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Volvo 7900 Hybrid plug-in podczas testów eksploatacyjnych w Goeteborgu

Od maja 2013 r. elektryczny autobus hybrydowy Volvo był poddawany testom na trasie nr 60 w Goeteborgu. Przeprowadzane one były 
w ramach projektu UE Hyper Bus, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Wyniki uzyskane w pierwszym roku eksploatacji wska-
zują, że nowe autobusy są lubiane przez pasażerów i kierowców, a także przez osoby mieszkające w pobliżu trasy. W niniejszym artykule 
przedstawiono założenia programu UE Hyper Bus oraz wyniki eksploatacyjne i rynkowe.
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Wstęp
Głównym celem europejskiej polityki 
transportowej jest stworzenie systemu 
stanowiącego podstawę postępu gospo-
darczego w Europie, wzmacniającego kon-
kurencyjność i oferującego usługi w za-
kresie mobilności o wysokiej jakości przy 
oszczędnym gospodarowaniu zasobami. 
W praktyce oznacza to, że sektor trans-
portu musi zużywać mniej energii w bar-
dziej ekologiczny sposób, lepiej korzystać 
z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać 
negatywny wpływ na środowisko oraz 
najważniejsze zasoby naturalne, takie jak 
wodę, ziemię i ekosystemy. Dla realizacji 
tego celu założono konieczność powsta-
nia nowych wzorców transportu, pozwa-
lającego na zaspokajanie wzrastającego 
popytu na usługi przewozowe za pomocą 
najwydajniejszych środków lub kombina-
cji takich środków [1].

Urzeczywistnianiu celów europejskiej 
polityki transportowej sprzyjają liczne 

inicjatywy zmierzające do zastosowania 
w środkach transportu paliw i napędów 
alternatywnych. Ich rozwój jest obecnie 
hamowany przez niedociągnięcia tech-
nologiczne i handlowe, brak akceptacji ze 
strony konsumentów i brak odpowiedniej 
infrastruktury. Obecne wysokie koszty in-
nowacyjnych zastosowań paliw alterna-
tywnych są w dużej mierze następstwem 
tych niedociągnięć [2, 4]. 

W ostatnich latach coraz większą popu-
larność zdobywają technologie hybrydo-
we, łączące silniki spalinowe wewnętrz-
nego spalania z silnikami elektrycznymi. 
Umożliwiają one zmniejszenie zużycia ropy 
naftowej i emisji CO2 dzięki poprawie ogól-
nej efektywności energetycznej napędu. 
Wykorzystanie ich zalet wymaga jednak za-
stosowania zewnętrznego doładowywania 
energii elektrycznej. Wsparciem dla takich 
rozwiązań jest projekt UE Hyper Bus. W ni-
niejszym artykule przedstawiono założenia 
tego programu oraz jego główne efekty.

Projekt UE Hyper Bus
Głównym celem projektu UE Hyper Bus 
jest prezentacja pilotażowej floty innowa-
cyjnych środków transportu publicznego, 
które łączą wysoką wydajność z niskim 
zużyciem energii. Cel ten jest osiągany 
poprzez wprowadzenie autobusów hy-
brydowych z technologią plug-in, umoż-
liwiającą obsługę znacznej części obsza-
rów miejskich przy wykorzystaniu energii 
elektrycznej.

Liderem projektu UE Hyper Bus jest Ob-
szar Gospodarczy Goeteborga. Jego part-
nerami są przedsiębiorstwa transportu 
publicznego Västtrafik, Goeteborg Energi, 
Miejski Urząd Ruchu i Transportu Publicz-
nego oraz firma Volvo, dostarczająca auto-
busy Volvo 7900 Hybrid plug-in. Łączny bu-
dżet projektu wynosi 32 mln SEK. Na kwotę 
tę składają się środki pozyskane w ramach 
programu LIFE+ (48%), fundusze podmio-
tów gospodarczych (38%) i środki budże-
towe (14%). 
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LIFE+ jest jedynym instrumentem fi nan-
sowym Unii Europejskiej koncentrującym 
się wyłącznie na współfi nansowaniu projek-
tów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego 
głównym celem jest wspieranie procesu 
wdrażania wspólnotowego prawa ochrony 
środowiska, realizacja polityki ochrony śro-
dowiska oraz identyfi kacja i promocja no-
wych rozwiązań dla problemów dotyczących 
ochrony środowiska. W ramach tego progra-
mu możliwe jest uzyskanie dofi nansowania 
w wysokości 50% kosztów kwalifi kowanych.

