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VALDEMAR LÖNNROTH|LARS-ÅKE GREEN. Sida: 18-19.

Är det ett plan? Är det en spårvagn? Nej, en
helelektrisk buss. BT har teståkt Volvo Bussars
senaste skapelse på Hällered. Till sommaren
kommer den att börja gå i trafik.

Inte ett ljud avslöjar att motorn är igång. Eller
kanske ändå; ett mycket lågmält vinande hörs
som Patrik Pettersson härleder till fläkten för
elmotorn eller luftintaget till kompressorn för
bromssystemet. Med andra ord - sådant som den
vanliga passageraren inte bryr sig om alls.
Fordonet börjar rulla utan det vanliga stegrande
motorljudet och nu blir däck mot asfalt den enda
framträdande ljudkällan.
Ytterligare en sak som avviker från en vanlig
stadsbusstur - förutom att vi befinner oss på en
öde testbana i skogen - är att passagerarna är
ovanligt intresserade av bussdetaljer och talar
allehanda europeiska språk.
Vem har levererat fläktsystemet?
Vilken effekt är det på elmotorn? Det är
branschjournalister som till vardags skriver om
bussar i specialtidningar.
- Volvo tar en risk när de satsar så mycket på
eldrift.
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Lördag 21 mars
på Naturbruksskolan Svenljunga
Prova-på-dag, öppet hus och officiell invigning av det
energiautonoma timmerhuset.
Håkan Agnevall, Volvo
Bussar.

Riksbanken skakar om
marknaden med en ny
räntesänkning. Reporäntan sänks med 0,15
procentenheter till
–0,25 procent.
Överraskande men inte
obefogat, säger ekonomer.

Hoppas
skapa en
branschstandard
Volvo är övertygade om
att de kommer att lyckas
med sin elsatsning. Och
partnerskapet med Siemens ska bereda vägen
för en ny standard.

StockHolm.
Beslutet
fattades vid ett extramöte, och följer på räntesänkningen till –0,10 procent den 11 februari. Utöver räntesänkningen har
Riksbanken även beslutat att köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor.
Riksbanken har sedan
februarimötet
redan
köpt statsobligationer för
10 miljarder kronor för
att stimulera inflationen.

hällered. Volvo Bussars
vd, Håkan Agnevall, lade
ut texten för branschjournalisterna som samlades på Hällered på onsdagen.
– Volvo Bussar är fanbärare och leder utvecklingen när det gäller elfordonstrafik.
Det som utvecklas hos
Bussar kommer att kunna
användas i koncernens
andra fordonsslag: lastbilar, anläggningsmaskiner
och båtmotorer. Med
partnerskapet med teknikjätten Siemens, som
utvecklar och installerar
laddstolparna, så hoppas
man skapa en branschstandard.
Göteborg, Stockholm
och Hamburg är städer
där Siemens och Volvos
system för laddhybrider
och fullelbussar börjat
tas i bruk.
– Vi skulle gärna se
elbussar i Borås också,
säger Håkan Agnevall.

Dagens åtgärder motiveras med att den senaste
tidens förstärkning av
kronan
riskerar
att
avbryta trenden uppåt
för inflationen
– Det var överraskande, säger Törbjörn
Isaksson, makroekonom
på Nordea.
– Det har varit en
snackis på marknaden ett
par dagar och Riksbanken har sagt att man kan
komma att agera mellan
de ordinarie penningpolitiska mötena. Men vi har
inte riktigt sett något skäl
till det, fortsätter han.
Beskedet visar att Riksbanken inte är nöjd med
kronans utveckling.
– Det som förvånar oss
är att i handelsvägda termer, vilket är det sätt som
Riksbanken gör sina
prognoser på, är kronan i
linje med vad Riksbanken hade i sin februarirapport. Men Riksbanken har bestämt sig att
hålla kronan svag och
man nöjer sig inte med
den inflationsuppgång
som har skett, säger
Isaksson.
Konjunkturinstitutets
generaldirektör Mats Dillén instämmer i att det
var oväntat att beskedet
kom mellan ordinarie
räntemöten.
– Och det visar väl på
att Riksbanken är bekymrade och tar inflationsmålet på högsta allvar,
säger han.
Huruvida den allt lägre
minusräntan påverkar
bankernas agerande återstår att se, får vi exempelvis se minusränta på
sparkontot nu?
– Jag vet inte, möjligtvis, säger Dillén. (TT)
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Bussen som är
Volvos biljett till
en grön framtid
● ●Är det ett plan? Är det en spårvagn? Nej, en helelektrisk buss.

