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Batteri-elektriske busslinjer i Trondheim fra august 2019



Skissestadiet

Inn tidlig i 
planleggings-
prosessen for å 
kunne påvirke 
hvor 
ladepunktene 
etableres med 
hensyn på 
nettkapasitet og 
enklest mulig 
framføringsveier 
for strøm.
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Pantograf ved Tonstadkrysset.
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➢ Liten toleranse på parkering sier bussjåfører.

➢ Merking av nøyaktig oppstilling før lading 

er utført i flere varianter og er også ikke 

egnet i snø, men er svært fornøyd med stille 

buss☺.



Eksempel på pantograf nedsenket på et busstaket
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Strømskinner pantograf
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Kamp om arealer i sentrumsområder.

►Hvor kan vi få satt opp en ny nettstasjon slike steder? Det var trangt på gateplan, så 
der var det ikke plass til ny nettstasjon. Her var vi heldig og hadde ledig plass til ny 
trafo i nytt bygg☺

►Pantograflader ved Powerhouse, 
Brattøra i Trondheim.
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Ladebokser til pantograf på 
Ranheim/Grillstad

► Her er skapene som pantografene trenger. 
(Det var ikke satt plass til kWh  målere i tidlig fase, så 
da kunne det blitt ekstra billig drift☺).

► Ankeret er for å holde igjen busser som ikke har betalt 
strømmen.
(For øvrig trekkrok på ankeret.) 

► Bør en utvikle et komplett konsept med nettstasjon og 
ladeutstyr i samme bygg der det er behov for begge 
deler for å effektivisere utrullingen lurer noen på?
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Tonstadkrysset busstopp og ladestasjon ved siden av.
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Prosessen

►Strøm kan være svært kostbart å få ført fram. Derfor er det er lurt at nettselskapet 
blir med tidlig i prosessen når plassering av ladeutstyr/pantografer skal bestemmer. 
Dette bør skje før busser og ladeutstyr kontraheres. 

►Tverrfaglig team-møter for å finne ut hvordan vi totalt sett kan få til billigste løsning 
som gir tilfredsstillende løsning.

►Vi har satt opp nettstasjoner med egne transformatorer for ladestasjonene, for å 
være «føre var».
(Kanskje har vi overdrevet størrelsen på trafo (800 kVA) i forhold til reelt forbruk).

►Frykt for at ladestasjonene skulle medføre dårligere spenningskvalitet med 
spennings-dip og overharmonisk støy. Det ble regnet litt på det og fant ut at det 
burde gå fint. Vi har ikke hatt problemer med dette så langt. 
(Vi har relativt kort avstand  til trafostasjoner).
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Effektbehovet
► Det ble oppgitt til meg som skulle kjøre nettanalyser at effektbehovet var 450 kW. Det viste seg å være det som 

skulle gå over til bussen. Ladestasjonen har tap og skulle trekke mer på nettet i maks. (Vi har 800 kVA her.)
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Spenningsvariasjoner som forventet og ikke noe problem
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Batteribank gir mindre effekt når det er ofte lading
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Overharmonisk støy ved Tonstadkrysset er godt under grensene.
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§ 3-7.Overharmoniske spenninger:

Nettselskap skal sørge for at total 

harmonisk forvrengning av spenningens 

kurveform ikke overstiger 8% og 5%, målt 

som gjennomsnitt over henholdsvis ti 

minutter og én uke, i tilknytningspunkt med 

nominell spenning fra og med 230 V til og 

med 35 kV.



Spredning av overharmonisk støy til nabotrafo ble unngått.
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Takk for meg!     
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