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Dagens vägtransporter hjälper människor att berika sina
liv genom möjlighet till snabba, flexibla och bekväma
resor, samt förbättrad tillgång till varor och tjänster.
Dock bidrar dagens vägtransporter till hållbarhetsproblem och andra problem såsom klimatpåverkan,
buller, barriärer i landskapet och olyckor med dödlig
utgång. Det svenska samhället har under de senaste
decennierna börjat uppmärksamma de stora hållbarhetsutmaningarna världen står inför. Regeringen har satt
mål för växthusgasneutralitet år 2050 och en fossiloberoende fordonsflotta 2030, samt andra mer närtida
miljömål. Tyvärr pekar bl.a. indikatorer i miljömålsportalen på att de flesta av dessa mål inte kommer att
uppfyllas. Samtidigt kommer bebyggda områden att
förtätas och vägtransporter förväntas öka. Vägtrafikens
negativa påverkan på människors hälsa kommer därför
att öka om ingen förändring görs, framförallt i stadsmiljö. För att bidra till hållbar utveckling behöver
utsläpp från lastbilar, bussar och personbilar minska.
Regionala och kommunala organisationer kan bidra till
omställningen till hållbarhet bl.a. genom ökade krav på
lokaltrafikens fordon så att de blir mer energieffektiva,
samt avger mindre luftföroreningar och buller. Bussar
med elektrifierad drivlina, som laddas med förnyelsebar
ny el, är i dagsläget ett lovande alternativ för en sådan
förändring. Ett högt inköpspris för eldrivna fordon är i
dagsläget ett hinder i upphandling för kollektivtrafik,
men det kan komma att sjunka med ökade försäljningsvolymer och teknisk utveckling, framförallt beträffande
batterier. Tidigare studier visar på fördelar för eldrift av
bussar i storstadsmiljöer (Stockholm, Göteborg och
Malmö). Denna studie syftar till att utreda hållbarhetsimplikationer och lönsamheten i att använda bussar
med någon form av eldrift i kollektivtrafiken i mellanstora städer jämfört med dagens bussar som drivs med
förbränningsmotorer. Med hjälp av Blekingetrafiken,
Jönköpings Länstrafik, Västernorrlands kollektivtrafikmyndighet och Volvo Technology Corporation har
författarna gjort fallstudier på utvalda stadsbusslinjer i
Karlskrona, Jönköping och Sundsvall. Studien tillämpar
metodik för strategisk hållbar utveckling som utvecklas
i en internationell vetenskaplig samverkansprocess med
Blekinge Tekniska Högskola som koordinerande nod.
För att bl.a. undvika suboptimeringar ur ett helhetsperspektiv (förbättringar i en fas som kan ge fler och
större problem i andra faser, samt hindra global hållbar
utveckling) används strategisk livscykelanalys (SLCA)
för att identifiera särskilda analysområden, livscykelanalys (LCA) för kvantifiering av emissioner, och livscykelkostnadsanalys (LCC) för beräkning av lönsamhet
och konkurrenskraft.
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Beräkningar baseras på tidigare studier och dessa kompletteras och verifieras genom simulering av energianvändning för respektive linje. Författarna har valt att
studera energibärare då dessa utgör största skillnaden
mellan traditionella fossildrivna bussar och de som
drivs med el i någon form. Studien utgår från diesel
med 5 % FAME/RME och lokalt producerad förnybar
ny el från källor som per år ger mer till nätet än vad
som tas ut, exempelvis genom s.k. vindkraftsandelar.
Eldrift förekommer i tre varianter varav två är hybrider.
Primär drivkälla för elhybrid är förbränningsmotorn,
vilket förväntas spara i snitt 33 % energi gentemot en
dieseldriven buss. Laddhybrid drivs primärt av elmotor
med batterier (laddas internt och externt) samt i andra
hand av förbränningsmotor, men kan styras till att bli
100 % eldriven. För att utreda lämpligt biobränsle för
dessa studeras lokalt framställd biogas ur hushållsavfall
och biodiesel (RME) från lokalt odlad raps. Det senare
har ur tillgänglighetssynpunkt valts som bränsle till
elhybrid och laddhybrid i denna studie.
Slutsatserna från studien är att bussar för stadstrafik i
medelstora städer som primärt drivs av el (från lokala
vindkraftsandelar) jämfört med dieseldrift är…
… tydligt bättre i alla livscykelfaser beträffande energieffektivisering och emissioner bidragande till växthuseffekt, försurning, övergödning, skapande av
marknära ozon, och partiklar. Detta trots nyttjande
av knappa material som Litium i batterier. Det finns
också potential till radikal minskning av ljudnivån
på bullriga platser. En elhybrid- eller laddhybridbuss bör ur miljösynpunkt drivas med biogas.
… enligt ekonomisk nuvärdeskalkyl ekonomiskt konkurrenskraftiga när anskaffning av laddinfrastruktur
(en extra snabbladdare), fordon, samt underhållskostnader (med 1 batteribyte), energianvändning
(årlig prisökning med 6 %) inkluderas. Elhybrid är 7
%, laddhybrid 18 % och helt eldriven buss 24 %
billigare än dieseldrift i Karlskrona (linje 1/7).
Lokalt producerad förnybar ny el ger dessutom nya
lokala och regionala arbetstillfällen, vilket kan
värderas mer än det gjorts i denna studie.
… om något år ekonomiskt lönsamma för linjer vars
sträckning kräver mer än 5 snabbladdningsstationer.
Resultaten visar på vissa skillnader mellan de studerade
städerna, som till största del beror på utnyttjandegraden
av bussar, linjernas karaktär, samt stadens storlek och
ventilationsfaktorn. Förbättringar ur miljösynpunkt
jämfört med dieseldrift är ganska lika i de studerade
städerna, men besparingspotentialen (i kronor) för
elhybrid-, laddhybrid och el-drift är störst i Karlskrona.
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1. Inledning
Genom väl utformade och förankrade målsättningar om
hållbarhet och förståelse för hur man strategiskt kan ta
sig i den riktningen, kan en produkt/tjänst utvecklas för
att stödja hållbar utveckling (Broman, Holmberg, and
Robèrt 2000). Fordonstillverkare kan exempelvis växla
över till att använda material som är enklare att styra
inom hållbarhetsramar och/eller ger systemfördelar, öka
effektiviteten och använda förnybar energi.
figur 1.1: Illustration yteffektivitet personbil och buss
(PedNet 2012)

