 
överlastutlösningar per vecka, ca 5-10 st. På denna sträcka finns ingen ledig kapacitet för 
fler spårvagnar eller bussar. Denna sträcka är dock den mest problematiska i hela Göteborg, 
och det motsvarar inte någon sträcka på de föreslagna sträckningarna. 

Figur 10 visar en parallellmatad sträcka mellan Olskroksmotet och Redbergsplatsen som 
normalt trafikeras av fyra spårvagnslinjer. Precis som i Figur 9 finns många spikar, dock 
vanligtvis inte med lika hög amplitud. Detta beror främst på att hastigheten på 
spårvagnarna är runt 30-40 km/h. Däremot är topparna bredare då vagnarna passerar 

Figur 9 Spänning (blå kurva) och ström (grön kurva) från station 7809 mätt under en timme. 
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uppför Redbergsvägen som har en ganska brant lutning. Detta gör att RMS-
medelströmmen under denna timme är 320 A. Ingen av dessa två stationer (7858 och 7863) 
är vanligtvis representerade i felrapporterna, och här finns också ledig kapacitet för fler 
fordon. 

Denna sträcka är representabel för flera av de sträckor som ingår i de tilltänkta stråken S:t 
Sigfrids Plan – Linnéplatsen och Jaegerdorffsplatsen – Linnéplatsen. Dels för att det är 
mestadels parallellmatade sträckor, det går ungefär lika många spårvagnslinjer på dessa 
sträckor och hastigheten är likvärdig. 

När RMS-strömmen närmar sig kabelns tillåtna nominella kontinuerliga ström ökar risken 
för termisk överlast, vilket måste undvikas. Därför är det fördelaktigt om strömmen till 
bussen kan styras så att dessa situationer undviks. 

6.3 Möjlighet att mäta effekt kontinuerligt i likriktarstationerna 
De allra flesta av likriktarstationerna i Göteborg är så pass gamla att det inte finns någon 
fast installerad digital amperemätare som är enkelt åtkomlig. Däremot finns analoga mätare 
på både plus- och minusmatarkablar som är anslutna till strömshuntar. I vissa stationer 
finns säkerligen möjligheten att exportera mätvärden från reläskydden, men detta 
rekommenderas ej då stationerna oftast skiljer sig åt och därmed har olika installerade 
komponenter varefter unika lösningar behövs för varje likriktarstation som ska effektmätas. 
Det är bättre och billigare att använda en och samma lösning för alla likriktarstationer. 

Egentligen är det ointressant att mäta effekten i likriktarstationerna, utan det är strömmen 
som är det viktiga att mäta då det är strömmen som begränsar likriktarstationernas 
kapacitet. Ström mäts vanligen med strömtång (magnetfälten runt ledaren är 
proportionerliga mot strömmen i ledaren) eller strömshunt (spänningsfallet över en känd 
resistans som hela strömmen passerar igenom). 

I ett första skede är en strömtång lättare att använda då ingen ombyggnation i stationen 
krävs. Dock måste stationen slås av vid inkoppling av mätinstrumentet om mätning ska ske 
på plusmatarkabeln, och detta bör därför göras vid trafikfritt spår. 

Figur 10 Spänning (blå kurva) och ström (grön kurva) från station 7858 och station 7863 mätt under en timme. 
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Om strömmätningsutrustning ska placeras permanent i likriktarstationen bör strömshunt 
övervägas, alternativt kan den befintliga strömshunten parallellkopplas med lämpligt 
mätinstrument avsett för det låga spänningsfallet. Mätinstrumentets uppgift är att noggrant 
omvandla den lilla spänningsskillnaden från shuntens två poler till ett skalat mätvärde som 
motsvarar strömmen i kretsen. Mätvärdet ut från mätinstrumentet bör ligga runt 10-20 V 
vid maximal ström för att kunna matas in direkt i en elektronikenhet som mäter och skickar 
ut signaler om vilken ström som finns tillgänglig. 

