Beräkning av värmeförluster och
energieffektivisering av elbussar
Petter Fredriksson

Petter Fredriksson
2012
Examensarbete, 15 hp
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp

”Beräkning av värmeförluster och energieffektivisering av elbussar”

Abstract
The ”civilized” world is in need of fossil fuel in order to function. Hybricon AB is a company
in Umeå that is developing a technology that hopefully can reduce parts of this need. They are
currently testing their two electrical busses (with Hybrid backup) in city traffic on the roads of
Umeå in cooperation with the county of Umeå.
The busses are originally diesel-busses, but the diesel motor has been replaced with two
electrical hub-motors with a power of 145 kW each that are powered by batteries.
The batteries are charged at the end station after each route. In case the batteries should run
low on capacity during driving, they can be recharged by the so called genset. The genset
consists of a diesel-engine with a generator.
A general problem with electrical vehicles is their lack of waste heat for compartmental
heating, due to higher efficiency of the electrical engine and the fact that the energy
conversion doesn’t involve combustion. An ordinary diesel-buss can use the waste heat from
the engine for compartmental heating, but even that is not enough to satisfy the need of heat
to keep the bus warm in for example northern Sweden, where the climate is very cold during
winter.
The purpose of this thesis is to help Hybricon investigate how big the heat losses are for the
electrical busses and thereby calculate the maximum need of heating power, and also
investigate what different energy efficient actions can contribute to lowering the need of
heating power. The goal for Hybricon is to be independent of fossil fuels for the heating of
their busses, after future energy efficient actions.
The power for heating in the bus at its original manufactured state is between 40-50 kW when
the doors are closed and between 100-500 kW depending on the number of doors open
simultaneously (one, two or three).
Through energy efficient actions in the climate shell, the maximum heating power for the bus
can be lowered by 22,4 % when the doors are closed and about 3,5 % when doors are open.
It is shown that the biggest heat loss occurs when one or more doors are open. Many energy
efficient actions must be made and especially the heat loss through the doors must be lowered
significantly, if the busses are to be heated in an energy efficient way and without need of
fossil fuels.
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Sammanfattning
Den ”civiliserade” världen är idag helt beroende av fossila bränslen för att fungera. Företaget
Hybricon AB i Umeå jobbar med att utveckla en teknik som förhoppningsvis kan minska en
del av detta beroende. Hybricon testkör idag sina två elbussar (med hybridbackup) på Umeås
gator i linjetrafik genom samarbete med Umeå kommun.
Bussarna är ombyggda dieselbussar, där dieselmotorn har bytts ut mot två elektriska
navmotorer på 145 kW vardera som drivs av batterier. Batterierna laddas upp vid slutstationen
mellan varje tur och retur. Om batterierna mot förmodan skulle ha för lite kapacitet under
körning kan de även laddas upp via ett s.k. genset, som består av en dieselmotor med en
generator.
Ett generellt problem med elfordon är dock deras brist på spillvärme för uppvärmning av
kupén, eftersom elmotorer har mycket högre verkningsgrad än förbränningsmotorer och
energiomvandlingen inte innefattar någon förbränning. En vanlig dieselbuss har tillgång till
spillvärme från kylningen av motorn, men även det är för lite för att klara uppvärmningen av
bussen i kallare delar av världen som norra Sverige.
Detta examensarbete syftar till att hjälpa Hybricon utreda hur stora värmeförlusterna är i
elbussarna och därmed kvantifiera det maximala uppvärmningsbehovet samt att utreda hur
mycket olika energieffektiviserande åtgärder skulle kunna minska uppvärmningsbehovet.
Målet för Hybricon är att deras bussar ska kunna värmas upp utan hjälp av fossila bränslen
efter framtida energieffektiviseringar.
Elbussens dimensioneraden effekt för att motverka värmeförlusterna i originalutförande
uppgår till 40-50 kW när dess dörrar är stängda. Den effekt som krävs när bussen har dörrar
öppna är mellan ca 100 – 500 kW beroende på om en, två eller tre dörrar står öppna samtidigt.
Genom att energieffektivisera där de största förlusterna finns i klimatskalet så kan
värmeeffekten minskas med 22,4 % när dörrarna är stängda och 3,5 % när bussens dörrar är
öppna. Det visar sig alltså att de största förlusterna sker när en eller flera dörrar står öppna på
bussen. På många ställen i bussen men framför vid värmeförlusterna genom dörrarna måste
omfattande energieffektiviseringar utföras för att minska effektbehovet för uppvärmning, om
elbussarna ska kunna värmas upp på ett energieffektivt sätt och utan hjälpa av fossila
bränslen.
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1. Inledning
Den ”civiliserade” världen är idag helt beroende av fossila bränslen för att fungera.
De utsläpp som bildas vid förbrännings av dessa står utanför det naturliga kolkretsloppet och
ökar mängden växthusgaser i atmosfären som leder till klimatförändringar. Det leder även till
hälsoproblem speciellt i städer där många människor bor på en liten yta och utsläppen sker
tätt. Därför finns det anledning till att minska utsläppen och hitta alternativa lösningar som
inte är beroende av fossila bränslen.