Ambition om ökad busstrafik, exempelvis fördubbling
av kollektivtrafiken till 2020 (antaget av flertalet länstrafikbolag), ökar miljöpåverkan från busstrafiken om
inte utsläppen sänks och energieffektiviteten höjs. Även
om personbilstransporter växlas över till buss behöver
busstrafiken (liksom alla andra transportslag) minska
utsläppen för att kunna bidra till hållbar utveckling.
Det räcker dock inte att bara analysera användarfasen
vid strategiska val av avancerade samhällsfunktioner,
såsom framdrivning av kollektivtrafik. Miljöproblem är
sällan lokala och en målsättning att minska utsläppen
bör därför innefatta alla livscykelfaser (figur 1.3).
figur 1.3: Livscykelfaser för produkter och tjänster

Avfall

Råvaruutvinning

Användning

Styrt på rätt sätt kan kollektivtrafik med buss ge stora
samhällsfördelar jämfört med personbilstransport. Som
illustreras i figur 1.1, så kan människor färdas mer yteffektivt med buss än med bilar, dessutom säkrare och
med lägre utsläpp av skadliga ämnen per person och
ofta till en låg kostnad. De vardagspromenader bussåkande medför kan ge en mer hälsosam livsstil och ett
större/rikare socialt nätverk, förutsatt att passagerarens
behov av trygghet och säkerhet inte äventyras. Den
fossildrivna busstrafiken ger enligt figur 1.2 utsläpp av
koldioxid, samt även svaveldioxid, kväveoxid, partiklar
och buller under körning (Gode et al. 2012), vilket leder
till försämrade villkor för levande organismer.
figur 1.2: Växthusgasutsläpp per trafikslag och
personkilometer (Trafikverket 2012)
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Produktion

Distribution

Exempelvis kan Östersjöns övergödning öka om alla
bussar drivs av biodiesel (RME) från dagens jordbrukssystem, eftersom odling av raps idag ger näringsläckage
till havet. Att dagens odlingssystem är ohållbart får å
andra sidan inte styra analysen helt. I ett framtida
hållbart samhälle skördar vi resurser från ett hållbart
odlingssystem. Ett annat belysande exempel är växthusgaser, vilka påverkar det globala klimatet oavsett
var de släpps ut. De målsättningarna som Sveriges
Riksdag beslutat inkluderar växthusgasneutralitet år
2050 och en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. För
att hitta lämpliga åtgärder att nå dessa långsiktiga mål
räcker det inte med extrapolering av erfarenheter. Ett
bättre sätt är istället att tillämpa så kallad backcasting
från en definierad målbild. Se exempelvis figur 1.4, där
ett ramverk för strategisk hållbar utveckling (FSSD)
illustreras schematiskt (Holmberg and Robèrt 2000; K.H. Robèrt 2000; K. H. Robèrt et al. 2002; Ny et al.
2006), vilket också tillämpats inom transportområdet
(M. Robèrt 2007).
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figur 1.4: Beskrivning av nivåer i FSSD
Organisationen/produkten ur ett
systemperspektiv

publika elnätet, se exempelvis figur 1.5. Sista steget till
full elektrifiering med elfordon (som ger 100 % eldrift)
är introduktion av batterier/ bränsleceller.
figur 1.5: Laddning av elbuss i Washington DC

Framgångsvision inom ramen för
hållbarhetsprinciperna
Strategiska riktlinjer för att nå framgång
Åtgärder i linje med riktlinjerna
sammanförda till en strategisk
handlingsplan för att nå framgång
Val, utveckling och tillämpning av
stödjande koncept, metoder och verktyg