Mätning måste minst göras på aktuellt effektfack där utgående ström matas till en 
matarpunkt i kontaktledningsanläggningen. Beroende på vilka sträckor som är intressanta 
att mäta kan det bli aktuellt att mäta samtliga (vanligtvis 2-4) utgående effektfack från 
likriktarstationen. 

Elektronikenheten kan bestå av en enklare stabil linuxdator eller liknande som kan sampla 
mätvärden i minst 1 kHz för att snabbt se skillnader i strömmen. Elektronikenheten 
kommunicerar sedan med fordon via 4G-nätet med lämpligt protokoll, förslagsvis ett 
överföringsprotokoll för industristandard. Antingen kommunicerar datorn direkt med 
respektive fordon vid behov, alternativt kommunicerar alla likriktarstationer med 
mätutrustning med en gemensam mätserver som samlar in all data från likriktarstationerna 
i realtid. I en mindre testanläggning är direkt kommunikation mellan likriktarstation och 
fordon önskvärt, men i en fullskalig anläggning är en mätserver att föredra då mätdatan 
även kan användas till att se strömmar i realtid och på så sätt se överbelastade punkter i 
spårvägsnätet. 

Den totala tiden från det att strömmen stiger i likriktarstationen till att förbrukaren (exv 
bussmotorn) måste stängas av är ca 1 sekund, baserat på tidigare mätningars strömderivata. 
Det är alltså flera punkter i kedjan som är tidskritiska, inte minst överföringen av strömdata 
till fordonet från likriktarstationen/mätservern. 

6.4 Effektstyrning på fordonet baserat på tillgänglig effekt 
Ombord på fordonen som ska kontrolleras behöver en datorenhet installeras som 
kontinuerligt tar emot data från likriktarstationernas elektronikenheter eller från 
mätservern. Genom att använda sig av GPS kan positionen bestämmas och genom en 
inprogrammerad matarpunktskarta i datorn kan fordonet förstå vilken likriktarstation som 
den får energi ifrån. När en sträcka är parallellmatad får fordonet energi från två 
likriktarstationer och därmed måste fordonet kommunicera med bägge likriktarstationerna 
samtidigt. Även här blir det fördelaktigt att istället kommunicera med en mätserver för att 
slippa ha två tidskritiska kommunikationer på samma fordon. Kommunikationen mellan 
fordon och likriktarstation/mätserver sker med lämplig trådlös teknik såsom 4G med 
prioriterad trafik eller garanterad accesstid. 

I ett första läge är det enklast att reglera strömmen till fordonen med av/på-reglering, alltså 
att bussen får tillåtelse att dra ström eller inte tillåtelse att dra ström. Detta besked 
beräknas lämpligen fram i en gemensam mätserver eller i elektronikenheten i 
likriktarstationen. På detta sett behöver informationen som överförs till fordonet endast 
innehålla två lägen, tillåtet eller ej tillåtet att dra ström. Detta läge blir också 
regleringsmässigt enklast på fordonet ifråga då strömmen som dras från kontaktledningen 
kan styras med enkel av/på-teknik och inte behöver regleras med PWM-switchning eller 
liknande. 

Om informationen istället ska viktas för att tillåta att en viss ström dras blir informationen 
som överförs något mer avancerad, men fortfarande inte svårare än att det ska gå att 
använda 4G-teknik för överföring utan att få några timingproblem i applikationen. 
Regleringen ombord på fordonet som ska regleras blir mestadels en mjukvarujustering om 
viktad information används istället för av/på-reglering. 
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6.5 Realtidsstyrning av likriktarstationer 
Samtliga likriktarstationer i Göteborg idag består av så kallade passiva diodlikriktarenheter. 
Likriktarstationerna pratar inte med varandra i realtid, utan skickar enbart larm om 
händelser till en driftledningscentral där åtgärder kan vidtas. Denna kommunikation sker 
vanligtvis på koppartråd med låghastighetsmodem av industristandard. Till de nya 
likriktarstationer som byggs idag dras vanligen en fiberanslutning för att ge en modern och 
framtidssäker anslutning. Tanken med fiberanslutna likriktarstationer är dels att öka 
överföringshastigheten och minska antalet avbrott på grund av kommunikationsproblem 
men också att reläskydden i likriktarstationerna ska kunna samverka i realtid på 
parallellmatade sträckor. Om den ena av två likriktarstationer på en parallellmatad sträcka 
löser ut på grund av kortslutning så ska den angränsande stationen också lösa ut, något som 
kallas länkskydd. 