BT har teståkt Volvo Bussars senaste skapelse på Hällered. Till
sommaren kommer den att börja gå i trafik.
Hällered. Utanpå ser den
för den oinvigde i princip ut
som vilken buss som helst,
förutom aningen futuristiska strålkastare och ett
designmönster där fram.

När vi ska kliva på märks
dock en tydlig skillnad: det
går inte att gå på där fram
utan bara på mitten. Och
förarhytten ser invändigt ut
som på de nya spårvagnarna

i Göteborg – föraren är placerad ensam där framme och i
en centrerad position.
– Fordonet blir kortare
med denna lösning, samtidigt kan det ta fler passage-

rare än vår laddhybridbuss,
86 stycken, säger projektledaren för fordonet, Patrik
Pettersson.
Inte ett ljud avslöjar att
motorn är igång. Eller kan-

ske ändå; ett mycket lågmält
vinande hörs som Patrik Pettersson härleder till fläkten
för elmotorn eller luftintaget till kompressorn för
bromssystemet. Med andra
ord – sådant som den vanliga
passageraren inte bryr sig
om alls. Fordonet börjar
rulla utan det vanliga stegrande motorljudet och nu
blir däck mot asfalt den enda
framträdande ljudkällan.

Ytterligare en sak som avviker från en vanlig stadsbusstur – förutom att vi befinner
oss på en öde testbana i skogen – är att passagerarna är
ovanligt intresserade av
bussdetaljer och talar allehanda europeiska språk.
Vem har levererat fläktsystemet? Vilken effekt är det på
elmotorn? Det är branschjournalister som till vardags
skriver om bussar i specialtidningar.
– Volvo tar en risk när de
satsar så mycket på eldrift.
Utsläppen från diesel till

Välkomna mellan 9.30 – 15.30
EM-uttagning i skog 10.00 till 15.00
Officiell invigning av timmerhuset med
bandklippning klockan 11.00

Upplev:
Brukskörning
Skogskörning
Ridning
Hovslageri
Skytte
Skyttesimulator
Jaktinformation
Skotning
Skördarsimulator
Guidad tur i skolans vilthägn
Lastning/lossning av virke

Gratis entré och parkering

Lunch och fika kommer att finnas till försäljning (Obs! kontant betalning)

DOPPIO PASSO
PRIMITIVO

Generöst rött gjort enligt den berömda
Ripassometoden. Fyllig smak med toner av plommon,
körsbär, lakrits, örter och vanilj.

T!

- Fordonet blir kortare med denna lösning,
samtidigt kan det ta fler passagerare än vår
laddhybridbuss, 86 stycken, säger projektledaren
för fordonet, Patrik Pettersson.

BORÅS TIDNING
torsdag 19 mars 2015

Valdemar Lönnroth 033-700 07 42
naringsliv@bt.se
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När vi ska kliva på märks dock en tydlig skillnad:
det går inte att gå på där fram utan bara på
mitten. Och förarhytten ser invändigt ut som på
de nya spårvagnarna i Göteborg - föraren är
placerad ensam där framme och i en centrerad
position.

Redaktör:
E-post:

wineteam.se

Hällered. Utanpå ser den för den oinvigde i
princip ut som vilken buss som helst, förutom
aningen futuristiska strålkastare och ett
designmönster där fram.
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Räntan
sänks
– igen

EKOLOGISKT

”FYND!
% Fakta
Volvo Electric
Concept Bus
Några detaljer inifrån den nya gröna bussen.

exempel med de nya kraven,
Euro 6, är rätt låga, menar
chefredaktören för den brittiska tidskriften Bus &
Coach, Stuart Jones.
Volvos själv tvekar dock
inte om bussens marknadspotential (se artikel här
bredvid).

Bussen vi åker är en av tre
bussar som i juni kommer
att börja rulla på testslingan
i Göteborg mellan Chalmers
och Lindholmen, som en del
i projektet ElectriCity. Premiär blir det på Volvo Ocean
Race där bussarna sätts i trafik 21–22 juni.
– Vi har utvecklat den här
bussen på två år, med detta

datum som mål. Det är
mycket snabbt, säger Fredrika Berndtsson, ansvarig
för motor och växellåda.