I FSSD definieras slutmålet inom ramen för fyra hållbarhetsprinciper och en tillämpning av dessa på
transportområdet ger att transporter inte längre bidrar
till att naturen utsätts för systematiskt ökande…
1 … koncentrationer av ämnen från berggrunden
2 … koncentrationer av ämnen från samhällets
produktion
3 … degradering med fysiska medel, och
4 … människor utsätts inte för villkor som systematiskt
underminerar deras förmåga att tillgodose sina behov.
Vid tillämpning av FSSD på transporter med slutmålet
en hållbar framtid och delmålen om en fossiloberoende
fordonsflotta 2030 och växthusgasneutralitet 2050 för
hela samhället, framkommer det att transporterna i
Sverige bör utvecklas mot en elektrifiering av drivlinan
i fordonen (Alvemo, Borén, and Gu 2010). Detta är i
linje med en alltmer vedertagen uppfattning om att
elfordon troligtvis är rätt väg att gå för att nå växthusgasneutralitet 2050 och fossiloberoende transporter
2030 (Naturvårdsverket 2012; Ståhl et al. 2013). Det
första steget kan vara att anpassa befintliga drivlinor i
bussarna genom att exempelvis använda förnybara
energibärare som biogas och biodiesel och då minska
beroendet av fossila resurser, samt koldioxidutsläppen
under körning. Nästa steg, som bidrar mer till hållbar
utveckling, kan vara att fasa över till elmotordrift som
försörjs av ”grön” el och/eller bränsleceller. Detta ger
både högre energieffektivitet och ännu lägre emissioner
(förutsatt att detta inte minskar utbudet av miljövänlig
el i Europa). Ett första steg för elektrifieringen kan vara
att nyttja elhybrider som har en förbränningsmotor
som samverkar med en elmotor, vilken drivs av
batterier och laddas av förbränningsmotorn samt vid
inbromsningar. Nästa steg kan vara introduktion av
laddhybrider där batterierna kan laddas externt från
lokala anläggningar för fram-ställning av el eller det
Sven Borén
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1.1. Studiens syfte och frågeställningar
Denna studie görs inom projekt Green Charge Sydost
och stödjs av Energimyndigheten, Volvo Technology
Corporation, Länstrafikorganisationerna i Blekinge,
Jönköping och Västernorrland, samt kommunerna i
Karlskrona, Jönköping och Sundsvall och regionala
energibolag, där utvalda stadsbusslinjer studeras. Syftet
är att ge intressenterna ett underlag som redovisar förutsättningarna för mer energieffektiva bussar i studiens
kommuner. Studien ser inte bara till användarfasens
miljöpåverkan och kostnader för investeringar och
underhåll, utan även hela livscykeln och hur samhället
påverkas regionalt och globalt. En målsättning är att
resultaten ska kunna ligga till grund för åtgärder för en
hållbar utveckling i åtminstone en av kommunerna som
medverkar i studien.
Studien har breddats för att inkludera elhybrid-,
laddhybrid- och el-bussar i förhållande till andra
busstyper. De primära frågeställningarna blir då:
1. Vilken besparing av energi respektive fossilt CO2
och andra viktiga hållbarhetseffekter som kan
förväntas vid verklig drift av elhybrid-, laddhybridoch el-bussar i annan miljö än trafik i större städer?
2. Laddhybridtekniken förväntas ge ekonomiska
besparingar i stadsmiljö men när och under vilka
förutsättningar kan tekniken med elhybrid-, laddhybrid-, och el-bussar bli ekonomiskt konkurrenskraftig givet de investeringar i laddinfrastruktur som
behövs för denna typ av drift i icke storstadsmiljö?
3. Vilken balans mellan infrastrukturinvesteringar i
laddningsmöjligheter och samhällsbesparingar via
CO2, bränsleförbrukning och andra viktiga hållbarhetseffekter kommer troligen att bli resultatet när
denna typ av framdrift används i olika typer av icke
storstadsmiljöer?
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2. Metoder
elhybrid, och laddhybrid då dessa alternativ kan tänkas
ingå i närtida upphandlingar av kollektivtrafik. Enligt
resonemanget i kapitel 1 anser författarna att det är
viktigt och intressant att studera hela livscykeln och att
inkludera alternativet med 100 % eldrift för att få en
mer komplett studie.
figur 2.1: Arbetsmetodik livscykelstudier
LCA
SLCA

Mål & omfattning

Inventering

Tolkning
av resultat

LCC

Denna studie använder sig av en anpassad metodik med
livscykelanalys (LCA), livscykelkostnadsanalys (LCC)
och strategisk livscykelanalys (SLCA) enligt figur 2.1
för att besvara de primära frågeställningarna enligt
sektion 1.1. För att få fram relevanta data har författarna
sökt information genom intervjuer med experter inom
ämnet, studerat (främst svensk) litteratur med koppling
till myndigheter eller akademier och sedan gjort egna
beräkningar vid behov. Författarna har sedan verifierat
resultaten genom simuleringar av företagen All Binary
och Volvo Technology Corporation beträffande energianvändning och avgaser för respektive linjesträckningar
grundat på avstånd, körtider och topografi mellan hållplatser enligt bilagan. Länstrafikbolagen i studien är
speciellt intresserade av en jämförelse i användarfasen
mellan energibärarna fossil diesel, biodiesel, biogas,