Många likriktarstationer i Göteborg är idag överbelastade vilket oftast leder till kortvariga 
stopp i trafiken. I ett längre perspektiv vore det därför bra om alla likriktarstationer hade en 
fiberanslutning eller motsvarande så att de i realtid kunde överföra livedata såsom utgående 
ström per effektfack till varandra och så att det även loggas för analys. Som det ser ut idag 
är det inte ovanligt att den ena likriktarstationen på en parallellmatad sträcka tar en större 
del av lasten än den andra. Om de två stationerna istället var bättre balanserade så skulle 
onödiga strömavbrott kunna undvikas. Detta skulle kunna åstadkommas med aktiva 
likriktarenheter som kan styra hur mycket effekt som matas ut samt kommunikation mellan 
likriktarstationerna så att de ger ut lika mycket effekt. Det är dock tveksamt om det är 
kostnadsmässigt lönsamt att bygga om gamla stationer snarare än att riva dem och ersätta 
dem med helt nya stationer. 

Ett alternativ till att bygga om eller bygga nya stationer är att samtliga förbrukare 
(åtminstone de största förbrukarna – M32-vagnarna) som är anslutna till kontaktledningen 
blir styrda i hur mycket effekt de får dra. På samma sätt som bussarna får information om 
hur mycket effekt det finns att tillgå kan då spårvagnarna också minska deras 
strömförbrukning. En sådan lösning skulle göra att vagnarna skulle behöva 
byggas/programmeras om istället för likriktarstationerna. Vilket som är mest 
kostnadseffektivt är svårt att avgöra. 

6.6 LTE som informationsbärare 
LTE, även kallat 4G, skulle kunna användas för att förmedla information mellan fordonet 
och infrastrukturen. För att använda trådlös kommunikation i trafik där hög prioritet och 
funktionalitet är viktigt krävs låg latens och hög robusthet enligt Micael Martell på 
Ericsson.  

Latensen eller snabbheten i LTE är ca 10-20 ms pingtid, det vill säga tiden det tar att skicka 
ett meddelande. Därtill tillkommer tiden att skapa meddelandet och bearbeta det hos 
mottagaren. Robusthet kan delas in i ”Business critical communication” och ”Mission critical 
communication”. I det senare så får inget gå fel och alla noder identifieras för att ta bort 
möjliga felkällor. Robusthet i form av att inte tappa förbindelse är tekniskt möjligt i LTE 
och möjliggörs genom att systemet får hög prioritet i mobilnätet. Problemet för att använda 
LTE för kommunikation i spårvagnsnätet är inte att tekniken inte finns utan snarare att 
tillräcklig prioritet kommer behöva förhandlas med operatören.  

För kommunikation mellan matarstationer och bussar krävs LTE-modem. Motorola skulle 
kunna tillhandaha denna typ av utrustning. De arbetar tillsammans med Ericsson och tar 
fram liknande utrustning till bland annat den amerikanska polisen.16 Utrustningen är 
ungefär i samma storlek som en bilradio och den måste vara störningssäker med tanke på 
den högspänning som finns i spårvagnsnätet. I USA används frekvenser omkring 700 MHz 
men i Sverige är det troligt att andra frekvenser är mer lämpliga.   

