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B
ussarna testades av 
fackpressjournalister 
som representerar 
International Bus 
and Coach of the 

Year Jury i stadstrafik i Versailles. 
TRAFIKFORUM:s chefredaktör 
Anders Karlsson är svensk juryre-
presentant och deltog i årets test i 
Versailles.

Design, Teknik, affärsmässighet, 
arbetsförhållanden – kort sagt ett 
helhetsintryck var utgångspunkt 
för bedömningen.

FEM TESTFORDON FANNS till förfo-
gande för testkörning i Versailles. 
Att testet är välrenommerat bland 
busstillverkare framgick tydligt 
eftersom varje busstilverkare som 
deltog i testet ställde upp med ett 
stort antal specialister, bland annat 
inom områdena teknik, karosseri, 
säkerhet och mjukvara.

Journalisterna fick djuplodad 
information av busstillverkarnas 
specialister som fanns på plats 
under Bus Euro Test 2012.

Målet för varje deltagande buss-
tillverkare är att bli vinnare i Bus of 
the Year – en utmärkelse som i år 
delas ut på den internationella nyt-

tofordonsutställningen IAA i tyska 
Hannover i september.

De fem deltagande bussarna 
granskades ingående av de närva-
rande journalisterna som ingår i 
den internationella juryn som utser 
Bus of the Year. För närvarande 
består juryn av ledamöter från 19 
europeiska länder – en juryleda-
mot/journalist för varje land. Vad 
som är betydelsefullt i Grekland 
eller Bulgarien behöver inte nöd-
vändigtvis vara lika betydelsefullt 
i Schweiz eller i Sverige. Det ger 
dock granskningen och valet en 
bra blandning och ett europeiskt 
perspektiv och bredd.

I årets test deltog stadsbus-
sar från Iveco, Irisbus, MAN, 
Mercedes-Benz, VDL och Volvo (i 
alfabetisk ordning).

IVECO IRISBUS CITELIS HYBRID

En av hybridbussarna i årets test 
var Iveco Irisbus Citelis Hybrid 
som använder en hybridteknik där 
lithium-ion-batterierna, omvand-
laren, kylaggregat och så vidare är 
inbyggda i bakre delen av takpar-
tiet. De konventionella fordonsbat-
terierna fungerar som motvikt och 
är placerade under förarplatsen. 

Flera deltagare i Bus Euro Test såg 
positivt på att lösningen gav en 
nästan hinderfri tillgång till motor 
och aggregat.

Citelis Hybrid drivs med en 
Iveco-Tector-6-Diesel motor på 300 
hk. Dessutom finns en elmotor på 
175 kW och en generator på 140 
kW. Det finns även en lagringsen-
het med en kapacitet på 11 kWh.

Passagerarutrymmet ger ett ljust 
och välkomnande intryck. Passa-
gerarsätenas placering möjliggör 
en enkel genompassage i bussen. 

Podestern i bakdelen av bussen 
ger dock ett kantigt och inte helt 
ofarligt intryck vid händelse av 
incident/olycka.

FÖRARPLATSEN ÄR ÖVERSIKTLIG och 
detta utrymme är upphöjt vilket ger 
en optimal överblick över vad som 
sker i trafiken. Dessutom kommer 
föraren genom denna lösning i 
ögonhöjd med busspassagerarna. 

Displayen vid förarplats visar 
nödvändig information på ett 
lättöverskådligt sätt.

Bus Euro Test 2012:

Framtidens bussar i historisk stadsmiljö
Fem busstillverkare deltog i årets upplaga av Bus Euro Test som i juni i år gick av stapeln i 
Versailles utanför Paris i Frankrike. Med en Euro 5 EEV, en Euro 6 och tre hybridbussar var 
utgångsläget för testet ytterst spännande. 

TEXT ANDERS KARLSSON FOTO ANDERS KARLSSON OCH JEAN-PHILIPPE GLATIGNY

STENHÅRT. Fem bussar gjorde upp om titeln Bus of the Year i årets upplaga 
av Bus Euro Test som gick av stapeln i Versailles utanför Paris i Frankrike.

HYBRID. En av hybridbussarna i årets test var Iveco Irisbus Citelis Hybrid.
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Sammantaget kan sägas att Iveco 
Citelis ger en god förarkänsla.  
Dock kunde pedalställningen vara 
bekvämare. Som passagerare får 
man i bussen en bekväm färd.

MAN LION´S CITY HYBRID

Vid en första anblick ser det ut som 
om MAN genom sin bula på taket 
med de stora luftintagen på sidorna 
är nedsänkt i mitten av fordonet. 
Denna bula innehåller batterierna 
som ger energi åt bussens elmo-
torer.