1.1 Bakgrund
Stadsbussarna i Umeå som går i linjetrafik är bussar med dieselmotorer. Företaget Hybricon
AB i Umeå driver i samarbete med Umeå kommun ett projekt där ultrasnabbladdningbara
elbussar med hybridbackup testkörs på samma villkor som de ordinarie dieselbussarna för att
utvärdera tekniken [1]. ”Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara
transporter och konverterar fordon till eldrift” citerat från deras hemsida [1].
Bussarna som testas i Umeå är ombyggda Volvobussar av modell 7700 där dieselmotor,
växellåda och bakaxel har bytts ut mot två elektriska navmotorer (vardera på 145 kW
maxeffekt) på en specialbyggd bakaxel för ändamålet. Bussen har en toppfart på 70 km/h.
Batterierna som driver motorerna och all annan elektronik i bussen är uppradade i lådor på
taket. Bussen snabbladdas normalt via pantografer på taket eller via ombordladdare som
ansluts via kabel [8]. Bussen har även kompletterats med ett s.k. genset som består av en
fyrcylindrig dieselmotor (som senare skall kunna drivas med biodrivmedel) med en generator.
Gensetet fungerar som en backup ifall batterierna skulle få för lite kapacitet och inte kan
laddas normalt. Dieselmotorn driver i det fallet generatorn som i sin tur laddar upp batterierna
[8].
Ett generellt problem med elfordon och extremt för elbussar är dock uppvärmningen av kupén
[8]. I de vanliga dieselbussarna som går i trafik har man tillgång till mycket överskottsvärme
från dieselmotorn. En del av värmen tas tillvara för att värma upp kupén med via radiatorer
[8]. I elbussen finns inte tillgång till lika mycket överskottsvärme eftersom elmotorerna har
mycket högre verkningsgrad och energiomvandlingen inte innefattar någon förbränning. Men
även på dieselbussarna har en extra dieselvärmare (typ Webasto) på 25-35 kW vanligtvis
monterats på alla bussar som körs i norra Sverige för att klara uppvärmningen [8].
För att klara uppvärmningen i Hybricons bussar har man installerat elvärmare på
15 kW, sitsvärme på 2 kW och använder en Webasto på 35 kW om det behövs. Om gensetet
körs kan man även ta tillvara på överskottsvärmen från dieselmotorn, som är ca 25 kW [8].
Eftersom idén med att konvertera till eldrift till största del är för att minska användningen av
fossila bränslen, vill Hybricon sänka energianvändningen för uppvärmning i bussarna genom
energieffektiviseringar. För att göra det effektivt måste de totala värmeförlusterna beräknas
och samtidigt utvärderas var de största värmeförlusterna finns.
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1.2 Syfte och målsättning
Syftet är att hjälpa Hybricon AB att utreda hur stora värmeförlusterna är i bussen och därmed
kvantifiera det maximala uppvärmningsbehovet samt att utreda hur mycket olika
energieffektiviserande åtgärder skulle kunna minska uppvärmningsbehovet.
Målet i framtiden är att minimera uppvärmningsbehovet så mycket att bussarna inte är
beroende av fossila bränslen för att klara uppvärmningen.

2. Bakomliggande teori
Den grundläggande teorin som är nödvändig för att förstå genomförandet av detta
examensarbete är beskrivet här nedan. Vissa teorier används normalt vid beräkningar på
byggnader. Dessa har använts för att göra beräkningar på bussarna, eftersom de har antagits
vara en form av byggnad oavsett om de är stationära eller i rörelse. Den teori som ligger till
grund för resultatet finns förklarad i genomförande (se 3. Genomförande).

2.1 Värmeöverföring
Om energi överförs pga. temperaturskillanden mellan två kroppar eller medium så kallas det
för värmeöverföring och betecknas med Q och har enheten Joule [J]. Råder ingen
temperaturskilland så sker ingen värmeöverföring. Den värme som överförs är proportionell
mot temperaturskillnaden. Energi kan också överföras genom arbete (W för ”work”) och det
utgör all annan form av energiöverföring som inte beror av en temperaturskillnad.
Värmeöverföring per tidsenhet betecknas med en prick (˙) ovanför Q och enheten blir då
Joule/s (= Watt [W]) [2]. Värme kan endast överföras spontant (naturligt) från en kropp eller
medium med högre temperatur till en annan med lägre temperatur.
2.1.1 Konduktion
Konduktion betyder att värme leds genom ett fast material eller en fluid (flytande eller gas)
till andra delar av samma substans och/eller vidare till en annan substans. Det finns olika
formler för att beskriva konduktion av värme vid olika typer av fall. Med följande
grundläggande formel kan man ex. räkna ut hur mycket värme som kan överföras via
konduktion endimensionellt genom en homogen vägg [2,3]:
̇

(

)

[ ]

(1)

där
λ = värmekonduktiviteten för materialet [W/(m*K)]
A = arean där värmen kan överföras [m2]
d = materialets diameter [m]
T1, T2 = temperaturen på resp. sida om väggen [oC]
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2.1.2 Konvektion
Konvektion sker när en fluid strömmar över ett fast materials yta. Konvektionen sägs vara
naturlig- eller påtvingad. Med naturlig konvektion menas att fluiden strömmar pga.
densitetsskillnaden som uppstår när det blir en temperaturskillnad i fluiden.
Samma fenomen som gör att varmluft stiger uppåt. Påtvingad konvektion sker när en pump,
fläkt eller något annat forcerar flödet hos fluiden. Konvektion kan också delas upp i intern
konvektion som sker i ex. rör och extern som sker över en yta. Den grundläggande formeln
för konvektion är som följer [2]:
̇

(

)

[ ]

(2)

där
h = värmeövergångskoefficienten [W/(m2*K)], beräknas från fall till fall
A = arean som är i kontakt med fluiden [m2]
Tyta = temperaturen på det fasta materialets yta [oC]
Tfluid = temperaturen hos fluiden [oC]

2.1.3 Strålning
Vid strålning sker värmeöverföringen via elektromagnetiska vågor (fotoner). När man pratar
om värmeöverföring genom strålning avses termisk strålning, som skiljer sig från andra typer
av strålning som inte beror av temperaturen. All materia avger, absorberar och reflekterar
termisk strålning. Den maximala värmestrålning som kan avges är från en s.k. svart kropp och
är ett idealfall. Om materian är ogenomskinlig så kommer strålningen i princip bara att avges
från ytan. Strålningen som avges kan beräknas med följande formel [2]:
̇

[ ]

(3)

där
ε = emissiviteten,
där 1 motsvarar en svart kropp, beror av temperaturen och materialet
σ = Stefan-Boltzmann konstanten, 5,670 *10^(-8) [W/(m2*K4)]
Ayta = arean på ytan som avger strålning [m2]
Tyta = termodynamiska temperaturen på ytan [K]
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2.2 Dimensionering av uppvärmningssystem i byggnader
För att dimensionera en byggnads effekt- och energibehov för uppvärmning måste
byggnadens värmeförluster beräknas och summeras. Värmeförluster i en byggnad kan delas
upp i tre stora poster. Dessa är:
-

Transmissionsförluster

-

Avsiktliga ventilationsförluster

-

Oavsiktliga ventilationsförluster

Därefter kan byggnadens dimensionerade effekt för uppvärmning bestämmas.
2.2.1 Transmissionsförluster
Transmissionsförluster (Qt, [W/K]) är den värmeenergi som går förlorad genom klimatskalet,
det vill säga genom väggar, fönster, tak och golv. Förlusternas storlek beror på vilka material
som klimatskalets delar är uppbyggda av och hur dessa delar är monterade i varandra. Värmen
överförs från luften via konvektion och från ytor via strålning till insidan av klimatskalet,
sedan via konduktion genom klimatskalets olika skikt och slutligen via konvektion och
strålning till uteluften.
Hela detta förlopp kan man sammanfatta i ett värde för varje del av klimatskalet. Detta värde
kallas U-värde [W/m2*K] och beräknas enligt följande formel:

(

(

)

)

[

(

)]

(4)

där
hin = värmeövergångskoefficient på insidan [W/(m2*K)]
d = tjockleken på materialet i riktningen för värmeflödet [m]
λ = värmekonduktiviteten för materialet [W/(m*K)]
hut = värmeövergångskoefficient på utsidan [W/(m2*K)]
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Det sker även förluster i form av köldbryggor där olika delar av klimatskalen kopplas ihop
med varandra eller vid genomföringar i klimatskalet. Dessa uppstår när en byggnadsdel är i
kontakt med en kall uteluft eller en kall yta på utsidan av bygganden i en ände och i kontakt
med varm inneluft eller en varm yta i andra änden, vilket gör att värme leds ut. Köldbryggor
kan delas upp i linjära och punktformiga. De totala värmeförlusterna genom klimatskalet kan
summeras i en formel [4]:
∑

∑

∑

[

]

(5)

där
U = U-värdet för byggnadsdelen [W/(m2*K)]
A = invändiga arean på byggnadsdelen [m2]
Ψ = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga [W/(m*K)]
l = den linjära köldbryggans längd [m]
X = värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga [W/K]

2.2.2 Avsiktliga och oavsiktliga ventilationsförluster
Det finns förluster som kan kopplas till den avsiktliga ventilationen i huset. När kall luft tas
in utifrån måste den värmas upp för att inte temperaturen ska sjunka i byggnaden.
Luften ventileras sedan ut från byggnaden och tar med sig energin som krävdes för att värma
upp den. Denna energiförlust kan minskas om ett system för värmeåtervinning installeras som
tar till vara en del av energin (beroende på verkningsgrad) från luften som går ut (frånluften)
och överför den till inkommande luft (tilluften).
Oavsiktliga ventilationsförluster uppstår när kall luft tränger in och ut genom otätheter i
byggnaden. Förlusterna ökar proportionellt med luftflödet och temperaturskillanden mellan
inne och ute.
Avsiktliga- och oavsiktliga ventilationsförluster beräknas på samma sätt med följande
formel [4]:
[

]

(6)

där
ρ = luftens densitet, sätts normalt till 1,2 [kg/m3]
cp = luftens specifika värmekapacitet, sätts normalt till 1000 [J/(kg*K)]
q = luftens volymflöde [m3/s]
Förlusten benämns Qov vid oavsiktliga ventilationsförluster.
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2.2.3 Totala förluster
När alla förlustposter är framtagna så summeras dessa i en total förlustfaktor [4]:
(

)

[

]

(7)

där
Qt = transmissionsförluster [W/K]
Qv = avsiktliga ventilationsförluster [W/K]
Qov = oavsiktliga ventilationsförluster [W/K]
η = verkningsgraden för värmeåtervinningen på frånluften om sådan finns [0 - 1]

2.2.4 Effektdimensionering
Utifrån de totala förlusterna i en byggnad kan uppvärmningssystemets effekt beräknas
beroende på vilken dimensionerande innetemperatur och utetemperatur som väljs.
Dimensionerande utetemperatur finns tabulerade för många orter.
Formeln för beräkning är som följer:
(

)

[ ]

(8)

där
DIT = dimensionerande innetemperatur [oC]
DVUT = dimensionerande vinterutetemperatur [oC] [4]
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3. Genomförande
Projektets genomförande är uppdelat i flera underrubriker som beskriver hur arbetsgången har
sett ut. Aktiviteterna under varje rubrik är i princip utförda i den ordning som rubrikerna
kommer i texten, om än de har överlappat varandra lite. Det har även blivit en del mindre
kompletteringar och justeringar mot slutet av projektet.

3.1 Transmissionsförluster
Första delen i projektet bestod av att ta fram måtten på bussen och dess olika delar.
Det var även viktigt att ta reda på hur bussen är uppbyggd och med vilka material för att
kunna räkna ut transmissionsförlusterna (se 2.2.1 Transmissionsförluster). Det fanns inte
tillgång till relevanta ritningar över bussen (eftersom tillverkaren av bussen inte velat ge ut
dessa), förutom en egenproducerad ritning från Hybricon med mått på fönster, dörrar samt
längd/bredd/höjd utvändigt på bussen (se Bilaga 1). De mått som fattades mättes för hand.
U-värden för fönster och dörrar fanns tillgängligt från tillverkaren av dessa (Pilkington) [7].
Genom att inspektera bussen kunde strukturen för golv, väggar och tak bestämmas.
Vilka material som dessa bestod av antogs till största del eftersom det inte fanns
dokumenterat. Därefter har materialdata som ex. värmekonduktivitet (se 2.1.1 Konduktion)
antingen uppskattats, hittats på internet [5] eller simuleringsprogram [6].
När större delen av nödvändig data hade samlats in så beräknades transmissionsförlusterna för
varje del av klimatskalet (se Bilaga 2) med formel (4). För att approximera köldbryggorna,
som annars är svåra att beräkna, uppskattades arean som upptas av stålbalkar (bussens
stomme, se Bilaga 3) och ett separat U-värdet beräknades för dessa delar istället för att anta
att väggarna var homogena.
Som värde på värmeövergångskoefficienten på insidan (hin) har det avrundade standardvärdet
för byggnader [6] använts hin = 8 (7,67) [W/(m2*K)]. Värmeövergångskoefficienten på
utsidan (hut) (se 2.1.2 Konvektion) har beräknats via en rad formler och vid olika
temperaturer, därefter har ett medelvärde beräknats.
Sista steget för att kunna beräkna transmissionsförlusterna var att lösa ut
värmegenomgångstalet (h) ur följande formel för Nusseltalet [2]:
(9)
där
L = längden längsefter bussen [m]
k = värmekonduktiviteten för luft = 0,025 [W/(m*K)]
h = värmegenomgångstalet [W/(m*K)]
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Nusseltalet har i sin tur beräknat utifrån [2]:
(10)
där
ReL = Reynolds tal efter sträckan L meter, dimensionslöst tal
Pr = Prandtl tal för luft, beror av temperaturen och fluiden, finns tabulerat