W ramach projektu UE Hyper Bus testo-
wany był autobus Volvo 7900 Hybrid plug-in 
na linii nr 60 o długości 8,3 km, na której 
zlokalizowano 24 przystanki. Czas przejazdu 
wynosi 35–36 min. Do obsługi wykorzystuje 
się 18 autobusów konwencjonalnych i do-
datkowo – w ramach projektu – 3 autobusy 
hybrydowe. Z komunikacji publicznej na tej 
linii korzysta ok. 4,75 mln pasażerów rocznie 
(ok. 400 tys. miesięcznie). Założono, że auto-
busy hybrydowe powinny pokonywać 70% 
trasy z napędem elektrycznym. Z przepro-
wadzonych testów wynika, że cel ten został 
zrealizowany na znacznie wyższym pozio-
mie. Volvo 7900 Hybrid plug-in przejeżdżały 
średnio 7 km (84,3%) bez potrzeby ponow-
nego ładowania akumulatorów. 

Na obu końcach linii nr 60 zlokalizowa-
no stacje ładowania akumulatorów. Energia 
elektryczna wykorzystywana w tych stacjach 
wytwarzana jest w lokalnych elektrowniach 
wiatrowych. Czas ładowania wynosi ok. 
6 min, a koszt pełnego naładowania akumu-
latorów (10 kWh) to 12–15  SEK (ok. 6–7 zł). 
Nakłady na budowę stacji ładowania wynio-
sły ok. 3 mln SEK (ok. 1,4 mln zł). Przewiduje 
się, że w przypadku produkcji seryjnej nakła-
dy te zostaną zmniejszone do ok. 1 mln SEK.

Autobusy Volvo 7900 Hybrid plug-in
W projekcie UE Hyper Bus testowany był 

autobus Volvo 7900 Hybrid plug-in, w którym 
zastosowano równoległy układ hybrydowy 
o wysokiej sprawności. Istotne znaczenie dla 
ograniczenia zużycia energii i emisji spalin 
ma zautomatyzowana, dwunastobiegowa 
skrzynia biegów Volvo I-Shift oraz skuteczny 
układ chłodzenia i ogrzewania akumulatora, 
utrzymującego źródło energii w idealnym 
stanie. Ciasno zestopniowana zautomatyzo-
wana skrzynia biegów I-Shift wyposażona 
jest w oprogramowanie zoptymalizowane 
pod kątem eksploatacji miejskiej i podmiej-
skiej. Akumulator zaś podzielony jest na dwa 
zestawy. Jeden zestaw jest przeznaczony 
wyłącznie do uruchamiania silnika, dzięki 
czemu akumulator jest zawsze w pełni nała-
dowany. Drugi zestaw obsługuje pozostałe 
podzespoły elektryczne.

Drzwi, klimatyzacja, układ wspomagania 
kierownicy i hamulce to przykłady wykorzy-
stania zasilania elektrycznego. Te rozwiąza-
nia pomagają nie tylko zaoszczędzić paliwo, 
ale sprawiają również, że autobus jest goto

wy do jazdy nawet wtedy, gdy silnik wyso-
koprężny nie pracuje. 

Modułowa konstrukcja nadwozia i dach 
zostały zbudowane ze skręconych profi li 
aluminiowych. Pozwoliło to na obniżenie 

Volvo 7900 Hybrid plug-in na linii nr 60 w Goeteborgu

Volvo 7900 Hybrid plug-in wykorzystuje w Goeteborgu energię elektryczną z elektrowni 
wiatrowych

Ładowanie baterii z sieci elektrycznej poprzez kolektor zainstalowany na dachu autobusu 
Volvo 7900 Hybrid plug-in
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masy Volvo 7900 o 550 kg w porównaniu 
z Volvo  7700. Jest to najważniejsza różnica 
tych modeli, wyposażonych w identyczny 
układ napędowy na podwoziu B5LH. Mniej-
sza masa własna zwiększa efektywność prze-
wozów, a w konsekwencji generuje dodat-
kowe oszczędności w postaci ograniczenia 
zużycia paliwa i jeszcze większego niż w wer-
sji 7700 obniżenia emisji dwutlenku węgla. 

W modelu 7900 zmodernizowane zostało 
stanowisko pracy kierowcy. W pełni regulo-
wana kierownica, nowa tablica rozdzielcza, 
wyświetlająca tylko istotne informacje, oraz 
fotel mający możliwość obrócenia i zmiany 
jego położenia pozwalają znaleźć najdo-
godniejszą pozycję do jazdy niezależnie od 
wzrostu i budowy ciała kierowcy. Ponadto 
niski poziom hałasu i oddzielne sterowa-
nie klimatyzacją pozwalają uzyskać jeszcze 
większy komfort. Szczegółową prezentację 
autobusów Volvo 7900 Hybrid przedstawio-
no w artykule Autobusy hybrydowe Volvo [6].