Passagerarutrymmet är ljust och 
välkomnande. Ledstängerna i bus-
sen är för kortväxta personer något 
högt placerade. Sätena är bekväma. 
Bullernivån är i bakpartiet något 
hög vid konventionell drift, medan 

det knappt förekommer något 
buller över huvudtaget i bussens 
bakparti vid hybriddrift.

Förarplatsen är översiktligt och 
det är inget överflöd i reglage. 
Samtliga reglage är rätt placerade 
och mycket lättöverskådliga och 
lättmanövrerade.

Föraren har en mycket god sikt 
och överblick i MAN Lion´s City 
Hybrid.

MAN satsar på seriehybrider och 
är övertygade om att Ultracaps som 
energilagringsenhet är rätt väg att 
gå. Bussen drivs med en sexcylin-
drig MAN D 0836 LOH Common 
Rail på 184 kW/250 hk och med 
EEV. Motorn är placerad i bussens 
bakparti. Som understöd har die-
selmotorn två parallella elmotorer 

på 75 kW per motor. Generatorn 
ger en effekt på 150 kW.

Sammantaget kan sägas att 
MAN Hybrid är en buss som ger 
valuta för pengarna. Vid körning 
under testet i stadstrafik i välkända 
Versailles utanför Paris i Frankrike 
med många start- och stoppmo-
ment kunde man köra 20 procent 
av sträckan med eldrift. Dieselmo-
torn går in vid behov på ett smidigt 
och odramatiskt sätt. Bussen 
är lättkörd och ger en behaglig 
arbetsplats för föraren. Även pas-
sagerarna får en komfortabel färd i 
MAN Lion´s City.

MERCEDES-BENZ CITARO EURO 6

Det är inte bara Euro 6-motorn 
som är ny. Hela fordonet är en 

UPPSTLLNING. Att testet är välrenommerat bland busstillverkare framgick tydligt eftersom varje busstillverkare som deltog i testet ställde upp med ett stort antal specialister, 
bland annat inom områdena teknik, karosseri, säkerhet och mjukvara. Journalisterna fick djuplodad information av busstillverkarnas specialister som fanns på plats under Bus Euro 
Test 2012.

MAN ställde i årets test upp med sin modell Lion´s City. NY. Mercedes-Benz deltog med den helt nya modellen av Citaro.

EURO 6. Nya Citaro är utrustad med en 
Euro 6 dieselmotor.

BEKVÄMT. Förarplatsen i nya Citaro.
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VDL Citea ger för operatören mycket buss för pengarna.

nykonstruktion och inte någon fa-
celift eller vidareutveckling av den 
hittillsvarande Citaro-modellen. 
Självklart har Mercedes tagit med 
en stor del av de välfungerande 
bitarna och komponenterna från 

föregående modell.
Bakpartiet i nya Citaro är helt 

nytt, bland annat för att ge plats för 
större luftintag som krävs för Euro 
6-tekniken.

Även passagerardelen i bus-
sen är helt ny. Ledstängerna är 
placerade i rätt höjd och även 
greppvänliga. Det finns även goda 
valmöjligheter att välja innerbelys-
ning (ledljus och LED) för att få rätt 
ljusnivå vid rätt tillfälle i bussen.

Mercedes har lagt ned mycket 
arbete på att få fram en bekväm 
och modern förarplats och här har 
man lyckats fullt ut. Förarplatsen 
är dessutom inramad med sä-
kerhetsglas runtomkring om så 
önskas, vilket ger ökad säkerhet för 
föraren.

Motorn är en 7,7-liters OM 936 
på 220 kW/290 hk. Automatlådan 
ZF Ecolife fungerar smidigt och 
ryckfritt.

Bromsenergin som alstras i 
bussen återanvänds till bussens 
elsystem, vilket har en bränslebe-
sparande effekt.

Sammantaget kan sägas att nya 
Mercedes-Benz Citaro har lyckats 
väl med att viktoptimera fordonet 
vilket har bränslebesparande effekt. 
En rad säkerhetsmässiga detaljer 
ger både tryggare och säkrare färd.

Föraren har i nya Mercedes-Benz 

Citaro en bekväm, konfortabel, 
trygg och trafiksäker arbetsplats. 
Mycket god sikt och säker kontakt 
med passagerarna.

Som passagerare färdas man 
bekvämt och tyst. Bussens interiör 
har ljusa och välkomnande färger 
och ger bekväm färd för både 
stående och sittande passagerare. 
Bullernivån hålls på en låg och 
behaglig nivå.