Reynolds tal beräknas via [2]:
(11)
där
ρ = densiteten påfluiden (i detta fall luft) [kg/m3]
V = hastigheten på fluiden (= bussens medelhastighet antaget till 40 km/h) [m/s]
L = längden längsefter bussen [m]
μ = dynamiska viskositeten för luften [kg/(m*s)]

Reynolds tal är ett dimensionslöst tal som beskriver om en fluids flöde är laminärt, turbulent
eller en blandning av dessa genom kvoten mellan tröghetskrafter och viskösa krafter.
Talet är namngivet efter Osborne Reynolds (1842-1912) som var en engelsk ingenjör och
fysiker som efter mycket experiment kom på att fluidens flöde till största del beror på denna
kvot [2].
Nusselts tal är ett dimensionslöst tal som beskriver hur värmeöverföringen genom en fluid
sker via konvektion och konduktion. Det kan beräknas med en rad olika formler beroende på
vilken typ av värmeöverföring det handlar om (i rör, via plana ytor osv.). Talet har namngivits
efter Wilhelm Nusselt (1882-1957), en tysk ingenjör som bidragit mycket till att beskriva
värmeöverföring [2].

3.2 Ventilationsförluster
För att kunna bestämma de avsiktliga- och oavsiktliga ventilationsförlusterna så lånades
handhållen mätutrustning från en konsultfirma [9]. Utrustningen bestod av ett digitalt
mätinstrument med vilken man normalt mäter bl.a. lufthastigheten och temperaturen i
ventilationskanaler (se figur 2). Mätinstrumentet kan kompletteras med en tratt vid mätning
över ett ventilationsdon (se figur 3).
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Figur 2. Det digitala mätinstrument som använts vid mätningar av ventilationen i bussen.

Figur 3. Den tratt som användes tillsammans med det digitala mätinstrumentet för ventilations mätning i bussen.
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3.2.1 Avsiktliga ventilationsförluster
De avsiktliga ventilationsförlusterna i bussen finns i kupéventilationen och defrostern på
framrutan. Kupéventilationen består av två fläktar som blåser in förvärmd luft i bussen.
Fläktutblåsen sitter i innertaket på var sin sida om mittgången, på mitten av bakre halvan av
bussen (se figur 4). De blåser in luften i speciella kanaler som sträcker sig längs bussens två
längsgående väggar ovanför fönstren. Luften trycks sedan ut genom små hål i kanalerna.

Figur 4. Ett av två tilluftsdon för kupéventilationen i bussen.

För att kunna mäta lufthastigheten hos kupéventilationen så tejpades en plastsäck fast runt det
inkommande tilluftsdonet (se figur 4) och runt den tratt som används för att mäta över
ventilationsdon (se figur 3), eftersom det inte gick att komma åt direkt på tilluftdonet med
tratten. Därefter mättes lufthastigheten och temperaturen genom tratten med känselkroppen
instucken i tratten (som det är tänkt att man ska mäta på don, se figur 4). Lufthastigheten
mättes vid de tre olika fläktpådragen som finns.
Defrostern för framrutan tar in luft utifrån och värmer upp den. Därefter blåses den varma
luften underifrån och uppåt längs framrutans insida. Utan defroster riskerar föraren att förlora
sikten framåt genom rutan när det är kallt ute, eftersom det sker utfällning av fukt (imma)
eller t o m. isbildning på insidan av rutan när den kyls ner utifrån. Det finns även en AC i
främre delen av bussen för busschauffören. AC:n var dock urkopplad så inga mätningar
gjordes på den och dess ventilationsförlust bortses ifrån. Lufthastigheten hos defrostern
mättes genom att tratten med mätsensorn instucken trycktes mot insuget (se figur 5 nedan)
och sedan tätades runt om med en plastsäck och tejp. Både mätningen på kupéventilationen
och defrostern gjordes inomhus i Hybricons garage.
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Figur 5. Främre delen av bussen på vänstersidan.

3.2.2 Oavsiktliga ventilationsförluster
Den oavsiktliga ventilationen sker i synnerhet när en eller flera dörrar är öppna (se figur 6).
Det sker även genom otätheter mellan dörrarna och dörrkarmen (när dörrarna är stängda) och
på andra otätheter i klimatskalet.
Lufthastigheten genom dörrarna mättes genom att hålla mätinstrumentet på olika punkter i
dörröppningen och därefter uppskatta ett medelvärde. Mätningar gjordes med en, två och tre
dörrar öppna samtidigt för att se om det gav någon skillnad i utslag. Dessa mätningar gjordes
med bussen ståendes utomhus. Temperaturen inne i bussen och utomhus noterades för att se
temperaturkskillandens eventuella påverkan. Mätningar på ventilationen genom dörrarna
gjordes vid två tillfällen med olika temperaturskillnader mellan inne- och utetemperatur (23
resp. 8 oC). Lufthastigheten var dock svår att mäta eftersom värdet på instrumentet gick upp
och ner konstant och därför gick inte att få några exakta mätserier. Därför användes
mätningen mer som ett verktyg för att få ett riktvärde på hur stor lufthastigheten kunde tänkas
vara. Utifrån det antogs att vid DIT = 15 oC och DVUT = 30 oC (dvs. ΔT = 45 oC) är
lufthastigheten 1 m/s i genomsnitt genom en dörr som är öppen. Det antogs också att om två
dörrar är öppna samtidigt blir flödet större med en faktor 1,5 och faktor 2 om tre dörrar
öppnas samtidigt, beroende på korsdraget.
De övriga oavsiktliga ventilationsflödena var ännu svårare att bestämma utan att tryckprova
bussen, men har antagits till att vara 0,05 m3/s vid stillastående och 0,1 m3/s vid körning, vid
DVUT = -30 oC.
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Figur 6. Främre delen av bussens högersida med mittersta och främre dörrarna öppna.

