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En av batteribussarna på kajen i Bridgetown, med solpaneler på taket. Mulet vid fototillfället i oftast soliga Karibien.

Av Leif Stolt

Barbados:

I Bridgetown i soliga Karibien 
används små batteribussar för 
att transportera kryssningspas-
sagerare inom hamnområdet. 
Minibussarna, i princip förlängda 

golfbilar, har solpaneler på taken 
för att ladda batterierna, som är 
av klassisk blytyp. Körsträckan på-
stås då kunna förlängas med upp 
till 30 procent.

Solenergi laddar batterier

B
arbados i Karibien är ett vanligt 
mål för kryssningsfartyg som läg-
ger till i Bridgetowns hamn. De 
större fartygen lägger till längst ut 

på den smala kombinerade piren och våg-
brytaren. 

Avståndet till kryssningsterminalen, vari-
från bussarna till turistmålen avgår, kan bli 
700–800 meter. Hamnmyndigheten sätter 
då in bussar mellan fartyget och terminalen. 
Ett praktiskt problem är att bussarna måste 

vara små för att kunna vända på kajen. För 
att tömma ett fartyg med 2 850 passagerare 
behövs en tät trafik med minibussar. Det är 
många som vill se öns sevärdheter, exem-
pelvis de fantasiska Harrisongrottorna.

När vi står och tittar på den organiserade 
röran på kajen dyker det upp två intres-
santa bussar: de är lättkonstruktioner utan 
sidoväggar och med solceller på taket.  Idén 
verkar intressant, men när man börjar un-
dersöka kommer frågetecknen.

Bussarna med 23 sittplatser är förlängda 
golfvagnar tillverkade av Star Electric Ve-
hicles i South Carolina, USA, och använder 
12 blybatterier à 6 volt. Batterierna väger 
omkring 350 kg och solpanelernas vikt kan 
uppskattas till 150 kg. 

Till detta tillkommer laddningsutrust-
ning, stativ med mera. Elutrustningen, för-
utom motorerna, väger alltså mer än ett 
halvt ton, vilket motsvarar 7-8 passagerare. 
Detta är en stor del av bussens vikt som in-
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klusive batterier, men exklusive solceller, är 1 385 kg.  Batteritek-
nik kostar en hel del i form av passagerarkapacitet och räckvidd.

Varje solpanel ger ”upp till” 180 watt och de påstås, overifierat, 
öka räckvidden med 33 procent.  Räckvidden med enbart 12 bat-
terier ska vara 50 km.

I Stars detaljerade reklamblad nämns möjligheten att utrusta med 
solpanler, men varken fördelar eller kostnader anges. 

Man kan fundera på uppgifterna beträffande räckvidd eftersom 
buss 1 och 2 försvann från kajen efter 2½–3 timmar och då er-
sättes av nr 3 och 4 för resten av dagen. Dieselbussarna fortsatte 
(naturligtvis) att rulla utan vagnbyten.  

Det kan finnas många orsaker till vagnbytet, men eftersom bägge 
byttes samtidigt är det inte problem med endast en vagn. Kanske 
de behövde laddas. En batteribuss, speciellt med ”klassiska” bat-
terier, kräver lång laddningstid.

Användningen av solceller verkar tveksam;  panelerna väger nå-
got under hälften av de 12 blybatterierna och påstås ge en räck-
viddsökning med upp till 33 procent. Var finns ekonomin?

Det är kanske därför som bussarna även kan leveras med 24 bly-
batterier. En extra laddare medföljer då.

Kanske solcellerna finns för att vissa hur miljövänlig trafiken är, 
men miljöpåverkan under batteriets livscykel, inklusive tillverk-
ning, bör uppmärksammas.

Men kanske kan batteribusstrafiken i Bridgetown inspirera till en 
studieresa till ett i övrigt attraktivt resmål?               o

Batteribuss framkörd för att lasta kryssningspassagerare. Man kan ana 
solpanelerna på busstaket.

Datablad från Star Electric Vehicles kan laddas ned här:
https://www.starev.com/wp-content/uploads/2015/08/bn72-23-ac-ads-
m.pdf

Batteribuss närmast och en dieseldriven kollega bakom. De används för att transportera kryssningspassagerare inom hamnområdet i Brid-
getown. Batteribussen är i princip en förstorad golfbil.


