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DDet er ikke enkelt å skal utføre en grundig 
test av rutebusser når en får tre så ulike 
bussmodeller til rådighet. 
Årets store Bus Euro Test viste at selv om 
bussene er helt ulike, så finnes det både 
likheter og ulikheter blant dem.

Vi er i Kroatias hovedstad Zagreb. 22 fag-
journalister fra like mange land har som 
oppgave å gå ned i minste detalj på de tre 
bussene. De skal se, lytte, sanse og kjøre 
bussene. Løypen er krevende bytrafikk og 
bussene blir håndtert som om de er i rute, 

med start og stopp ved holdeplasser.

Siden tidlig 1990-tallet
Bus Euro Test har vært avholdt side tid-
lig 1990 tallet. Juryen består av dedikerte 
fagjournalister med lang fartstid. Flere er 
også profesjonelle yrkessjåfører og en er 
trafikklærer på tunge kjøretøy. Sistnevnte 
jobber som både fagjournalist og trafikk-
lærer i Slovenia. Og det var han som stod 
bak årets arrengement. I tillegg hadde 
han med seg sin Kroatiske kollega til å ha 
ansvar for lokasjoner og innkvatering av 

Tre sterke buss-
kandidater

Bus Euro Test 2018:

Årets Bus Euro Test viste at selv om det er tre ulike busstyper med i test og konkurranse, 
så er det fremdeles både store likheter og store forskjeller. 

Av: Tom Terjesen
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journalister og representanter.
Bussmagasinet ble medlem av den Inter-
nationale Bus & Coach juryen i 2008 og 
har selv arrangert en av de store testene i 
2011. Da var det turbusser som ble testet 
i Arendal.
Det er en tradisjon at det årlig blir valgt et 
nytt land og by for BET eller CET. 
I de tidlige årene etter at juryen ble eta-
blert, var disse testene på en fast lokal-
sjon, men alt arbeidet i forkant og un-
derveis i testuken gjorde at det ble for 
krevende for en enkelt medlem å stå 
alene med det ansvaret.
I dag rullerer dette mellom medlemmene 
og alle hjelper til i planleggingen. Det hele 
er frivillig arbeid. Ingen får betalt for å 
være med i juryen eller for alt arbeidet de 
gjør under selve testuken.

Stor verdi for leverandørene
Men for leverandørene så er slike tester 
verd mye. De får stor omtale av produktet 
i magasiner over 22 land. Flere av juryens 
medlemmer produserer også TV-innslag 
og video, sliik at en treffer bredt med dek-
ningen.
Denne publisiteten er verd store summer 
og derfor er det viktig å få være med i 
både Bus Euro Test og Coach Euro Test 
med sine produkter.
Men juryen har et trangt nåløye for hvem 
som kan delta. 
Som fast hovedregel så må bussen eller 

turbussen være lansert innenfor de to sis-
te årene. Den må også ha godkjenning for 
å kunne selges og brukes i alle medlems-
landene. Utslippsgravet er Euro 6 eller 
bedre. Det vil si beste dieselmotorløsnin-
gen, gass-, hybrid eller elektrisk fremdrift.
I tillegg kommer en rekke andre krav som 
settes i forkant av hver test.
Dette for å begrense antall deltakende 
busser og passe på at produktet er salg-
bart i alle europeiske land.

Midt i det grønne skiftet
Grunnet at bransjen nå er midt i et grønt 
skifte, så var det ikke alle leverandører 
som var klare med rutebuss etter juryens 
krav. Det er grunnen til at det kun var tre 
busser med i årets test. 
Tre ganske så ulike busser. En dieselhy-
brid på 12 meter, en full elektrsik på 12 
meter og en fullelektrisk leddbuss på 18 
meter.