3.2.3 Ventilationsberäkningar
Ventilationsflödena beräknades utifrån lufthastigheten och arean där luften flödar med
följande formel:
[

]

(12)

där
A = tvärsnittsarean där luften flödar [m2]
v = hastigheten hos luften [m/s]

I beräkningen för kupéventilationen och defrostern användes arean på den cylindriska delen
av tratten (se figur 3) eftersom känselkroppen mätte lufthastigheten där. När flödet genom
dörrarna beräknades användes halva dörrens area, eftersom det flödar in kall luft på undre
delen och flödar ut varm luft på övre halvan. På mitten finns ett gränsskick mellan den kalla
och varma luften som är stilla. Värmeförlusten beräknades därefter med formel (6) för
respektive luftflöde.
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3.3 Dimensionering av bussens effekt
Bussens dimensionerade effekt har beräknats vid tre olika fall:




Stillastående med dörrarna stängda
Stillastående med dörrarna öppna
Vid körning (med stängda dörrar)

Effekten beräknas med formel (8) där DIT = 15 oC och DVUT = -30 oC, som antogs som den
lägsta beräknings- och dimensioneringsgrundande temperaturen i vår region för respektive
förlust, med undantag för defrostern eftersom temperaturen efter uppvärmning blir högre än
15 oC (antagen till 35 oC istället) för att rutan ska värmas upp tillräckligt.

3.4 Energieffektivisering av bussen
Efter att bussens uppvärmningseffekt dimensionerats vid olika fall så beräknades hur mycket
den kunde sänkas med energieffektiviserande åtgärder. De åtgärder som undersöktes var som
följer:


Byte av fönster och dörrar



Tilläggsisolering med styrencellplast av väggar, tak och golv

Detta var de åtgärder som Hybricon främst ville ha undersökt och var även de som hanns med
inom tiden för projektet.
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4. Resultat
Här redovisas de resultat som ligger till grund för rapporten. Först presenteras bussens olika
värmeförluster i originalutförande och senare efter att energieffektiviseringar har gjorts i
teorin.

4.1 Bussens värmeförluster i originalutförande
Bussens värmeförluster som finns när den är i originalutförande redovisas i kommande
tabeller. Tabell 1 visar de olika transmissionsförlusterna som har beräknats på bussen och
deras storlek samt annan data. Tabell 2 beskriver de avsiktliga- och oavsiktliga
ventilationsförluster som tagits hänsyn till och beräknats. Klimatskalets uppbyggnad kan
begrundas mer i detalj i Bilaga 2.
Tabell 1. Bussens transmissionsförluster och annan data för klimatskalet vid körning.
Yta
Qtransmission (W/K) % förlust Värmeförlust (kW) U-värde (W/m2*K) Area (m2)
86
18,6%
3,9
5,80
14,8
Qt,fönster på sidor/bak =
20
4,3%
0,9
5,80
3,4
Qt,framruta =
40
8,6%
1,8
5,80
6,8
Qt,dörrar =
69
15,1%
3,1
6,66
10,4
Qt,hjulhus =
67
14,6%
3,0
7,31
9,2
Qt,balkarea sidovägg =
63
13,7%
2,8
3,41
18,5
Qt,golv =
36
7,9%
1,6
1,05
34,8
Qt,sidoväggar =
39
8,5%
1,8
1,43
27,5
Qt,tak =
12
2,7%
0,6
6,43
1,9
Qt,takbalkar =
3
0,6%
0,1
2,00
1,4
Qt,takluckor =
7
1,4%
0,3
3,46
1,9
Qt,golvbalkar =
2
0,5%
0,1
1,03
2,4
Qt,framsida =
6
1,3%
0,3
6,52
0,9
Qt,frambalkar =
5
1,1%
0,2
1,00
5,0
Qt,bak =
5
1,0%
0,2
5,52
0,8
Qt,bakbalkar =
Summa =
460
100,0%
20,7
140

Tabell 2. Bussens avsiktliga- och oavsiktliga ventilationsförluster.
Qventilation (W/K) Värmeförlust (kW)
91
5,9
Defroster
Kupéfläkt
steg 1
steg 2
steg 3

199
293
342

9,0
13,2
15,4

Öppna dörrar
1 dörr
2 dörrar
3 dörrar

-

77,1
231,2
462,5

Övrigt läckage
stillastående
vid körning

60
121

2,7
5,4
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Den volym luft som kan inneslutas i bussen har beräknats till 52 m3 och energiinnehållet för
luften vid DIT = 15 oC har beräknats till 18 186 kJ. Utifrån volymen luft i bussen och
luftflödet genom dörrarna har tiden det tar för luften att bytas ut i bussen kunnat beräknas (se
tabell 3.). Det tar som mest lite mer än en halv minut för luften att bytas ut med en
lufthastighet på 1 m/s genom dörrarna vid de dimensionerande temperaturerna.
Tabell 3. Hur lång tid det tar att byta ut luften i bussen när en eller flera dörrar står öppna (övrigt luftläckage är
inräknat) med antagandet att lufthastigheten är 1 m/s genom varje dörr som är öppen och ökning av
lufthastigheten med en faktor 1,5 och 2 för 2 resp. 3 dörrar öppna.pga. korsdraget, samt den effektförlusten som
sker.
Antal öppna dörrar (st)
1
2
3

Luftflöde genom dörr (ar) (m3/s)
1,5
4,3
8,6

Tid för luftombyte (s)
36
12
6

Effektförlust (kW)
80
234
465

Nedan presenteras bussens värmeförluster vid de tre olika fallen (för dimensionering av
uppvärmningseffekt, se 3.3 Dimensionering av bussens effekt) i diagramform när den är i
originalutförande, dvs. som den är tillverkad. Förlusterna gäller vid de dimensionerande
temperaturerna DIT = 15 oC och DVUT = -30 oC, samt med defroster igång och kupéfläkten
på steg 3 (max). Endast fallet när bussen är stillastående och har två stycken dörrar öppna
redovisas här eftersom det har antagits vara det mest förekommande fallet, istället för att en
eller tre dörrar står öppna.
Transmissionsförlusterna och de avsiktliga ventilationsförlusterna är båda tvåsiffriga och
nästan lika stora. Däremot de oavsiktliga ventilationsförlusterna pendlar mellan en- och
tresiffriga värden (se tabell 2) beroende på vilket fall det gäller och vilka förluster som
summeras. När bussen står stilla och har två dörrar är öppna ökar de oavsiktliga
ventilationsförlusterna markant gentemot vid de andra två fallen och står för den enskilt
största värmeförlusten tom. större än den totala värmeförlusten för de två andra fallen.
Skillnaden i totala värmeförluster är marginell när bussen står stilla med stängda dörrar och
när bussen körs (även då med stängda dörrar).

