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Volvo säljer fyra elbussar till Uddevalla 
 
 
 
Volvo Bussar har fått en order på fyra elbussar av modellen Volvo 7900 Electric 
från Bivab och Uddevalla Omnibus. Sedan 2014 rullar Volvos hybridbussar i 
Uddevalla. 
 
 
De nya elbussarna ska tas i trafik nästa sommar. De säljs i form av en komplett, 
nyckelfärdig lösning, där Volvo tar hand om allt underhåll av både fordon och batterier 
för en fast månatlig kostnad. Underhållet kommer skötas av Bröderna Brandt Lastvagnar 
i Uddevalla. 

Elbussarna har en batterikapacitet på 200 kWh. De ska laddas via CCS-kabel i depå och 
är utrustade med laddskenor på taket för att i framtiden även kunna snabbladdas längs 
rutt. Bussarna kommer ha usb-uttag för att ladda mobiltelefon mm. De ska trafikera linje 
5 som är cirka 8 km lång. 

Energiförbrukningen för Volvos elbuss är cirka 80 procent lägre än för motsvarande 
dieselbuss. 

Volvo har nu sålt helektriska bussar i Sverige, England, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge och Polen. I juni tog företaget en order på 30 helelektriska bussar från GS Buss 
och Västtrafik för Göteborg, vilket var den hittills största ordern på rena elbussar i 
Sverige.  

Utöver helt eldrivna Volvo 7900 Electric omfattar Volvo Bussars program av 
elektrifierade fordon även hybridbussar och elhybridbussar (laddhybrider). Totalt har 
företaget sålt över 4000 elektrifierade Volvobussar globalt.  
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För mer information kontakta:  
 
Helena Lind, presschef Volvo Bussar AB 
tel: 031-323 62 57 

 

 

 

 

Volvo Bussar är en av världens ledande busstillverkare med ett starkt fokus på fordon och system för en långsiktigt 
hållbar kollektivtrafik. Produktprogrammet omfattar kompletta transportlösningar, stadsbussar, intercitybussar och 
turistbussar samt tjänster inom finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik och trafikinformation. Volvo Bussar ingår i 
Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt drivsystem för 
marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. För mer 
information besök http://www.volvobuses.se/ 
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