                                                        
16http://www.motorolasolutions.com/web/Business/_Documents/Specifications/Static%20
Flies/VML700%20Product%20Spec%20Sheet%20G3-36-101B.pdf Datum Sept. 2013 
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7 Slutsatser 
Metoden för att kunna garantera säkerheten under laddningen av befintliga hybridbussar 
från Volvo bygger på att en så kallad tredje-jord finns ansluten till laddinfrastrukturen samt 
att resistansen mellan höljet på 600-voltkomponenterna och de två polerna på 
spänningsmatningssystemet övervakas. Dessutom finns spänningsreglering till de känsliga 
elektronikkomponenterna på fordonet samt skydd mot eventuell överspänning eller 
strömpikar. Regleringen och skyddet görs genom en spänningsomvandlare i laddstolpen. 
För att en buss ska kunna hämta energi från spårvagnsnätet skulle samtliga komponenter 
anslutna till högspänningsnätet behöva inkapslas med dubbel isolering, likt spårvagnar, 
eftersom en extra anslutning mot jord saknas på spårvagnsnätet. Hybridbussen skulle 
dessutom behöva utrustas med en spänningsomvandlare som motsvarar den som idag sitter 
i infrastrukturen. Att eftermontera detta på en befintlig Volvobuss skulle förmodligen vara 
ett stort och kostsamt ingrepp. 

Framöver finns en möjlighet att ytterligare alternativa lösningar kommer tas fram för både 
statisk och dynamisk laddning av bussar i stadsmiljö. Om dessa lösningar kommer ställa 
samma krav på hybridbussarna som ovan nämnt kommer tröskeln för att även utnyttja 
spårvagnsnätet för dynamisk laddning sannolikt kraftigt reduceras. Det hade då varit 
fördelaktigt om ett gränssnitt standardiseras på fordonet som möjliggör anslutning av olika 
strömavtagare beroende på kundens behov, såsom för anslutning till spårvagnsnät, 
trådbussnät eller elväg. Ett annat alternativ för att använda spårvagnsnätet som energikälla 
för bussar är att utgå ifrån en trådbuss, där den nödvändiga isolationen redan är befintlig. I 
detta fall krävs en extern leverantör då trådbussar inte ingår i Volvos produktsortiment.  

En strömavtagare, lik de som idag används på spårvagnar, men som är rörlig i sidled krävs 
för att kunna följa kontaktledningen då hybridbussen är mer flexibel i sidled. 
Strömavtagarhuvudets bredd föreslås vara av standardbredd för att kompensera för 
kontaktledningens sick-sack-dragning. För att avgöra kontaktledningens position och 
därmed strömavtagarens position föreslås att utnyttja information om återmatarens position 
i förhållande till fordonet. Med en för snäv vinkel eller om kontakt nedåt mot rälsen upphör 
ska strömavtagaren kunna falla ned utav egen kraft för att inte riskera att riva ned 
kontaktledningen. Ytterligare sensorer på strömavtagaren för att identifiera 
kontaktledningen anses inte nödvändig utan riskerar att öka vikt och kostnad samt skapa en 
risk för att en anslutande kontaktledning identifieras, vilket leder till att strömavtagaren 
faller ned vid fel tillfälle.  

Att ansluta till kontaktledningen och rälsen med en hybridbuss kan potentiellt vara farligt 
och har inte prövats tidigare. Att anordna jordanslutning till rälen från ett 
gummihjulsfordon under färd är problematiskt från flera synvinklar. Framförallt blir det 
svårt att uppnå god elsäkerhet då ljusbågar i marknivå kan uppstå eftersom det är svårt att 
få samma kontakttryck på en kontaktsko som på en hjulaxel med flera tons tryck. Att ha 
dubbla oberoende återmatare föreslås som ett minimum för att få tillräcklig kontakt. 

En buss, med energiöverföring från spårvagnsnätet även under färd, kommer enligt 
Transportstyrelsen att klassas som en buss och kommer därmed omfattas av samma regler 
som gäller för en vanlig buss. Utöver dessa regler ska den anses lika säker som en buss i det 
väglag och i den miljö som den är tänkt att användas i. För regler kring elsäkerhet för 
bussar hänvisas till europeisk lagstiftning, se Appendix I. 