Miljöeffekter

2.1. Strategisk Livscykelanalys (SLCA)….……………………………………………………
En SLCA (Ny et al. 2006) redovisar hur en produkt,
tjänst eller organisation i varje livscykelfas relaterar till
de fyra hållbarhetsprinciperna redovisade i kapitel 1,
vilka definierar en hållbar framtid. LCA är begränsad
till miljöpåverkan, men SLCA inkluderar även de
sociala aspekterna av hållbarhetsbegreppet och ger en
indikation var fokus bör ligga på beträffande åtgärder
för att kunna bidra till en hållbar utveckling. I denna
studie används ett hjälpverktyg för SLCA som

utvecklats av Blekinge Tekniska Högskola i samverkan
med Det Naturliga Steget och som tillämpats i flera
andra sammanhang (figur 2.2). SLCA hjälper till att
övergripande identifiera viktiga delområden för vidare
analys och hjälper till att definiera mål och omfattning
för dessa analyser med LCA och LCC. SLCA bidrar
också med approximativa relativa resultat där LCA/
LCC inte ger detaljerade kvantitativa resultat.

figur 2.2: Strategisk Livscykelanalys (The Natural Step 2013)

Sven Borén
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2.2. Livscykelanalys ……………………………………………………………………..
LCA är en metod som visar miljöpåverkan relaterad till
de olika faserna (utvinning, produktion, distribution,
användning och avfallshantering) i en livscykel enligt
figur 1.3. Denna studie använder processen (figur 2.3)
och jämför miljöeffekterna under hela livscykeln mellan
olika energibärare, eftersom bussarna annars är ganska
lika. Detta förväntas visa varje energibärares bidrag till
försurning, bildning av marknära ozon, växthuseffekt,
övergödning, partiklar och energianvändning, som ingår
i de miljömål regeringen satt upp (Naturvårdsverket
2009). Med detta vill författarna visa på vikten av
systemperspektiv vid analys av samhällsfunktioner för
att inte suboptimering ska leda till en nedbrytning av
andra vitala funktioner som samhället är beroende av.
Exempelvis skulle fokus på koldioxid kunna leda till
ökad övergödning om en stor del transporter skulle ske
med biodiesel (RME) från dagens odlingssystem.

figur 2.3: LCA-process
1

Definiera problemställning

2

Avgränsning, omfattning och begränsningar

3

Förbered nedbrytning av livscykler

4

Litteratursökning I varje fas

5

Inventering av utsläpp per kategori

6

Redovisa utsläpp i MJ och per år

7

Analysera risker och miljöpåverkan

Synpunkter

2.3. Livscykelkostnader ……………………………………………………………......
Syftet med LCC-analys i denna studie är att få en bild
av kostnader för varje energibärare relaterat till varje
livscykelfas enligt en vanligt förekommande process
(figur 2.4). Studien har fokus på totala ägandekostnader
(Total Cost of Ownership), som i huvudsak inkluderar
användarfasen vilken delas upp i drift och underhåll.
Författarna hoppas denna livscykelkostnadsanalys
kommer ligga till grund för ramarna till upphandling av
bussar, främst åt länstrafiken i Blekinge (2014-2022),
Jönköping och Västernorrland (Sundsvall), men även
för andra ändamål rörande kollektivtrafik.
figur 2.4: LCC-process
1

Definiera behovet av LCC

2

Avgränsning, omfattning och begränsningar

3

Förbered kostnadsnedbrytningen

4

Identifiera relevanta beräkningsmodeller

5

Gör kostnadsprofil per energibärare

6

Jämför kostnader för energibärare per år

7

Känslighetsanalys för bästa och sämsta fall

8

Studera risker och värden

Synpunkter

Bussarna antas normalt ha en livslängd på 8-12 år och
denna studie sträcker sig drygt åtta år. Metodiken för att
beräkna nuvärdeskostnaden (PV) används för att få med
utvecklingen i värdet av pengar. Författarna har gjort en
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konservativ ansats och antagit en realränta på 1 %,
vilken motsvarar utvecklingen under 2000-talet.
Det finns flera scenarier för prognostisering av energipriser i ett 10-års perspektiv, men ingen kan användas i
vetenskapliga sammanhang. Det finns exempelvis flera
oberoende organisationer som hävdar att den så kallade
oljetoppen nåtts eller antas infinna sig inom en snar
framtid (IEA 2012; Carlson 2011), vilket skulle fördyra
oljan, men detta är inte tillräckligt säkerställt för att
användas i denna studie. För att kunna besvara studiens
frågeställningar två och tre (sektion 1.1) gör författarna
ändå en ansats (ytterligare beskriven i sektion 3.4.7)
som är konservativ nog att inkludera en trolig framtida
utveckling. En energiprisökning på drygt 6 % motsvarar
en genomsnittlig utveckling under 2000-talet (Svenska
Petroleum och biodrivmedelinstitutet 2013; GODEL
2013). Studien använder sedan ytterligare ett scenario
där en ökad försäljningsvolym av elfordon förväntas ge
minskade kostnader för anskaffning, underhåll och
utrustning som snabbladdare och batterier.
Analys angående miljö- och sociala kostnader görs
vanligtvis med ekonomiska välfärdsteorier och externa
kostnader, men denna studie exkluderar externa och
sociala kostnader, vilket gynnar traditionella och fossila
bränslealternativ. För att göra en relevant beräkning av
skadekostnader avseende buller, luftföroreningar och
växthusgaser per energibärare använder sig studien av
beräkningsmodellen ASEK 5 (Grudemo, Ljungberg,
Nordlöf, och Norlin 2012a), framtagen av Trafikverket i
samarbete med bl.a. Transportstyrelsen, VTI, KTH och
SIKA.
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3. Resultat
De primära frågeställningarna rörande elhybrid-, och
laddhybrid- och el-bussar i icke storstadsmiljöer handlar
enligt sektion 1.1 i stora drag om (1) besparingar om
energi och hållbarhet, (2) ekonomisk konkurrenskraft,
(3) balans mellan infrastrukturinvestering i laddningsmöjligheter och samhällsbesparingar. I sektion 3.1-3.3