Stillastående med stängda dörrar
(kW)
2,7
Transmissionsförluster
19,2
Avsiktliga ventilationsförluster

21,3

Oavsiktliga ventlationsförluster

Totalt: 43,3 kW
Figur 7. Cirkeldiagram över bussens värmeförluster i kW stillastående med stängda dörrar.
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Stillastående med två dörrar öppna
(kW)
19,2
21,3

Transmissionsförluster
Avsiktliga
ventilationsförluster
Oavsiktliga
ventlationsförluster

233,9

Totalt: 274,5 kW

Figur 8. Cirkeldiagram över bussens värmeförluster i kW stillastående med två dörrar öppna.

Vid körning (kW)
Transmissionsförluster

5,4
20,7

Avsiktliga
ventilationsförluster
Oavsiktliga
ventlationsförluster

21,3

Totalt: 47,5 kW

Figur 9. Cirkeldiagram över bussens värmeförluster i kW vid körning.
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4.2 Bussen efter energieffektiva åtgärder
Värmeförlusterna kan minskas olika mycket beroende på vilka energieffektiviserande åtgärder
som utförs. De åtgärder som det har gjorts beräkningar på, utifrån tid för projektet och
önskemål från företaget, redovisas i tabell 4 till 7. Störst värmebesparing kan göras om
glaspartierna (fönster och dörrar) på sidorna av bussen byts ut mot dubbelglas med lägre
U-värde eftersom de tar upp större arean än rutorna på fram- och baksidan samt pga. att
värmeövergångstal är störst på sidorna till följd av fartvinden när bussen kör (se Bilaga 2).

Tabell 4. Förändring vid byte av fönster på sidor och bak till glas med lägre U-värden.
Fönster på sidor och bak
Värmeförlust (W/K)
Värmebesparing (kW)
Åtgärder på glaspartier
U-värde (W/m2*K)
3,3
48,7
1,7
dubbel 4 mm original
2,9
42,8
1,9
dubbel 4mm 12 mm profil
1,9
28,1
2,6
dubbel 4 mm härdad LE
1,9
28,1
2,6
trippel 4 mm härdat

Tabell 5. Förändring vid byte av glaset i dörrar till glas med lägre U-värden.
Åtgärder på glaspartier
dubbel 4 mm original
dubbel 4mm 12 mm profil
dubbel 4 mm härdad LE
trippel 4 mm härdat

2

U-värde (W/m *K)
3,3
2,9
1,9
1,9

Värmeförlust (W/K)
22,6
19,8
13,0
13,0

Dörrar
Värmebesparing (kW)
0,8
0,9
1,2
1,2

Tabell 6. Förändring vid byte av framrutan till glas med lägre U-värden.
Åtgärder på glaspartier
dubbel 4 mm original
dubbel 4mm 12 mm profil
dubbel 4 mm härdad LE
trippel 4 mm härdat

U-värde (W/m2*K)
3,3
2,9
1,9
1,9

Värmeförlust (W/K)
11,1
9,8
6,4
6,4
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Värmebesparing (kW)
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Tabell 7. Förändring vid tilläggsisolering av olika tjocklekar på olika delar av klimatskalet vid körning.
För samma åtgärder vid stillastående är värmebesparingen mindre eftersom det är lägre
värmeövergångskoefficienten (hut) till uteluften än vid körning.
Extra isolering med
styrencellplast (mm)
10
20
30

U-värde
(W/m2*K)
3,0
1,9
1,4

Värmeförlust
(W/K)
31,3
20,2
14,9

Värmebesp.
(kW)
1,7
2,2
2,4

Sidoväggsbalkar

10
20
30

3,1
2,0
1,5

28,9
18,4
13,5

1,7
2,2
2,4

Golv exkl. balkarea

50
100

0,8
0,5

15,4
8,8

2,1
2,4

Sidoväggar

10
20
30

0,9
0,8
0,7

30,6
26,4
23,2

0,3
0,5
0,6

Tak inkl. balkararea

10
20
30

1,1
0,9
0,8

33,3
27,6
23,6

0,3
0,5
0,7

Yta
Hjulhus

Bussens värmeförluster finns uttryckt i cirkeldiagram (se nedan, figur 10 till 12) på nästa sida
(på samma sätt som för bussen i originalutförande) för att jämföra mot originalbussen vid
samma förhållanden. Cirkeldiagrammen visar värmeförlusterna när energieffektiviserande
åtgärder har gjorts för att minska de fyra största förlustposterna i klimatskalet på sätt som
anses rimliga (rimliga efter diskussion med företagets handledare). Åtgärderna är som följer:


Byte till dubbelglas 4 mm härdat LE med U-värde = 1,9 W/(m2*K) på sidor, bak och
dörrar.



Tilläggsisolering av hjulhus och sidoväggsbalkar med 20 mm styrencellplast med
λ = 0,055 W/(m*K)[6] och golv exkl. balkar med 100 mm av likadan isolering.

Utifrån figur 10 till 12 kan man se att de totala värmeförlusterna är fortfarande markant större
när bussen har två dörrar öppna än när de är stängda, även om transmissionsförlusterna när
nog har halverat till ca 10 kW jämfört med ca 20-21 kW för bussen i originalutförande.
De avsiktliga- och oavsiktliga ventilationsförlusterna är desamma som för bussen i
originalutförande.
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Stillastående med stängda dörrar
(kW)
2,7

Transmissionförluster
9,7
Avsiktliga
ventilationförluster
Oavsiktliga
ventlationsförluster

21,3

Totalt: 33,8 kW

Figur 10. Cirkeldiagram över bussens värmeförluster efter åtgärder, stillastående med stängda dörrar.

Stillastående med två dörrar öppna
(kW)
9,7

Transmissionförluster
21,3
Avsiktliga
ventilationförluster
Oavsiktliga
ventlationsförluster

233,9

Totalt: 265,0 kW

Figur 11. Cirkeldiagram över bussens värmeförluster efter åtgärder stillastående med två dörrar öppna.
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Vid körning (kW)

5,4

Transmissionförluster

10,0

Avsiktliga
ventilationförluster
Oavsiktliga
ventlationsförluster
21,3

Totalt: 36,8 kW

Figur 12. Cirkeldiagram över bussens värmeförluster efter åtgärder vid körning.