Så vad tycker testföraren,
Ronny Schäfer, om vad Volvos tekniker åstadkommit?
– Det kanske låter konstigt, men jag har blivit mer
harmonisk. Du hör ju inget
motorljud när du gasar.
tEXt

Valdemar lönnroth

valdemar.lonnroth@bt.se
033-700 07 42
FOtO

lars-Åke Green

lars-ake.green@bt.se
033-700 07 29

Volvos första fullelbuss.
Laddas i sex minuter vid
ändstationerna. Chassit
från Borås. Körs i förserieversion i Göteborg från
juni, på marknaden 2017.
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Alkohol i samband med
arbete ökar risken för olyckor.
”Det kanske låter konstigt, men jag har blivit mer harmonisk. Du
hör ju inget motorljud
när du gasar”

Läsa BT i Paris?!
Ja, nu är det möjligt! Känn frihet, läs eBT

ronny schäfer
Testförare

Utsläppen från diesel till exempel med de nya kraven,
Euro 6, är rätt låga, menar chefredaktören för den
brittiska tidskriften Bus & Coach, Stuart Jones.
Volvos själv tvekar dock inte om bussens
marknadspotential (se artikel här bredvid).
Bussen vi åker är en av tre bussar som i juni kommer att
börja rulla på testslingan i Göteborg mellan Chalmers
och Lindholmen, som en del i projektet ElectriCity.
Premiär blir det på Volvo Ocean Race där bussarna sätts
i trafik 21-22 juni.
- Vi har utvecklat den här bussen på två år, med detta
datum som mål. Det är mycket snabbt, säger Fredrika
Berndtsson, ansvarig för motor och växellåda.
Så vad tycker testföraren, Ronny Schäfer, om vad Volvos
tekniker åstadkommit?
- Det kanske låter konstigt, men jag har blivit mer
harmonisk. Du hör ju inget motorljud när du gasar.
"Det kanske låter konstigt, men jag har blivit mer
harmonisk. Du hör ju inget motorljud när du gasar"
RONNY SCHÄFER Testförare
FAKTA Volvo Electric Concept Bus Volvos första
fullelbuss.
Laddas i sex minuter vid ändstationerna. Chassit från
Borås. Körs i förserieversion i Göteborg från juni, på
marknaden 2017.
Bildtext: Ronny Schäfer, testförare av Volvos nya
fullelbuss, konstaterar att det känns lite konstigt att
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vara placerad i en mittenposition. Körkänslan
beskriver han som "harmonisk".|Några detaljer
inifrån den nya gröna bussen.
© Borås Tidning eller artikelförfattaren.
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Många företag slåss på elbussmarknaden
Göteborgs-Posten. Publicerat i print 2015-03-19. Profil: E-post, Nyhetsbrev.
Peter Sundberg. Sida: 20-21.

Intresset för Volvos nya elektriska buss är stort
och förhandlingar förs med flera städer. Men än
är bussen inte klar.
I går visade Volvo upp sin nya helt elektriska
buss som ska gå i linjetrafik i Göteborg från och
med i sommar. På plats var drygt 20 journalister
från flera europeiska länder. Fast helt visade
Volvo inte upp bussen. Det rådde fotoförbud av
bussens utsida, då den inte är helt färdig än.
- Det ska på bland annat Västtrafikloggan och
”Electricity” samt att fronten ska ha ett något
annorlunda utseende, förklarar Helena Lind,
presschef på Volvo Bussar AB.
Intresset för modellen beskriver Volvo som stort.
Bussen är i första hand utvecklad för den
Europeiska marknaden, men även Sydamerika
och Asien är intressant. Förhandlingar ska vara
inledda med flera Europeiska städer.
- Flera städer är intresserade av den helt
elektriska bussen. Men än så länge är det
hemligt vilka städer det handlar om, säger
Helena Lind.
Den helt elektriska bussen börj-ad--e utvecklas
under 2013 men Volv-o eller Göteborg är långt
från först ute på marknaden. Flera städer i såväl
Sverige som utomlands har redan elbussar i
linjetrafik. Tidigare i år började det köras
linjetrafik med helelektriska bussar på Orust. De
har testat bussar från den britt-iska tillverkaren
Optare och holländska Ebusco. I Umeå har det
rullat en elbuss till flygplatsen sedan 2011 från
den svenska till-verkaren Hybricon. I vår utökas
antalet bussar till nio.
Kina är det land i världen med flest antal
elbussar i linjetrafik och det finns flera tillverkare.
En av landets stora tillverkare BYD, sålde under
2014 runt 2 500 helelektriska bussar. I
december ska två av deras bussar testas i
Eskilstuna och därmed slår sig den kinesiska
tillverkaren in på den svenska marknaden.
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Riksbanken sänker
räntan ytterligare
RÄNTA