Måler flere detaljer
Det ble gitt klar besked om at juryen ikke 
ville gi ekstrapoeng for elektrisk fremdrift, 
siden testen var åpen for alle motorløsnin-
ger som er godkjent i dag. Men at innven-
dig- og utvendig støy ble tatt med i bereg-
ningen av poeng.
I tillegg ble komfort,  både for sjåfør og 
passasjerer vurdert nøye. Og det er her 
de tre bussene fikk vise sine likheter. 
Bransjen ønsker et grønt skifte, men sam-

tidig ønsker de at de elektriske bussene 
skal ha tilnærmet like innvendig løsninger 
som dieselbussene. 
Mange selskaper har sine løsninger for 
seter, ståplasser, skjermer og ikke minst 
dørløsninger. Dette har bussleverandø-
rene tatt hensyn til i planlegging og kon-
struksjon av elektriske busser.
Også førerplassen ønsker de skal ligne 
det de i dag har. Den største forskjellen er 
hva en kan lese ut fra instrumentene. Det 
er store ulikheter på hva slags informasjon 
en får i en elektrisk buss, fremfor en die-
sel- eller gassbuss.

Tre sterke kandidater
De tre bussene som var med i årets Bus 
Euro Test var; Mercedes-Benz Citaro Hy-
brid, Heuliez GX Linium Electric og Irizar 
ie Tram. Sistvente var leddbuss på 18 
meter.
Både Heuliez og Irizar var busser med 
Bus Rapid Transit design. Det vil si at de 
hadde en design som var kundetilpasset 
for bruk på dedikert busslinjer, slik som 
BRT eller Busway.
På siste dag av testen så avgjør også 
juryen hvilken buss av disse tre som kå-
res til Bus of the Year 2019. Resultatet er 
hemmelig fremtil åpningsdagen på IAA 
nyttekjøretøymesse i Hannover i slutten 
av september.
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DDet er langt mellom rutebusser som 
er så stille innvendig. Nye Mercedes-
Benz Citaro Hybrid kan måle seg med 
elektriske busser når det kommer til 
innvendig støy. Og at den har en liten 
elektromotor montert inn i svinghjulet på 
motren. Denne gir bussen en ekstra dytt 
ut fra holdeplasser og i bakker. Dermed 
blir det totale forbruke relativt lavt på 
denne bussen.

Utvendig kan en skille en ren diesel-
citaro fra hybridutgaven med at den 
har et ekstra deksel på taket. Her sitter 
batteriene. Disse er på 48 volt og lades 
mens bussen kjøres. Batterier er feil å 
si, da dette er kondensatorer som gir fra 
seg mye kraft raskt og kan også lades 
opp raskt. En slik kondensator sitter 

også fremme sammen med startbatte-
rier. Dette fungerer som energikilde til 
innvendig belysning og utstyr i bussen. 
Dermed behøver ikke dynamoen jobbe 
så hardt hele tiden, og det gir også la-
vere forbruk.
Resten av bussen er identisk som de Ci-
taroene vi har omtalt tidligere. Noe mørk 
innvendig i forhold til de to andre test-
bussene. Men juryen følte seg komforta-
bel i både førerplass, som passasjerdel.

For å spare ytterligere energi er alt av 
belysning, inkludert hovedlys av LED 
teknologi. 
Pristillegget for å få denne hybridtekno-
logien er på snaue 100.000 kroner. Og 
er i følge leverandør spart inn på kort tid.

Mercedes-Benz Citaro Hybrid overrasket juryen med sin beskjedne drivstofforbruk, høy 
grad av komfort og lavt støynivå både innvendig og utvendig. Selv om bussens design 
ikke er ny, så er hybridteknologien helt ny. Motoren har fått en elektromotor montert 
inn i svinghjulet mellom selve motor og girkasse. Denne gir bussen en ekstra dytt.