4.3 Sammafattning av resultat
Genom energieffektiviserande åtgärder på bussen där hjulhusen, sidoväggsbalkarna och
golvet (exkl. balkarean) isoleras med styrencellplast och alla glaspartier förutom framrutan
byts ut mot dubbelglas med lägre U-värde kan de totala värmeförlusterna sänkas med ca 22 %
när bussen står stilla (med stängda dörrar) och när den körs. Vid fallet när den står stilla och
har två dörrar öppna kan värmeförlusterna däremot bara minskas med 3,5 % gentemot
bussens i originalutförande pga. att den oavsiktliga ventilationsförlusten genom de två öppna
dörrarna är markant större än övriga förluster.
Tabell 8. Det viktigaste resultaten för värmeförlusterna i bussen före och efter åtgärder sammanfattade samt
värmeeffektsbesparingen i procentenheter.
Transmissionsförluster
Totala förluster före
Före åtgärder
Efter åtgärder % minskning av totala
Fall
åtgärder (kW)
(kW)
(kW)
förluster
Stillastående med
43,3
19,2
9,7
22,0%
stängda dörrar
Vid stillastående med
2 dörrar öppna

274,5

19,2

9,7

3,5%

Vid körning

47,4

20,7

10,0

22,4%
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5. Diskussion
Projektet i allmänhet har varit väldigt lärorikt att genomföra. Jag har lärt mig att det är svårt
att planera ett projekt och sedan utföra det enligt den ursprungliga tids- och aktivitetsplanen.
Att uppskatta tidsåtgången för olika aktiviteter verkade enkelt när projektplanen gjordes, men
det har visat sig att det lätt dyker upp oförväntade situationer som gör att saker drar ut på
tiden. Jag har också insett vikten av att ”bolla” och diskutera idéer med andra personer för att
komma vidare när man har kört fast i arbetet eller vill se saker från andra synvinklar.

5.1 Bussens värmeförluster
Transmissionsförlusterna är de mest trovärdiga beräknade värdena av alla värmeförluster
eftersom de inte ändras särskilt mycket beroende på tjockleken och värmekonduktiviteten hos
materialen. Men eftersom det uteslutande har antagits vilka material som bussen består av
efter diskussion med de anställda, så existerar viss osäkerhet kring värdena. Köldbryggor har
inte beräknats enligt standardformeln utan dessa har jag försökt täcka in genom att räkna med
yttermåtten på bussen istället för innermåtten på klimatskalet och som tidigare nämnts har jag
räkna ut ett annat U-värde för arean där stålbalkarna i bussens stålkonstruktion ligger.
Det är ett approximativt sätt att komma närmare verkligheten.
När det gäller värmeförlusten genom bussens fönster och dörrar finns en viss osäkerhet.
Eftersom jag har tagit U-värden från tillverkaren av dessa så vet jag inte vilken
värmeövergångskoefficient som de har använt på in- och utsidan av bussen när de har räknat
ut U-värdet. Värmeövergångskoefficienten skiljer sig troligtvis från de värden jag har använt
mig av och beräknat för sidoväggarna. Detta gör att U-värdet för fönstren och dörrarna inte
ger upphov till samma värmeförlust som de skulle ha gjort om
värmeövergångskoefficienterna vore samma som för de andra delarna av klimatskalet.
Den största förlusten i bussen är den oavsiktliga ventilationen när en (eller flera dörrar är
öppna). Mätningen av luftflödet genom dörren mättes med stor osäkerhet eftersom det
påverkas av yttre faktorer som vind och temperatur samt att utrustningen som användes inte är
anpassad för den formen av mätningar. Det antagna värdet för lufthastigheten genom dörren
är väldigt osäkert. Hastigheten beror av temperaturskillnaden mellan inne- och utetemperatur
och det är inte enkelt att bestämma hur detta samband ser ut. Fler mätningar med bättre
anpassad utrustning och under längre tid och mer varierande förhållanden måste göras för att
få mer trovärdiga mätdata som kan användas för att göra en bra uppskattning på
lufthastigheten genom dörrarna vid olika förutsättningar. Detsamma gäller för övriga
luftläckage genom klimatskalet. Dessa värden är mycket svåra att uppskatta även mätningen
av avsiktliga ventilationen via defrostern på framrutan och kupéventilationen är relativt osäkra
mätningar eftersom dessa mättes med samma utrustning som den oavsiktliga ventilationen
genom dörrarna, och som normalt används för att mäta i ventilationskanaler.
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5.2 Energieffektivisering av bussen
Tittar man på bussen med ambitionen att energieffektivisera den finns det mycket som kan
göras, men som kanske inte är försvarbart ur ett ekonomiskt eller användarvänlig perspektiv.
De åtgärder jag har valt att utvärdera är i samråd med Hybricon och sådana som kan vara
realistiska för dem att utföra och som har hunnits med inom tidsplanen för projektet.
Sett ur endast ett energieffektivt perspektiv borde det satsas mycket kraft och energi (om inte
all) på att motverka den oavsiktliga ventilationsförlusten, eftersom den är obestridligt störst.
Nästan uppemot 90 % av förlusterna sker via denna post. Jag hann tyvärr inte undersöka olika
åtgärder som skulle kunna sänka denna förlust. Det skulle kunna vara något som andra kan
fortsätta att utreda i framtiden.
Man skulle kunna installera någon form av styrning av klimatet i bussen genom att mäta
lufttemperatur, luftfuktighet och beroende på hur många människor som åker i bussen osv.
Då behöver inte kupéfläktarna och radiatorerna gå på mer effekt än som behövs för att hålla
klimatet. Det kan däremot bli dyrt att installera och svårigheter kan uppstå i regleringen
eftersom det sker så snabba skiftningar i bussens klimat när den går i stadstrafik.
Att installera en luftavfuktare i bussen kan också sänka effektbehovet vid mindre kalla dagar.
Eftersom snö dras in på vintern och kondenseras om bussen är varm och om det är mycket
folk på bussen som andas ut fuktig luft så måste kupéfläktarna köras med varmare luft än
nödvändigt för att inte fuktutfällning ska ske på rutor exempelvis. Med en luftavfuktare
slipper man köra varmluft om det inte behövs för uppvärmningen.