FORSKNING

Riksbanken skakar om
marknaden med en ny
räntesänkning. Reporäntan sänks med 0,15
procentenheter till -0,25
procent.
Överraskande men inte
obefogat, säger ekonomer.

Hundratals statliga miljoner
satsas på batterier. Men pengarna börjar ta slut.
– Det vore bra att fortsätta på
dagens nivå. Vi vill ju inte att
pluggen ska gå ur området,
säger Greger Ledung, Energimyndigheten.

Volvokoncernens ElectriCity är
ett av många projekt för att hitta
framtida elektrifierade fordon, såväl tyngre fordon som personbilar.
ElectriCity stöttas med 48 miljoner
kronor från Energimyndigheten.
Tidigare har Volvo Cars och AB
Volvo fått pengar till batteriutveckling i projektet Batman. Volvo Cars
och Saab Automobile har fått statligt stöd till sina elbilar.
Parallellt finns Batterifondsprogrammet och pengar från Vinnovas
fordonsstrategiska forskningsprogram. Totalt rör det sig om minst
400 miljoner statliga miljoner till
forskning och utveckling av batterier och elsystem i fordon.
I BATTERIFONDSPROGRAMMET, som
löper 2013-2020, finns 205 miljoner
kronor. Redan under nästa år tar
pengarna slut, de är då öronmärkta för olika projekt, och på Energimyndigheten söker man svaret på
hur fortsättningen ska se ut.
– Området är ju inte ett dugg
mindre relevant. På något sätt vill
vi fortsätta forskningen i den infrastruktur vi byggt upp. Vi vill ju inte
att pluggen ska gå ur området när
dagens pengar är slut. Istället vore
det bra att fortsätta på dagens nivå,
säger Greger Ledung, handläggare
på Energimyndigheten.
– Redan i dag använder vi pengar
till forskning om vilken typ av
batterier som kommer om 20 år.
Mycket forskning och utmaningar
återstår att lösa. Det behövs en upprampning av kunskaperna inom
det här området. Inte minst gäller
det hållbarhetsaspekten, att tillverkningen är miljömässigt hållbar. Den frågan blir viktigare och
viktigare, säger Greger Ledung.
Jämfört med exempelvis Tyskland, USA, Kina, Japan och Korea
satsar Sverige måttligt med forskningsmedel på batterier.
GREGER LEDUNG MENAR att det viktigaste för exempelvis Volvokoncernen, Volvo Cars eller Scania,
inte är att starta egen batteriproduktion. Istället handlar det om
att knyta kontakter med tillverkare av battericeller och utifrån ett
samarbete och egen kunskap förpacka, koppla ihop cellerna för att
batteriet ska prestera på bästa sätt.
Dessutom, batterisystemet ser väldigt olika ut mellan tunga fordon
och personbilar.
Den stora utmaningen kring
batterier, det gäller såväl för tunga
fordon som personbilar, är dock
kanske att få ned kostnaderna.
Även om räckvidden i dagens elbilar ökar så är priset alldeles för
högt, för flertalet.
PÄR DÜSING
031-62 41 66 par.dusing@gp.se
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Redaktör: Eva Parkrud 031-62 41 13

Pengar
behövs för
att ladda
batterier

Bild: STEFAN BERG

LÄTTKÖRD. ”Den är lätt att lära sig köra med en annorlunda körstil men den gör att man kan ägna sig mer åt trafiken.” säger Ronny Schäfer, testförare.

Många företag slåss
på elbussmarknaden
ELFORDON
Intresset för Volvos nya elektriska buss är stort och förhandlingar förs med flera
städer. Men än är bussen inte
klar.