om SLCA och LCA förväntas första frågan besvaras
och de andra i sektion 3.4 om LCC. Studien redovisar
först resultaten för linje 1 och 7 i Karlskrona. Skillnader
för linjesträckningar i Jönköping och Sundsvall
redovisas sedan i sektion 3.5.

3.1. Strategisk Livscykelanalys…………………………………………………………
Denna studie analyserar livscykelfasen för energibärare
i bussar: Diesel med 5 % FAME/RME, Biodiesel ur
Rapsmetyl-ester (RME), Biogas ur hushållsavfall,
Diesel-elektrisk hybrid, Biodiesel-elektrisk hybrid,
Laddhybrid med bio-diesel och vind-el, samt enbart
vind-el (100 % eldrift med vindkrafts-el där batterier för
framdrift är inkluderat i analysen).

Sverige är en del i den europeiska elmarknaden där
kolkondens är marginell kraftkälla (Trygg and Karlsson
2005). Produktionen av el till fordon antas därför ske
från förnybara råvaror som ökar den förnybara andelen
el i elnätet, exempelvis genom köp av vindkraftsandelar
eller upprättande av laddstationer med solceller som i
snitt ger mer el till elnätet än de använder.

tabell 3.1: Strategisk livscykelanalys av energibärare
Fas i livscykeln

Biogas från
hushållsavfall

Biodiesel Diesel (5 % Vind-el Elhybrid
(RME)
FAME) (+ batteri) (diesel)

Elhybrid
(biodiesel)

Laddhybrid
(biodiesel)

Materialutvinning
Produktion
Distribution
Användning
Avfall
Materialutvinning
Produktion
Distribution
Användning
Avfall
Materialutvinning
Produktion
Distribution
Användning
Avfall
Materialutvinning
Produktion
Distribution
Användning
Avfall

1

2

3

4

Bidrag:

negativt,

lite negativt,

Analysen enligt tabell 3.1 indikerar att fossilt dieselbränsle ger mycket negativ inverkan i faserna materialutvinning, produktion och användning beträffande hållbarhetsprincip (HP) #2 och delvis #1. Det beror främst
på utsläpp av skadliga ämnen som koldioxid, partiklar
och kväveoxider, vilket framgår av analysen i sektion
3.2. Vidare ger diesel ett mycket negativt bidrag i
distributionsfasen angående HP#3 bl.a. då oljeledningar
skapar barriärer i landskapet. Ledningarna ger också
ofta läckage och gör att marken måste saneras om den
ska användas för andra ändamål. Produktion lokalt av
nya förnybara bränslen tros däremot ge positivt bidrag
Sven Borén
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Henrik Ny

Hållbarhetsprincip

neutralt,

lite positivt

till HP#4 genom att de kan skapa lokala jobbtillfällen.
Biodiesel kan dock (globalt sett) anses tävla med
produktion av livsmedel. Batterier innehåller knappa
metaller som Litium, vilket ger negativt bidrag till
HP#1 för laddhybrider och eldrivna bussar eftersom de
har mycket batterier för framdrift. Vid mix av olika
drivlinor som elhybrid och laddhybrid ökar flödet av
material i produktionen, vilket för HP#2 återspeglas i
utsläpp orsakat av transporter.
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3.2. Övergripande livscykelanalys (LCA) ………………………………………………..
SLCA i föregående sektion pekar ut emissionerna från
respektive energibärare som en viktig del att utreda.
Därför fokuserar denna livscykelanalys på att jämföra
energibärare som ger drivlinorna kraft att framföra en
buss. Analysen bygger på data ur ”Miljöfaktaboken”
(Gode et al. 2012), ”Livscykelanalys av Svenska Biodrivmedel” (Börjesson, Thufvesson, och Lantz 2012)
och redovisas i effekt (Wh) och vikt (gram) per kilometer. För att göra resultaten mer lättbegripliga (och i
linje med de nationella miljömålen) grupperas utsläppen
i växthusgaser, försurande och övergödande ämnen,
marknära ozon och partiklar. Resultaten verifieras
genom simuleringsresultat (enligt bilaga) och ligger till
grund för beräkning av livscykelkostnader i sektion 3.4.
Då det för länstrafikbolag är mest intressant att studera
användarfasen i livscykeln, så redovisas den separat. I
analysen har inte förbränningsmotorerna som delsystem
i drivlinan vägts in (men väl dess utsläpp), dels