För att inte negativt förändra ljudbilden eller vägslitaget föreslås främst att hybridbussar, 
med ström från spårvagnsnätet, ersätter eller kompletterar befintliga linjer som går i 
spårvagnsnätet. Om hybridbussarna dessutom hade kunnat nyttja befintlig 
laddinfrastruktur vid ändhållplatser för att ytterligare förlänga den elektriska räckvidden 
skulle detta vara positivt. Att utrusta laddhybridbussarna som idag är anpassade för 
laddning vid ändhållplatser för att även kunna ladda från spårvagnsnätet är dock 
förmodligen för kostsamt. Linjesträckningen för busslinje 60, som idag körs med 
hybridbussar och laddhybridbussar, sammanfaller dessutom i dagsläget endast i begränsad 
utsträckning med spårvagnsnät vilket minskar den potentiella nyttan i just detta fall.  
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Utredningen, som även inkluderar önskemål från allmänheten, har resulterat i nedan 
föreslagna linjedragningar. 

Linjedragning 1.  
S:t Sigfrids plan - Korsvägen - Vasaplatsen - Järntorget - Linnéplatsen 
Total sträcka: ca 4,5 km varav ca 4,2 km i spårvagnsnätet 

Linjedragning 2.  
Jaegerdorffsplatsen - Stigbergstorget - Vegagatan - Linnéplatsen  
Total sträcka: ca 3.8 km varav ca 2,2 km i spårvagnsnätet 

Ytterligare en relevant rutt skulle kunna vara den mellan Johanneberg Science Park och 
Lindholmen Science Park där en helelektrisk buss är planerad att gå år 2015. 

På den föreslagna linjen mellan S:t Sigfrids plan och Linnéplatsen skulle elektrifiering grovt 
räknat innebära 5.49 kWh besparing på varje rutt jämfört med om samma sträcka skulle 
trafikeras av bussar drivna på RME.  

Göteborgs spårvagnsnät är, med dagens mått mätt, redan överbelastat på vissa platser 
vilket resulterar i att överbelastningssäkringar löser ut dagligen. Detta sker till följd av att 
spårvagnar ej har någon effektbegränsning och när flera spårvagnar, främst de nyare M32-
vagnarna, samtidigt accelererar resulterar det i höga spikströmmar och därmed ibland 
överbelastning av nätet.  

Om man däremot tittar på den genomsnittliga effektförbrukningen per matarstation, 
omvandlat till den kritiska termiska belastningen, så ligger denna omkring ca 70 % av 
tillgänglig kapacitet på de föreslagna linjedragningarna. Det anses därför finnas tillräcklig 
effekt för att driva ytterligare ett par bussar exempelvis för demonstration på vissa platser 
utan att dra ned effekttillgången till spårvagnarna., förutsatt att bussarna begränsas till 
omkring 50 kW kontinuerlig effekt, Med kontinuerlig mätning, kommunikation och smart 
styrning av spårvagnars och bussars effektutnyttjande baserat på matarstationernas 
belastningsgrad så skulle nätet kunna utnyttjas till en större grad utan att ytterligare 
matarstationer behöver adderas, samtidigt som man skulle få färre avbrott på grund av 
överbelastning. LTE, eller fiberkommunikation där denna finns tillgänglig, anses som 
lämpliga tekniker för att snabbt och tillförlitligt överföra information mellan fordon och 
infrastruktur. Denna kommunikation skulle även kunna vara användbar redan i dagens 
spårvagnsnät, utan att den utnyttjas av bussar med strömavtagare, för att minska onödiga 
stopp på grund av överbelastning. Ytterligare information kring frekvenser som används i 
det svenska LTE-nätet, samt robusthet mot störningar från de höga strömmar som finns i 
spårvagnsnätet, behöver utredas om tekniken ska användas i Göteborgs spårvagnsnät. 
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8 Rekommendationer 
Befintliga hybridbussar från Volvo lämpar sig förmodligen ej av kostnadsskäl att 
konverteras för att möjliggöra dynamisk strömavtagning från spårvagnsnätet. Istället 
föreslås att vid en fortsatt utveckling använda en befintlig hybridbuss eller trådbuss som 
redan har dubbel isolering, samt teknik för övervakning av resistansen på 
högspänningskomponenter gentemot chassit.  