I går visade Volvo upp sin nya
helt elektriska buss som ska gå
i linjetrafik i Göteborg från och
med i sommar. På plats var drygt 20
journalister från flera europeiska
länder. Fast helt visade Volvo inte
upp bussen. Det rådde fotoförbud
av bussens utsida, då den inte är
helt färdig än.
– Det ska på bland annat Västtrafikloggan och ”Electricity” samt
att fronten ska ha ett något annorlunda utseende, förklarar Helena
Lind, presschef på Volvo Bussar AB.
Intresset för modellen beskriver
Volvo som stort. Bussen är i första
hand utvecklad för den Europeiska
marknaden, men även Sydamerika
och Asien är intressant. Förhandlingar ska vara inledda med flera
Europeiska städer.
– Flera städer är intresserade av
den helt elektriska bussen. Men än
så länge är det hemligt vilka städer
det handlar om, säger Helena Lind.
Den helt elektriska bussen började utvecklas under 2013 men Volvo
eller Göteborg är långt från först
ute på marknaden. Flera städer i
såväl Sverige som utomlands har
redan elbussar i linjetrafik. Tidi-

gare i år började det köras linjetrafik med helelektriska bussar
på Orust. De har testat bussar från
den brittiska tillverkaren Optare
och holländska Ebusco. I Umeå har
det rullat en elbuss till flygplatsen
sedan 2011 från den svenska tillverkaren Hybricon. I vår utökas
antalet bussar till nio.
Kina är det land i världen med
flest antal elbussar i linjetrafik
och det finns flera tillverkare. En av
landets stora tillverkare BYD, sålde
under 2014 runt 2 500 helelektriska
bussar. I december ska två av deras
bussar testas i Eskilstuna och därmed slår sig den kinesiska tillverkaren in på den svenska marknaden.
Volvo räds inte konkurrensen
från andra bolag då deras system
är annorlunda byggt.
– Flera andra bolag kör med
övernatten laddning, med enorma
batterier. Det ger större vikt och en
sämre prestanda och färre passagerare, säger Fredrika Berndtsson,
ansvarig för drivlinan.
– Det här ett annat koncept med
en växellåda och mindre elmotor
som ger fler passagerare och en
optimering. Sedan har vi mindre
batteriinstallationer än konkurrenterna, fortsätter hon.
I NOVEMBER HADE Volvo skrivit
avsiktsförklaringar med Hamburg,
Montreal, Edinburgh, Luxemburg,
brasilianska Curitiba, Göteborg
och Stockholm om hybridbussarna.
– Många städer anser att elekt-

Fakta: Volvo Electric
Concept bus

* Modellen går under namnet Electric Concept bus, men har ännu inget
officiellt namn för den serietillverkade modellen. Bussen ska börja
serietillverkas under 2017.
* Bussen kommer vara ljusgrön på
in- och utsidan och ha två stora dörrar på mitten, ingen fram eller bak.
Föraren kommer sitta centralt och
förarhytten påminner om de på de
italienska spårvagnarna.
* Bussen är något kortare än en
vanlig buss och det är 20 fasta säten
och åtta nedfällbara. Kapaciteten är
86 passagerare. Låggolv i större delen av bussen förutom längst bak.
* Det finns nio skärmar ombord
med trafikinformation. Gratis trådlöst nätverk på bussen och åtta
USB-uttag avsedda för laddning av
telefoner.
* Den nya busslinjen ska börja
trafikeras den 15 juni. Projektet ska
pågå i tre år.
* Tre helelektriska bussar och sju
hybridbussar, Volvo 7900 Hybrid,
ska trafikera den nya busslinjen
mellan Chalmers på Lindholmen och
Johanneberg.
* Modellen Volvo 7900 Electric
Hybrid, som i veckan började köras
i Stockholm, är planerad att börja
serietillverkas under 2016.