beroende på bristfälliga data, men också för att studien
fokuserar på jämförelse mellan förbränningsmotordrivna bussar och hybrider som även har eldrift.
Batterier för eldrift analyseras dock och LCA-studien
ger då en liten missvisning till förmån för bussar med
förbränningsmotorer. Detta spelar dock liten roll för
studiens resultat då förbränningsmotorn förväntas ge
liten miljökostnad i framförallt användarfasen och då
blir det bidraget nästan försumbart i LCC. Batteriernas
miljöpåverkan i elhybriderna är försumbart och har
exkluderats.
Sammanfattningsvis visar resultaten att eldrift ger
stora vinster i energieffektivitet, framförallt före användarfasen. Elhybrid och laddhybrid likaså, men är
mellan el och dieseldrift. Beträffande avgaser blir det
ännu större vinster med eldrift i drivlinan gentemot
diesel. Livscykelanalysen visar även att biogas är att
föredra som förnybart bränsle i el- och laddhybrider.

3.2.1. Energianvändning …………………………………………………………………………………
diagram 3.1: Energianvändning kWh per km och buss

Produkten av energiinnehåll och förbrukning ger
energianvändningen. Dessa parametrar varierar
beroende på energibärare enligt tabell 3.2.

Användarfas
12

tabell 3.2: Energibärarnas energiinnehåll och användning
Energibärare
Energiinnehåll Användning kWh/år
Diesel 5% FAME
9,8 kWh/l
548700
Biodiesel (RME)
9,24 kWh/l
585900
3
Biogas (hushåll) 9,67 kWh/ Nm
623100
Vind-el
1 kWh/kWh
111600

Uvinnings- till distributionsfas

10
8
6
4

Enligt diagram 3.1 framgår att en buss som drivs av
endast vind-el är drygt fem gånger mer energieffektiv
än en dieseldriven buss under livscykeln, och nästan tre
gånger mer under användarfasen. Biodiesel är mest
energikrävande under hela livscykeln, framförallt då
jordbruket och bränsletillverkningen är energikrävande.

2
0

3.2.2. Avgaser ……………………………………………………………………………………………
Kategorierna växthusgas, försurning, övergödning och
fotokemiska oxidanter innehåller ämnen enligt tabell
3.3. Det beräknade resultatet av utsläpp per energi-

bärare presenteras i diagram 3.2 som baseras på data
från litteraturstudier (Gode et al. 2012; Börjesson,
Thufvesson, och Lantz 2012)

tabell 3.3: Karaktäriseringsfaktorer för aggregering av emissionsdata till respektive utsläppskategori (Börjesson,
Thufvesson, och Lantz 2012)
Utsläppskategori (ekvivalenter)
Växthusgaser (CO2)

CH4

CO

21

Försurning (SO2)

1

310
1.88

Övergödning (PO4)

0.7
0.33 0.13

Fotokemiska oxidanter (C2H2)
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CO2 N2O NH3 NH4 NOX NO3 NMVOC SO2 PO4

0.017 0.076

1
0.1

1
1
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diagram 3.2: Avgasutsläpp per energibärare
Växthusgaser
(CO2 ekv. g/km)

Försurning
(SO2 ekv. g/km)

Övergödning
(PO4 ekv. g/km)

Fotokemiska ox.
(C2H2 mg/km)

Partiklar (mg/km)

Laddhybrid
(Biodiesel)
Elhybrid
(Biodiesel)
Elhybrid
(Diesel)
Vind-el (inkl.
batteri)
Diesel (5%
FAME)

Användarfas
U-D fas

Biodiesel (RME)
Biogas
(hushållsavfall)
0
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Energibärarna biodiesel, biogas och vind-el har framställts ur förnybar energi och är koldioxidneutrala i
användarfasen (Naturvårdsverket 2012). Då koldioxidutsläppen är som störst vid förbränning i just användarfasen visar resultaten (diagram 3.2) att fossil dieseln ger
avsevärt högre utsläpp av växthusgaser, vilket förstärks
ytterligare när energianvändningen tas i beaktande och
redovisas per kilometer. Då vind-el endast ger växthusgaser i utvinnings- till distributions-fas (U-D) blir den
totala skillnaden till diesel så stort som 670 gånger per
km. Biodiesel ger mest försurande utsläpp som beror
på den höga halten av kväveoxider efter förbränning i
bussens motor. Kväveoxiderna är också orsak till det
höga bidraget till försurning under hela livscykeln,
vilket beror på näringsläckage från åkermark där raps
(basen i RME) odlas. Rörande övergödande utsläpp

2

3
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ger biodiesel mest i alla faser beroende på näringsläckaget från odlingar där Raps framställs. diagram 3.2
visar också att laddhybridens bidrag till övergödning i
användarfasen är lägst av bussarna med förbränningsmotorer. Skillnaden i utsläpp av marknära ozon enligt
diagram 3.2 mellan diesel och elhybrid med biodiesel är
i användarfasen drygt sju gånger och mer än två jämfört
med elhybrid med diesel. Vid tillverkning av batterier
blir det generellt sett mer utsläpp av partiklar än vid
tillverkning av biogas, men tack vare den låga energianvändningen (diagram 3.1) för vind-el i U-D fas blir
det enligt diagram 3.2 ändå låga partikelutsläpp för
vind-el. Areal produktion av Biodiesel ger också höga
partikel-utsläpp i U-D faserna. Detta gör att elhybrid
med diesel släpper ut mindre partiklar per år än de
biodieseldrivna elhybrid och laddhybriderna.