Strömavtagaren föreslås inledningsvis efterlikna en befintlig pantograf för spårvagnar då 
det är en beprövad teknik anpassad för att inte skada spårvagnsnätet. Strömavtagaren bör 
styras baserat på återmatarens position mot rälsen i förhållande till fordonet. Då kontakten 
gentemot rälsen upphör eller blir ansträngd ska strömavtagaren sänkas för att inte riskera 
fara för varken infrastruktur eller passagerare. Såväl strömavtagare som återmatare bör 
placeras nära den bakre axeln för att följa spårvagnsnätet på bästa sätt. 

För att inte påverka varken ljudbilden eller vägslitaget negativt föreslås främst att 
hybridbussar med ström från spårvagnsnätet ersätter eller kompletterar befintliga linjer 
som går i spårvagnsnätet. Linjerna mellan S:t Sigfrids plan via Korsvägen, Vasaplatsen, 
Järntorget till Linnéplatsen samt mellan Jaegerdorffsplatsen via Stigbergstorget, Vegagatan 
till Linnéplatsen rekommenderas när tekniken är redo för demonstration.  

Göteborgs spårvagnsnät är, med dagens mått mätt, på flera håll redan överbelastat. Trots 
detta anses det finnas tillräcklig effekt på utvalda linjer för att driva ytterligare ett par 
bussar, exempelvis för demonstration, förutsatt att de begränsas till omkring 50 kW 
kontinuerlig effekt. För att kunna öka andelen fordon föreslås att undersöka teknik för att 
kontinuerligt mäta, kommunicera samt styra spårvagnars och bussars effektutnyttjande 
baserat på tillgänglig effekt i matarstationerna. På så vis förväntas nätet kunna utnyttjas till 
en större del utan att ytterligare matarstationer behöver adderas samtidigt som man 
förmodligen skulle få färre avbrott på grund av överbelastning. Alternativet utan att 
förstärka nätet är att begränsa spårvagnarnas maximala effektförbrukning. Någon av dessa 
tekniker rekommenderas att utredas vidare oavsett en implementation av bussar med ström 
från spårvagnsnätet. 
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Annex 12 

  Additional safety prescriptions for trolleybuses 

1. Definitions and operating parameters 

 For the purpose of this annex: 

1.1. "Line voltage" means the voltage provided to the vehicle from the external 
power supply. 

 Trolleybuses shall be designed to operate at a rated line voltage of either: 

 (a) 600 V (a working range of 400 to 720 V); or 

 (b) 750 V (a working range of 500 to 900 V). 

1.2. The electrical circuits of a trolleybus are classified as: 

1.2.1. "High voltage circuits" means circuits energised at line voltage; 

1.2.2. "Low voltage circuits" means circuits energised at a nominal voltage 
of 12 V, 24 V or 42 V. 

1.2.3. "Three phase circuits" means circuits supplied with a three-phase voltage not 
exceeding 400 V AC. 

1.3. Rated climatic conditions 

 Trolleybuses shall be designed to operate reliably under the following 
environmental conditions: 

1.3.1. A temperature range of minus 40 °С to plus 40 °С; 

1.3.2. A relative humidity of 98 per cent at temperatures up to 25 °С; 

1.3.3. An atmospheric pressure range of 866 kPa to 1,066 kPa; 

1.3.4. An altitude range from sea level to a maximum of 1,000 m above the sea 
level. 

1.4. "Self-extinguishing material" means a material that does not continue to burn 
when the ignition source is removed. 