Efekty projektu UE Hyper Bus
Przedsiębiorstwo transportu publiczne-

go Västtrafi k przeprowadziło badania an-
kietowe wśród pasażerów podróżujących 
na trasie nr 60, kierowców elektrycznych 
autobusów hybrydowych oraz osób miesz-
kających w pobliżu trasy. W badaniach tych 
pytano o wrażenia, jakie wywierają na nich 
nowe autobusy. Wyniki potwierdzają, że 
większość pytanych pozytywnie ocenia 
nowe hybrydy. Respondenci mają także 
świadomość realizacji tego projektu – 70% 
pytanych odpowiedziało, że wie o opisywa-
nej tu inicjatywie.

Duża część ankietowanych uważa, że 
należy inwestować w autobusy zoptyma-

lizowane pod kątem ochrony środowiska, 
zasilane alternatywnymi źródłami energii. 
Większość pasażerów stwierdziła, że byłaby 
gotowa zapłacić pół korony więcej, by po-
móc sfi nansować większą liczbę elektrycz-
nych autobusów hybrydowych. 

Fakt, że elektryczne autobusy hybrydo-
we są ciche, jest doceniany przez osoby 
mieszkające wzdłuż linii nr 60. Ponad 40% 
respondentów uważa, że autobusy hybry-
dowe są dla nich mniej uciążliwe od kon-
wencjonalnych. Ten aspekt jest szczególnie 
istotny wobec faktu niedogodności zwią-
zanych z hałasem odczuwanym przez 20% 
mieszkańców Goeteborga. 

Zalety autobusów hybrydowych dostrze-
gają kierowcy. Ich zdaniem największą zale-
tą jest ograniczenie negatywnego wpływu 
na środowisko. Pozytywnie oceniają oni tak-
że komfort i ciche środowisko pracy.

Istotnym efektem zastosowania autobu-
sów hybrydowych jest znaczące ogranicze-
nie zużycia energii. W porównaniu z pojaz-
dami klasycznymi eksploatowanymi na linii 
nr 60, Volvo 7900 Hybrid plug-in zużywały 
o 75% mniej oleju napędowego. W kon-
sekwencji o 75% spadła także emisja CO2. 
Obliczono, że gdyby wszystkie autobusy 
w Goeteborgu zastąpić pojazdami hybry-
dowymi, roczną emisję CO2 można byłoby 
zmniejszyć o 10 tys. ton. 

Zmniejszenie zużycia energii jest waż-
nym czynnikiem ograniczania kosztów 
transportu publicznego. W Goeteborgu 
koszty zużycia paliwa stanowią ok. 15% 
kosztów ogółem. Zastosowanie autobusów 
hybrydowych prowadzi więc do znaczą-
cych oszczędności. Pojazdy te wykorzystu-
ją, jak już wspomniano, energię elektryczną 

produkowaną przez elektrownie wiatrowe. 
Przyczynia się to do znaczącego zmniejsze-
nia negatywnego wpływu transportu na 
środowisko naturalne. 

Brak emisji substancji toksycznych oraz 
bardzo niski poziom hałasu w fazie jazdy 
z napędem elektrycznym powodują, że 
Miejski Urząd Ruchu i Transportu Publicz-
nego rozważa wprowadzenie autobusów 
hybrydowych na trasach, które dotychczas 
były wyłączone z ruchu miejskiego. Na od-
cinkach tych autobusy wykorzystywałyby 
wyłącznie energię elektryczną. Wprowadze-
nie takiego rozwiązania znacząco przyczyni-
łoby się do poprawy dostępności komunika-
cyjnej niektórych obszarów Goeteborga.
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Technologia hybrydowa jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców Goeteborga

The tests of the Volvo electric hybrid bus 
in Gothenburg

Since May 2013, the Volvo electric hybrid 
bus was subjected to tests on route 60 in Go-
thenburg. They were performed as a part of 
the EU project Hyper Bus, co-fi nanced by Euro-
pean Union funds. The results obtained in the 
fi rst year of operation indicate that the new 
buses are liked by both passengers and drivers, 
as well as the people living along the route. 
The article presents the assumptions of the EU 
Hyper Bus and operational and market results.

Keywords: hybrid electric bus, plug-in 
technology.



...sterowane dotykiem

nowoczesne rozwiązania...

Traugutta 7
39-300 Mielec

PZI TARAN Sp. z o.o.
tel. +48 17 788 59 22

pzi@taran.com.pl

R&G PLUS Sp. z o.o.
tel. +48 17 773 80 80
marketing@rg.com.pl