Beslutet fattades vid ett extramöte, och följer på räntesänkningen till -0,10 procent
den 11 februari. Utöver räntesänkningen har Riksbanken
även beslutat att köpa statsobligationer för 30 miljarder
kronor.
Räntan förväntas ligga
kvar på den nya rekordnivån ”åtminstone till andra
halvåret 2016”, enligt Riksbanken.
Dagens åtgärder motiveras
med att den senaste tidens
förstärkning av kronan
riskerar att avbryta trenden
uppåt för inflationen
För flera tunga ekonomer
var beskedet oväntat.
– Det var överraskande,

BÅDE TIDPUNKTEN OCH kraften förvånar Bergqvist.
– Inte bara att man går
vidare, man tar större steg
än förra gången också, säger
han.
Torbjörn Isaksson konstaterar att det har varit ”en
snackis på marknaden” ett
par dagar att Riksbanken
skulle kunna agera, vid det
som inte var ett ordinarie
räntemöte.
– Men vi har inte riktigt
sett något skäl till det, säger
han.
BESKEDET VISAR ATT Riksbanken inte är nöjd med
kronans utveckling.
– Det som förvånar oss är
att i handelsvägda termer,
vilket är det sätt som Riksbanken gör sina prognoser
på, är kronan i linje med
vad Riksbanken hade i sin
februarirapport. Men Riksbanken har bestämt sig att

hålla kronan svag och man
nöjer sig inte med den inflationsuppgång som har skett,
säger Isaksson.
Bergqvist fortsätter på
samma linje: Det är uppenbart att växelkursen nu har
blivit helt dominerande för
riksbanksledningen, och att
det är mot euron som fokus
ligger, säger han.
Nu försvagas kronan mot
euron, men jämfört med
för en månad sedan när
Riksbanken införde minusränta för första gången är
kronan fortfarande starkare
mot euron. Att styra växelkursen med räntan är
mycket svårt, speciellt för
ett litet och exportberoende
land som Sverige, enligt
Bergqvist.
– Det är inte bra om det
bara blir kronans rörelser
som blir avgörande för Riksbankens agerande. Det kommer att bli en stor utmaning,
säger han.
Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén
instämmer i att det var oväntat att beskedet kom mellan
ordinarie räntemöten.

Skatteverket
skrotar kontor
EKONOMI

– Och det visar väl på att
Riksbanken är bekymrade
och tar inflationsmålet på
högsta allvar, säger han.
– Inte helt obefogat och
kommer att bidra till inflationen lite, säger han vidare
om beslutet.
Marknadsreaktionen lät
inte heller vänta på sig.
KRONAN FÖLL DRYGT 15 öre
mot både euron och dollarn
efter räntebeskedet. Svenska
marknadsräntor faller samtidigt ned mot nya rekordlåga nivåer.
En dollar kostar samtidigt
8:81 kronor, medan euron
ligger på 9:33 kronor.
Den nya reporäntan gäller
från den 25 mars.
De nya omgångarna så
kallade stödköp av obligationer på andrahandsmarknaden kommer att genomföras i omgångar, med start
på torsdagen den 26 mars
och beräknas vara slutförda
i början av maj.

OLLE LINDSTRÖM, JOAKIM
GOKSÖR, JENNY PETERSSON
TT

Flera hundra, kanske
närmare tusen, jobb
ryker i en rad mindre
städer när Skatteverket
återigen skrotar kontor.

Skatteverket ska centralisera verksamheten ytterligare, de knappt 50 kontoren som finns kvar sedan
den förra rejäla bantningen
för 6–7 år sedan, ska bli ännu
färre, enligt dokument som
TT har läst och som bekräftas
av Skatteverkets ledning.
Inom kort ska förhandlingar ske med facket. Redan
på tisdag nästa vecka kommer bomben brisera, då det
är tänkt att förslaget med
vilka orter som berörs kommer att släppas. Mindre
städer i exempelvis Norrland
lär ligga risigt till. Vid förra
nedbantningen höll bland
andra Örnsköldsvik och
Hudiksvall på att stryka
med.
I Skatteverkets utredning
menar man att myndigheten
ska finnas där människor
bor och redogör för en lista
på de 50 orter som har flest
invånare. I Västsverige har

Kungsbacka ett skattekontor
men återfinns däremot inte
på listan med de 50 orter som
har flest invånare.
I dag jobbar runt 10 000
på Skatteverket runt om
i landet, varav cirka 2 000
på huvudkontoret i Solna.
Enligt Skatteverkets planer
ska dock alla anställda som
berörs av en kontorsnedläggning få följa med om verksamheten flyttas.
”Något färre” orter är allt
som Skatteverkets ledning
vill bekräfta i nuläget.
– Vi har ingen ambition att
dra ner på antalet anställda
totalt sett, säger Skatteverkets överdirektör Helena
Dyrssen.
Fackliga källor är kritiska
och efterfrågar en utvärdering av den förra kontorsnedläggningen, då nära hälften av kontoren försvann.
– Syftet från ledningen
känns som om det bara handlar om att minska antalet
orter, säger en facklig källa.
Konsekvensen av den förra
centraliseringen blev kraftigt färre skatterevisioner
av företag och färre brottsanmälningar.
OLLE LINDSTRÖM
TT