2. Power collection 

2.1. Electrical power shall be obtained from the contact wires by means of one or 
more power collection devices, normally comprising two trolley booms. (A 
single trolley boom or a pantograph may be used in guided applications). A 
trolley boom shall consist of a roof mounting (trolley base), a pole, an 
electrical power collector (trolley head) and a replaceable contact surface 
insert. Trolley booms shall be mounted so that they can turn in both 
horizontal and vertical directions. 

2.2. Poles shall be made of an insulated material or of metal covered with 
insulating material and shall be resistant to mechanical shocks. 

2.3. Power collectors shall be designed to maintain adequate positive contact with 
the contact wires when the wires are located at between 4 and 6 metres above 
the ground and, in the case of trolley booms, to allow the longitudinal axis of 
the trolleybus to deviate at least 4.0 metres to either side of the mean axis of 
the contact wires. 
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2.4. If the power collector becomes accidentally detached from the contact wire 
(de-wired), the upper end of the power collector(s) shall not be raised higher 
than 7.2 metres above the road, or 1 metre maximum above the contact wires 
at the time of de-wiring, nor lower than 0.5 metres above the roof of the 
trolleybus. 

2.5. Each trolley boom shall be equipped with a device which retracts the boom 
automatically if the pole unwires. 

2.6. The trolley head, if dismounted from its normal position on the pole, shall be 
remain attached to the pole and must not fall down. 

2.7. The insulation resistance between the electric power collector and the roof 
mounting/trolley base shall be at least 10 МΩ: 

2.8. Power collectors may be equipped with remote control from the driver’s 
compartment, at least for retraction. 

2.9. Provision shall be made to enable the driver to replace, if necessary, contact 
surface inserts while the vehicle is in operation on the road. 

3. Traction and auxiliary equipment 

3.1. Electrical components installed on the trolleybus shall be protected against 
over-voltage and short-circuit current. The protection shall preferably be 
assured by circuit breakers that are reset automatically, remotely or manually.  

3.2. Electrical components shall be protected against commutation or atmospheric 
over-voltage. 

3.3. Circuit breakers shall provide interruption of particular damaged circuits. 

3.4. If any circuit includes a single-pole circuit breaker, it shall be installed in the 
positive wire of the circuit. 

3.5. All electrical circuits and circuit branches shall be of dual wiring. The 
trolleybus body can be used for current earth return only for low voltage 
circuits. 

3.6. Battery cases, covers and trays shall be made of non-flammable or self-
extinguishing materials. 

3.7. Electrical components energized at the line voltage shall have additional 
insulation from the vehicle. 

3.8. Electrical components, with the exception of traction resistors, shall be 
protected against penetration of moisture and dust into the body and onto 
insulated and current conducting parts. 

3.9. Within the rated climate conditions, with the trolleybus dry and clean, the 
insulation resistance of electrical circuits, when all rotating machines and 
apparatus are switched on, shall not be less than: 

3.9.1. Body to high voltage circuits 5 MΩ 

3.9.2. High voltage circuits to low voltage circuits 5 MΩ 

3.9.3. Body to positive pole of low voltage circuits 1 MΩ 

3.10. Wiring and apparatus: 

3.10.1. Only multi-core wires shall be used for high voltage circuits. All high 
voltage DC wiring shall have insulation rated for 3,000 V DC or AC. 

3.10.2. Mounted wiring should not be stressed mechanically. 
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3.10.3. Wiring insulation shall not propagate burning. 

3.10.4. Wiring of different voltages shall be mounted separately. 

3.10.5. Wiring conduits shall be made of non-flammable material. 

3.10.6. [Reserved] 

3.10.7. Wiring located under the floor of the trolleybus shall be contained in conduit 
that protects it against the ingress and propagation of water and dust. 

3.10.8. Fastening and arrangement of wiring and cables shall be designed to prevent 
damage by abrasion (chafing) of insulation. Grommets of elastomeric 
material shall be provided at points where wiring penetrates metal structure. 
The bend radius of conduits containing wiring shall be at least five times the 
external diameter of the conduit. 