3.3. Buller ……………………………………………………………………………….
När bränsle antänds i förbränningsmotorn ger det en
ökning av ljudnivån i och utanpå en buss. Sedan förbränningsmotorn började användas i fordon har detta
oönskade ljud (buller) gäckat fordonstillverkare och har
under de senaste decennierna ihop med ljud från däck
orsakat höga bullernivåer i städer och utmed hårt
trafikerade vägar. Gränsvärden för tillåtet buller sjunker
i takt med att rapporter om hur buller är skadligt för
människor och orsakar stigande samhällskostnader.
Buller högre än 45 dB(A) påverkar människor och
dessa bullerrelaterade störningar kan ge upphov till
samhällskostnader på 4,6 miljarder kronor per år
(Grudemo, Ljungberg, Nordlöf, och Norlin 2012a).
Samhällsplanerare blir därför mer och mer försiktiga att
förlägga nya bostäder i och nära bullriga områden och
söker sänka trafikbullret i framförallt städer genom bl.a.
sänkta hastighetsgränser, reducering av transporter på
väg och satsningar på gång, cykel och kollektiv-trafik.
Bullerskillnader mellan bussar med olika framdriftsSven Borén
Lisiana Nurhadi
Henrik Ny

system kan härledas till typ av framdrift och dämpning
av det buller som uppstår. Enligt tabell 3.4, som baseras
på en studie (Checkel 2008) i Alberta, beror skillnader
(i genomsnitt) mellan diesel, elhybrid och laddhybrid
mer på bussmodellen än typ av framdrift. I denna studie
motsvarar laddhybridens koncept seriehybriden i tabell
3.4 och elhybriderna motsvarar parallellhybriden där
drivkällan är antingen el- eller förbrännings-motor. Vid
fartökning (gaspådrag då turboaggregatet laddar) blir
det dock en markant skillnad utanför bussen och diesel
är i det fallet ca 6 dB(A) högre än elbuss, vilket är en
fördubbling två gånger av buller. För stadsbuss linje 1 i
Karlskrona är väntetid vid hållplats ca 20 % av tiden,
fartökning ca 20 % och inbromsning ca 10 % av rutten
på totalt 41 minuter. Människor exponerade av bullret i
bussens närhet, eller som passagerare bak i bussen, blir
därmed under tomgång och gaspådrag utsatta för mer
buller än det av författarna beräknade snittet i tabell 3.4.
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tabell 3.4 Bullerjämförelse mellan energibärare, baserat på (Checkel 2008)
Ljudnivå dB(A) 15m utanför buss vid 1.2m höjd
Tomgång
Gaspådrag med turboladdning
Körning
Busstyp
Exkl. AC Inkl. AC
från 0 km/h
från 30 km/h
ca 30 km/h
55,1
58,3
67,0
69,5
64,3
Parallellhybrid (6001)
55,0
56,0
70,5
71,0
59,8
Seriehybrid (6003)
55,3
55,6
70,9
70,6
64,5
Diesel (4453)
50,8
51,9
62,0
64,0
60,2
Elbuss (6000)

Inbromsning
från 50 km/h
65,0
68,5
65,8
67,9

Genomsnitt
för linje 1

Ljudnivå dB(A) ombord vid bussens bakre säten
Tomgång
Gaspådrag med turboladdning
Körning
Exkl, AC Inkl, AC
från 0 km/h
från 30 km/h
ca 30 km/h

Inbromsning
från 50 km/h

Genomsnitt
för linje 1

82,8
80,5
81,5
75,5

76,8
72,9
72,9
69.8

Busstyp
Parallellhybrid (6001)
Seriehybrid (6003)
Diesel (4453)
Elbuss (6000)

64,0
64,8
59,0
49,0

75,0
75,5
75,0
70,0

79,3
79,5
77,8
75,0

86,0
78,0
79,9
73,8

75,5
69,0
70,1
70,5

63,7
62,4
64,2
60,1

3.4. Livscykelkostnader (LCC) ……………………………………………………………
Livscykelkostnad är en beräkning för totalkostnaden av
hela livslängden för en tjänst eller produkt. Studien
analyserar utifrån nuvärdet livscykelns kostnader och
riskfaktorer enligt sektion 2.3.
Förutsatt att bussar köps in för aktuella driftsfall (med
en station för snabbladdning och ett batteri-byte), visar
resultaten att jämfört med dieseldrift är elhybrid-,
laddhybrid- och el-drift mer ekonomiskt konkurrenskraftigt, om den stigande energipristrenden sedan 10 år
håller i sig. Om linjesträckningen är lång (i dagsläget

överskrider 150-200 km) behövs ytterligare laddstationer (som delas med andra bussar), men det krävs 5
snabbladdare för att dieseldrift ska bli lika lönsamt som
eldrift. LCC före användarfasen är bristfällig till viss
del, men laddhybrid och eldrift har lägre miljökostnad
än de som har förbränningsmotor som primär drivkälla.
Resultatet visar också att beträffande miljökostnader (i
alla livscykelfaser) bör elhybrid och laddhybrider köras
på biogas istället för biodiesel.