100%
ELDRIFT 100% BEKYMMERSFRITT BILÄGANDE

riska bussar är bra. Både i Europa
men även i Sydamerika där Bogota
i Colombia köpte flera hundra av
våra hybridbussar, säger Helena
Lind.
– De som köpt in hybridbussen
ser om den passar i deras trafik och
sedan kan de uppgradera till den
nya hybridbussen. Och kanske sen
till den helt elektriska busen, fortsätter hon.
Testet med den helt elektriska
bussen i Göteborg är just ett test för
att visa att den klarar av stadstrafik
och det göteborgska vädret.
– Klart att det är viktigt att visa
att den fungerar i riktig trafik och
att laddningen fungerar som den
ska. Men vi är inte oroliga för att
den inte ska göra det, säger Helena
Lind.
BUSSEN VISADES UPP på testbanan
i Hällered utanför Borås. En av
journalisterna på plats var Mel
Holley från den brittiska busstidningen Routeone. Han har följt utvecklingen av bussen på nära håll.
– Volvo har ett gott rykte i branschen och ingen har liknande teknik, så det finns ett intresse för
bussen. Samtidigt gäller det att
politikerna är intresserade av att
investera i bussarna om det ska bli
en större försäljning, säger han.
De tre pilotbussarna som ska gå
i Göteborg från sommaren drivs av
förnyelsebar energi.

säger Torbjörn Isaksson,
makroekonom på Nordea.
– Jag är tagen på sängen,
säger SEB:s chefekonom
Robert Bergqvist.

PRIVATLEASA EN NISSAN LEAF ELLER EN e-NV200 EVALIA
för endast

2.980 kr/mån inkl. moms

Vi erbjuder dig möjligheten att leasa våra 100% eldrivna Nissan
LEAF och e-NV200 Evalia till en låg månadskostnad och utan
kontantinsats. I månadskostnaden ingår vinterdäck och två års
service. Leasingprogrammet är på 2 år och max 3 000 mil.*

• 100% eldrift och 100% tystnad
• Under 2 kr milen
• Betrodd av över 150 000 bilägare globalt
• Håller dig uppkopplad med Nissan Carwings navigation

Elförbrukning Wh/km: 165-173, CO2-utsläpp g/km: 0. Bilen på bilden är extrautrustad. En uppläggningskostnad på 595 kr och 55 kr per månad i faktureringsavgift tillkommer.
*24 mån, månadskostnad inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 3 000 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar,
övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Erbjudandet gäller tom 31 mars 2015. nissan.se

PETER SUNDBERG
031-62 40 00 peter.sundberg@gp.se

Volvo räds inte konkurrensen från andra bolag då deras
system är annorlunda byggt.
- Flera andra bolag kör med övernatten laddning, med
enorma batterier. Det ger större vikt och en sämre
prestanda och färre passagerare, säger Fredrika
Berndtsson, ansvarig för drivlinan.
- Det här ett annat koncept med en växellåda och mindre
elmotor som ger fler passagerare och en optimering.
Sedan har vi mindre batteriinstallationer än
konkurrenterna, fortsätter hon.
I november hade
Volvo skrivit avsiktsförklaringar med Hamburg, Montreal,
Edinburgh, Luxemburg, brasilianska Curitiba, Göteborg
och Stockholm om hybridbussarna.
- Många städer anser att elekt-riska bussar är bra. Både
i Europa men även i Sydamerika där Bogota i Colombia
köpte flera hundra av våra hybridbussar, säger Helena
Lind.
- De som köpt in hybridbussen ser om den passar i
deras trafik och sedan kan de uppgradera till den nya
hybridbussen. Och kanske sen till den helt elektriska
busen, fortsätter hon.
Testet med den helt elektriska bussen i Göteborg är just
ett test för att visa att den klarar av stadstrafik och det
göteborgska vädret.
- Klart att det är viktigt att visa att den fungerar i riktig
trafik och att laddningen fungerar som den ska. Men vi
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