3.10.9. The location of wiring in the vicinity of circuit breakers shall be designed so 
as to prevent arcing onto the wiring. 

3.10.10. Precautions shall be taken to avoid damage of wiring from heated resistors 
and other electrical components. In critical areas thermo-resistant wires shall 
be used. 

3.10.11. Wiring holders, connectors and other mounting devices shall be made of non-
flammable or self-extinguishing materials. Electrical components of the self-
extinguishing materials shall only be installed outside the passenger 
compartment. 

3.10.12. All electrical circuits shall undergo an excess voltage test. The test voltage 
shall be AC with a frequency of 50 Hz and approximately sinusoidal form. 
The time of application of the test voltage shall be 1 min. 

3.10.12.1. The test voltage Utest for electrical equipment and wiring for high voltage 
circuits shall be: 

Utest = 2.5 U + 2,000 V AC, 

 where U is the rated line voltage 

3.10.12.2. The test voltage for low voltage circuits shall be Utest = 750 V AC. 

3.11. Electrical machines, apparatus, devices and wiring shall withstand 
mechanical loads, applied to mounting points, as follows: 

3.11.1. Sine-wave form vibration of 0.5 - 55 Hz frequency and 10 m/s2 maximum 
amplitude including resonance if produced; 

3.11.2. Vertical discrete shocks of 30 m/s2 peak shock acceleration lasting 2 - 20 ms. 

4. Electrical safety of passengers and crew 

4.1. At the rated climate conditions, with the trolleybus dry and clean and 
connected to both positive and negative power supply via the power 
collection devices, the earth leakage current from the body shall not be higher 
than 0.2 mA. 

4.2. The trolleybus must be equipped with an onboard device for permanent 
monitoring of leakage current or voltage between the chassis and the road 
surface. The device shall disconnect the high voltage circuits from the contact 
system if the leakage current exceeds 3 mA at a line voltage of 600 V DC, or 
if the leakage voltage exceeds 40 V. 
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4.3. Stanchions and handrails at doorways shall be made of insulating material or 
covered with mechanically durable insulation or insulated from the trolleybus 
body. The insulation resistance shall at least be 1.0 MΩ over a contact area 
of 100 ± 5 cm2. 

4.4. The first steps shall be made of insulating material or covered with 
mechanically durable insulation. The insulation resistance shall at least 
be 1.0 MΩ over a contact area of 300 ± 5 cm2. 

4.5. Door panels shall be made of insulating material or insulated from the 
trolleybus body. The insulation resistance shall be at least 1.0 MΩ over a 
contact area on the panel of 300 ± 5 cm2. 

4.6. The external body panels adjacent to the door apertures shall be covered with 
insulating material. The insulated area shall extend in width at least 50 cm 
each side of the door apertures and in height at least 200 cm from the 
roadway. The insulation resistance in respect to the trolleybus body shall not 
be less than 1.0 MΩ over a contact area of 200 ± 5 cm2. 

4.7 If the trolleybus is equipped with double-insulated converters, 
paragraphs 4.3. to 4.6. need not be applied. 

5. The driver’s compartment 

5.1. In the driver’s compartment, there should not be any high voltage equipment 
accessible by the driver. 

5.2. As a minimum, the instrument panel shall include: 

5.2.1. Indicator of voltage in the contact system; 

5.2.2. Indicator of zero voltage in the contact system; 

5.2.3. Indicator of state of main automatic line voltage circuit breaker; 

5.2.4. Indicator of charge/discharge of the batteries; 

5.2.5. Indicator of body voltage or leakage current exceeding the limits specified in 
paragraph 4.2. 
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10 Appendix II 
Föreslagen linjedragning (blå/grön) samt klagomål på buller (röd) 
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11 Appendix III 
Karta över matarstationer i Göteborgs spårvagnsnät 