Av: Tom Terjesen

Mercedes-Benz 
Citaor Hybrid
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DLys, romslig, spennende design. Det 
er noe nytt og friskt fra den spanske le-
verandøren. Irizar er her i Norge mest 
kjent for turbusser, men nå kommer de 
som et skudd inn på bybussmarkedet. 
Og det fullelektrisk. Den har alt av belys-
ning av LED teknologi, men i tillegg har 
den digitale sidespeil. Dette for å både 
spare vindmotstand og de kostnaddene 
selskapene har på knuste speil. Det tar 
litt tid å bli vant til digitale speil. I tillegg 
var det litt mye info på skjermene. Men 
det at disse kameraene lettere tilpasset 
seg mørke felt, eller sterk sollys gjorde 
at en så bedre. En fikk også med seg 
blindsonen bedre.

Irizar har egen batterifabrikk. De kjøper 
inn celler fra kjente produsenter og set-

ter dette sammen. Elektromotoren er 
også eget produkt, mens akslene er fra 
ZF. Dessverre var støynivået innvendig 
litt for høyt. Det dukker opp nye type 
lyder i bussen når en fjerner dieseldu-
ren. Men tross fjerning av diselmotor var 
støyen høyere enn i Citaroen.

Førerplassen var oversiktelig. Bussens 
BRT design skapte litt mer blindsone 
ved A-stolpen og i front. Men speil kom-
panserte for dette. At denne kun hadde 
en dør fremme, tyder på at den er byg-
get for linjer hvor passasjerer kan stige 
på uansett dør. Enkelt å rengjøre bus-
sen med hengende stoler. Lave vinduer 
gir også en lys og trivelig buss. 
Lettkjørt og stilig buss som folk snur seg 
etter.

Irizar satser stort på fullelektriske busser. Så alvorlig tar de dette at de har bygget et 
egen fabrikk som kun skal bygge elektriske busser og batterier, samt noen lastebiler.
Irizar ie Tram er en 18 meter leddbuss med Bus Rapid Transit design. Den er helt nyut-
viklet med en rekke unike og spennende løsninger.

Av: Tom Terjesen

Irizar ie
Tram
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HHeuliez er eiet av Iveco Bus og bygger 
mer ekslusive rutebusser. De blir hånd-
bygget i rustfritt stål og er fem centime-
ter bredere innvendig enn Iveco Bus 
Urbanway. 
Testbussen er fullelektrisk rutebuss på 
12 meter. Den har store vinduer som går 
helt ned til gulvet. Dette for å gi følelse 
av mer plass. Setene er hengende for å 
forenkle rengjøringen. Førerplassen er 
lik som på tvillingen Urbanway, men det 
er litt annen instrumentering, siden dette 
er en elektrisk buss. Fronten er også litt 
kraftigere og går lenger frem. Dette er i 
følge Heuliez en BRT design. 

Kjørekomforten er god. Den virker solid 
sammensatt. Er lett å håntere. Gir godt 
fraspark. Men den støyer mye fra divlin-

jen. Den elektriske motoren er dårlig iso-
lert, og ZF drivakselen gir også fra seg 
noen støy. 
Oversikten fra førerplassen var god på 
lang avstand, men den kraftige og len-
gre fronten gav litt mer blindsoner enn 
ønsket.

Innvendig kunne en også ønske seg litt 
mer plass helt bakerst i bussen. Denne 
har fremdeles den samme bakparten 
som har vært på Iveco og Renault ru-
tebusser i mange tiår. Ved bedre batte-
riplassering kunne en ha fått inn minst 
fem ekstra seter.
Også denne bussen har alt av belysning 
av LED-teknoligi for å spare energi.

Den ser stilig ut og passer til fremtidens kollektivtransport. I tillegg er den fullelektrisk 
og med krefter i massevis. Den har rustfritt karosseri og vinduer helt ned for å gi følelse 
av større innvendig miljø. Allikevel så kan en lett se slektskapet til Iveco Bus. Førerplas-
sen er lik og bussens bakpart er den samme som hos Urbanway.

Av: Tom Terjesen

Heuliez GX
Linium Electric
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