22

”Beräkning av värmeförluster och energieffektivisering av elbussar”

6. Slutsatser
Den dimensionerande effekten för bussen i originalutförande är som lägst ca 43 kW vid
dimensionerade temperaturerna DIT = 15 oC och DVUT = -30 oC, när bussens står stilla och
har dörrarna stängda. Den ökar något till ca 48 kW när bussen kör pga. vinddraget och det
ökade läckaget genom otätheter i klimatskalet. När bussen står stilla och har två dörrar öppna
är den dimensionerade effekten hela ca 275 kW och ännu mer om alla tre dörrar skulle stå
öppna samtidigt.
Transmissionsförlusterna och de avsiktliga ventilationsförlusterna är i ungefär samma
storleksordning hos bussen i originalutförande. Efter de åtgärder som gjorts på klimatskalets
fyra största poster blir transmissionsförlusterna ca hälften av de avsiktliga
ventilationsförlusterna, dvs. att de halveras. Den dominerade förlusten är genom den
oavsiktliga ventilationsförlusten när en eller flera dörrar står öppna.
Minskas transmissionsförlusterna genom att byta ut fönster och dörrar (bortsett från
framrutan) samt tilläggsisolera de tre näst största förlustposterna i klimatskalet så kan den
dimensionerade effekten sänkas med 22,4 % vid körning (och lite mindre vi stillastående med
dörrarna stängda), men bara knappt 3,5 % när bussen står stilla och har två dörrar öppna
eftersom förlusten genom dörrarna är så otroligt stor.
Det måste göras mer utredningar och bättre mätningar på den oavsiktliga ventilationen dels
genom dörrarna och genom läckage i klimatskalet för att erhålla trovärdiga värden.
Om bussen ska kunna värmas upp utan hjälp av fossila bränslen men inte bara med el, så
måste det antingen installeras någon form värmare som förbränner förnyelsebara bränslen
som ex. biogas för att klara uppvärmningen, eller att gasen eldas i Webaston. Om bussen
endast ska värmas upp med el med dagens batteripack måste värmeförlusterna sänkas radikalt.
Som det ser ut nu kräver bussen mer effekt till att värmas upp vintertid än effekt som krävs
för att driva bussen framåt.
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Bilaga 1. Mått på bussen
Måtten i millimeter (mm).
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Bilaga 2. Klimatskalet i detalj
Sidoväggar

Insida
Luft till vägg

hin (W/m2*K)

Laminatskiva

d1 (m)
λ1 (W/m*K)

0,002
0,3

Styrencellplast

d2 (m)
λ2 (W/m*K)

0,045
0,055

Aluminiumplåt

d3 (m)

0,002

Aluminiumplåt till fartvind

8

λ3 (W/m*K)

200

hut (W/m*K)

211

Utsida
U-värde
(W/m2*K) =
Area (m2) =

34,8

Qt, sidoväggar =

36,5

1,0

Balkarea sidovägg

Insida
Luft till vägg

hin

8

Laminatskiva

d1
λ1

0,002
0,3

Stålbalk

d2
λ2

0,02
60

Aluminiumplåt

d3

0,002

λ3

200

hut

211

U-värde (W/m2*K) =
Area (m2) =

7,3
9,2

Qt, balkarea sidovägg (W/K) =

67

Aluminiumplåt till fartvind
Utsida
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Fönster och dörrar
2

5,8

U-värde (W/m *K) =
2

18,1
6,8
145

Area fönster (m ) =
Area dörrar (m2)
Qt,fönster och dörrar (W/K) =

Tak

Insida
Luft till tak

hin

8

Styrencellplast

d2
λ2

0,03
0,055

Laminatskiva

d3
λ3

0,003
0,3

Aluminumplåt

d4
λ4

0,003
200

Aluminiumplåt till fartvind
Utsida

hut

50

U-värde (W/m2*K) =

1,4

2

Area (m ) =
Qt,tak (W/K) =

27,9
40

d

0,02

λ

60

Balkar i taket:
Stålbalk (istället för styrencellplast)

U-värde (W/m2*K) =

6,4

2

Area (m ) =

1,9

Qt,tak/balkar (W/K) =

12

Vid nödutgångar:
Lucka (istället för taket)

Antagna värden:
2

U-värde (W/m *K) =

2

2

Area (m ) =

1

Qt,taklucka (W/K) =

2
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Golv

Insida
Luft till golv

hin

8

Golvmatta

d1
λ1

0,0015
0,3

Plywood

d2
λ2

0,02
0,13

Plywood till luft
Utsida

hut

106

U-värde (W/m2*K) =
Area (m2) =

3,4
18,5
63

Qt,golv (W/K)=

Vid balkar:
Stålbalk (utanpå
plywooden)

d3
λ3

0,03
60

U-värde (W/m2*K) =
Area (m2) =

3,5
1,9
7

Qt,golv balkar (W/K) =
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Vid hjulhus:
Rostfri plåt (istället för plywood)

Hjulhus till luft (antagit annat värde än för golvet)

d4
λ4

0,002
16

hut

50

U-värde (W/m2*K) =
Area (m2) =
Qt,golv hjulhus (W/K) =

Bak

Insida
Luft till vägg

hin (W/m2*K)

8

Plast (PVC)

d1 (m)
λ1 (W/m*K)

0,003
0,19

Styrencellplast

d2 (m)
λ2 (W/m*K)

0,045
0,055

Aluminiumplåt

d3 (m)
λ3 (W/m*K)

0,002
200

Alu till fartvind

hut (W/m*K)

25

Utsida
U-värde (W/m2*K) =

1,001

2

5,0
5

Area (m ) =
Qt, bak (W/K) =

Vid balkar:
Stålbalk (istället för
styrencellplast)

d
λ

0,03
60

U-värde (W/m2*K) =
Area (m2) =
Qt,bak balkar (W/K) =

5,5
0,8
5
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Fram

Insida
Luft till vägg

hin (W/m2*K)

8

Plast (PVC)

d1 (m)
λ1 (W/m*K)

0,003
0,19

Styrencellplast

d2 (m)
λ2 (W/m*K)

0,045
0,055

Aluminiumplåt

d3 (m)
λ3 (W/m*K)

0,002
200

Alu till fartvind

hut (W/m*K)

82

U-värde (W/m2*K) =

1,0

Utsida

2

2,4
2

Area (m ) =
Qt, framsida =
Vid balkar:
Stålbalk

d
λ

0,03
60

U-värde (W/m2*K) =
Area (m2) =
Qt,fram balkar =

6,5
0,9
6
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Bilaga 3. Bussens stålram

Bild på Volvos 7700 Hybrid buss. De färgade delarna finns inte på Hybricons bussar.
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