
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD 



Idé till verklighet 
 

Umeå kommun såg redan 2010 positiva egenskaper med eltekniken och i synnerhet 

fullelektriska stadsbussar. Detta skapade möjligheter för Hybricon Bus System att 

tillsammans med Umeå Kommun lösa växande miljöproblem på både lokal och global 

nivå.  

 

Umeå kommun – som under flera årtionden haft en kraftig tillväxt – innebar införandet av 

snabbladdningsbara elbussar en möjlighet att lösa de lokala miljö- och bullerproblemen i 

centrala staden.  

Att införa Hybricons elbussar gav även Umeå kommun möjlighet att låta staden växa i 

centrala områden vilket varit omöjligt med traditionell dieselteknik.  

 

Umeå kommuns fullelektriska elbussar är därför ett energismart och hållbart 

stadsbyggnadsprojekt och utgör en viktig hörnsten i vår stadsutveckling.  

 

I Umeå har vi dessutom förmånen att kunna nyttja förnybar el från den vind- och 

vattenkraft som ägs och produceras i kommunen.  

 



Målbilden 2010 – 

 

 
• Minska utsläppen av växthusgaser och andra partiklar som är farliga för 

hälsan. 

• Möjliggöra en energismart och hållbar stadsutveckling i centrala och 

attraktiva lägen 

• Klara miljökvalitetsnormerna i centrala Umeå. 

• Minska kollektivtrafikens bullerpåverkan 

 

 



TYST OCH MILJÖVÄNLIGT 

MED DEN SENASTE TEKNIKEN 

 

HYBRICONS KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM  

– FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 



SKAPA DEN HÅLLBARA STADEN 

EU och Sverige har satt upp strategiska mål för 2020 med syfte att ha en fossilfri 

kollektivtrafik 

 

Hybricon kan redan idag leverera färdigutvecklade produkter som uppfyller EUs 

uppsatta mål för att förbättra klimatet  

 

Dessa uppfyller alla krav på begränsat utsläpp,  

energieffektivitet samt reducering av fossila bränslen 

 

Möjliggör förtätning av städerna 

TILLSAMMANS HITTAR VI LÖSNINGARNA 



 VÅR HISTORIK 

 Toyota Prius Gen II, 
Laddhybridkonverted av BW 
Konstruktion / HYBRICON  

Toyota Prius Gen III, 
Laddhybrid-konverterad av 

HYBRICON 

Laddhybridkonverterad Volvo 
stadsbussar 

300 kW UFC laddstation 
Umeå Airport 

HAW 12 LE 

HYBRICON 

HAW 18 LE 4WD 

HYBRICON 
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HYBRICONS SYSTEM - HÅLLBAR KOLLEKTIVTRAFIK 

Hybricons system består av 

  

  

Elbussar Laddningssystem 

 

Service & eftermarknad 



HYBRICONS ELBUSSAR 

Hybricon Artic Whisper 
HAW 12  

HAW 18 

Hybricon City Bus 
HCB 12 



Hybricon Bus Systems AB (publ) 

U l t r a -   f a s t   c h a r g i n g ®  

180 sek 

1h 

* 

* Idag kör våra system längre än 1 h 



Marknadens snabbaste laddningssystem 

Bussarna laddas i ändstationerna, men kan även laddas i trafik vid av- och påstigning.  

LADDSTATIONER 



MARKNADENS KRAFTIGASTE LADDSYSTEM 

• 100, 300, 400, 500 samt 650 kW 

• 700 volt 

• 900 AMP 

• 10 % lutning 

• Batteriboostad - Option 

Interiörbild laddstation Batteriboostad 



VÅRA UNIKA LÖSNINGAR 

Klimatisolerad 

Batteriteknik 

Bromsåtervinning - reglerbar 

Direktdrivning 

Rostfri kaross 
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Umeå idag! 
 

Umeå kommun har hittills under projektet kört elbussar > 250 000 km på ren el.  

 

Elbussarna går 20-22 timmar per dygn, med en tillgänglighet på >95 %. 

 

Umeå kommun har idag sju Hybricon elbussar som körs på linje 6 och linje 80. Elbussarna 

”tankar” sin energi från tre laddstationer från Hybricon Bus System.  

 

Under oktober levereras dom två sista elbussarna. 
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Tack för Er uppmärksamhet 