VDL CITEA LLE-120

Citea Light Low Entry, den äldsta 

bussen i årets upplaga av Bus Euro 
Test, är en direkt efterföljare till 
modellen Ambassador. Lättvikts-
konceptet för en låggolvsbuss är 
utmanande, i synnerhet för de 
krävande insatserna som krävs i 
stads- och regionaltrafik. Designen 
är något konservativ, men den 
fungerar helt klart även i dag och 
ett antal år framöver.

VDL har i Citea LLE-120 lyckats 
mycket väl med att få ett passage-
rarutrymme som är bekvämt 
för resenärerna samtidigt som 

”Mercedes har 
lagt ned mycket 
arbete på att få 
fram en bekväm 
och modern 
förarplats och 
här har man 
lyckats fullt ut.”



öppna fria ytor utan ”lönnutrym-
men” gör det mycket enkelt att 
rengöra bussen invändigt. Något 
som är viktigt för att hålla nere 
städkostnaderna genom att varje 
buss kan städas på kortare tid än 
genomsnittet.

VDL Citea LLE-120 är utrustad 
med en motor på 165 kW/225 hk. 
Bussen är utrustad med en 4-väx-
lad Voith automatlåda som arbetar 
störningsfritt och med smidiga 
växlingar utan ryck. EBS, ABS och 
ASR är standard i bussen.

Sammantaget kan sägas att LLE-
120 är en riktig arbetshäst i ordets 
rätta bemärkelse. Med ett riktpris 
på 190 000 euro per buss ger VDL 
bussoperatören mycket buss för 
pengarna.

Förarplatsen som är upphöjd lov-
ordades av testförarna i Bus Euro 
Test. Vindrutan är stor vilket ger fö-

raren en mycket god överblick över 
trafiken. Förarkomforten är mycket 
bra och även passagerarutrymmet 
är tilltalande. Ett plus för bussens 
klimatanläggning som fungerar 
effektivt.

VOLVO 7900 HYBRID

Volvo har lyckats mycket väl med 
att få fart på serietillverkningen 
av sina hybridbussmodeller. Efter 
7700-serien är nu 7900 Hybrid en 
värdig efterträdare när det gäller 
hybridfordon för personbefordran. 
Volvo har lyckats mycket väl med 
att få bort de svaga punkterna från 
7700 och har i 7900 en mycket 
tilltalande och konkurrenskraftig 
hybridbuss.

Det är en hybridbuss som i 
linjetrafik har en modern design, 
vilket man kan förvänta sig från 
Volvo. Exempelvis är taklinjen 

väldesignad. Väsentliga skillnader 
jämfört med föregångaren är att 
man använder en högre andel 
aluminium vilket ger en viktbe-
sparing på 500 kg jämfört med 

föregångaren och något som na-
turligtvis ger en lägre bränsle- och 
energiförbrukning.

Parallellhybriden har diesel- och 
elmotor som arbetar gemensamt. 
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FRAMGÅNG. Volvo har lyckats mycket väl med att få fart på serietillverkningen av sina 
hybridbussmodeller. Efter 7700-serien är nu 7900 Hybrid en värdig efterträdare när det 
gäller hybridfordon för personbefordran.

BILDTEXT. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

ERGONIMI. Förarplatsen i VDL Citea.
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ÅRETS BUSS. Mercedes-Benz Citaro var den buss som drog längsta strået i Bus Euro Test. Den har utsetts till Bus of 

the Year 2013 av en enig jury. Vinnaren presenteras närmare i TRAFIKFORUM nr 7 som utkommer 24 september – 

missa inte det!

Förbränningsmotorn är en rak 
fyrcylindrig motor med turbo 
och intercooler. Den är placerad 
baktill och har en effekt på 216 hk. 
Kylsystemet är placerat baktill på 
taket. Den 4,76 liter lilla dieselmo-
torn uppfyller EEV avgasstandard. 
Elmotorn är på 120 kW/161 hk.

Energilagringssystemet är 
placerat framtill på taket. Det är 
temperaturreglerat och har vat-
tenkylning. Det består av Lithium-
Ion-ackumulator med 4,8 kWh 
lagringskapacitet.

SAMMANTAGET KAN SÄGAS att Volvo 
7900 Hybrid generellt motsvarar 
den normala dieselvarianten. Ex-
empelvis är 70 procent av kom-
ponenterna i 7900 identiska med 
modellserien 8900. 

Förarplatsen ger god sikt och 
överblick för föraren. Även pas-
sagerarutrymmet ger ett ljust och 
vänligt intryck. 

I låga hastigheter drivs bussen 
främst med hybriddrift. Vid 15 km/
tim startar dieselmotorn. Bussen är 
utrustad med en 12-växlad I-Shift 
växellåda. I-Shift fungerar mycket väl 
och ger en bekväm och mjuk färd. π

ÅRETS 
BUSS!