3.4.1. Omfattning ………………………………………………………………………………..............
Studien har fokus på ägandekostnad (Total Cost of
Ownership) och användarperspektivet under de första
åtta åren av bussens livscykel, så kallad ”station to
wheel”. Mindre vikt läggs på tillverkningen ”well to
station” och p.g.a. bristfällig data det som sker med
bussen efter de åtta åren. Enligt indelningen av kostnadsområden (figur 3.3) innefattar användarkostnad
tankning/laddning till ”End of Life”. Ägandekostnaden
omfattar förutom användarkostnad även tillverkningskostnader genom att priset på energibärare inkluderas
och sedan adderas bl.a. vinstmarginaler och ekonomiska

styrmedel som bränsleskatt. Beräkningarna jämför olika
typer av drivmedel och teknologier för framdrift (biogas, biodiesel, diesel, el- och laddhybrid, och 100 %
eldrift). Fem bussar kör 93000 km per år (och per buss)
i Karlskrona på linje 1 och 7. Livslängden för batteri till
eldrift anges av några elbusstillverkare från 6 till 12 år
(Maasing 2013; Small 2012). Antalet laddcykler (i
dagsläget 3000-8000) avgör livslängden och för linje 1
och 7 i Karlskrona bedömer författarna att ett batteribyte behöver inkluderas.

figur 3.3: Kostnadsområden LCC
Produktion av elektricitet
Avfall råmaterial
Diesel
Biodiesel

Uppgradering

Biogas

Produktion

Raffinering

Utvinning

Tillsatser

Distribution
och
Försäljning

Tillverkningskostnader
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Henrik Ny

Tankning/
laddning

Användning

Underhåll

”End
of Life”

Användarkostnader
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3.4.2. Avgränsningar livscykelkostnader …………………………………………………….......
Bedömningen av livscykelkostnader inkluderar andrahandsvärdet. Energiförluster eller andra kostnader
relaterade till distribution är exkluderade. Kostnaden för
att tillverka bussen är delvis inkluderad då studien tar
med det pris som säljaren anger för bussen. Detta pris
kan förändras om antalet bussar minskar eller ökar vid
en beställning. Beräkningen i studien är gjord på ett köp
av fem bussar. Kostnader inkluderar moms och energiskatter, förutom priset för energibärare som är utan
moms. För biogas används biogas-100 i beräkningarna
och kostnaden för biogasen baseras på marknadspriser.
Vid egen framställning kan denna kostnad variera stort,
vilket även kvalitén kan göra, men dessa variationer är
exkluderade. Biodiesel är i denna studie Rapsmetylester

(RME), vilket framställs av lokalt odlad raps. Produkter
från RME-framställning, som halm, glycerol och mjöl
från rapsplantan, är exkluderade och bränslekostnaden
baseras på marknadspriset. Kostnadsberäkningar för
buller förutsätter att en plats studeras över en tidsperiod,
vilket ej gjorts i denna studie. En överslagsberäkning av
författarna ger att kostnaden för buller är försumbar,
trots att en fördubbling av ljudnivå två gånger om i
vissa fall kan skilja energibärarna åt enligt sektion 3.3.
Vid studie av särskilt utsatta platser, som intill busshållplatser där uppförslut medför kraftigt gaspådrag, kan
det vara relevant att inkludera kostnadsberäkningar
baserade på lokala bullermätningar. Då borde skillnad
mellan förbrännings- och elmotor-drift inkluderas.

3.4.3. Funktionella enheter ……………………………………………………………………………
Livscykelanalysen för energibärarna presenteras i viktenhet per km enligt sektion 3.2. För årliga kostnaden
används kr per år, beräknat som ett medelvärde av de
åtta första åren. Kostnaden för energibärare baseras på
förbrukning liter per km för diesel och biodiesel, biogas

Nm3 per km, samt eldrift kWh per km. Den simulerade
energianvändningen för elhybrider, och laddhybrider
(enligt bilagan) används till att sedan beräkna energibärarkostnaden kr per km.

3.4.4. Utsläppskostnader ………………………………………………………………………………….
För att göra en relevant beräkning av miljökostnader
med fokus på energibärare använder sig studien av
beräkningsmodellen ASEK 5 gjord av Trafikverket i
samarbete med bl.a. Transportstyrelsen, VTI, KTH,
SIKA. ASEK-modellens kostnadsanalys för växthusgaser och luftföroreningar (Grudemo, Ljungberg,
Nordlöf, och Norlin 2012b; Grudemo, Ljungberg,
Nordlöf, och Norlin 2012c), bygger på schabloner för
utsläpp i olika geografiska miljöer, samt kostnadsuppdelning lokalt och regionalt då påverkan på miljön är
olika beroende på utsläpp. Exempelvis koldioxid har
ingen påverkan i den närmiljö utsläppet sker, men
däremot globalt, vilket är tvärtemot med partiklar. I
Karlskrona/Lyckeby med 35000 invånare är ventilationsfaktorn (ett värde på hur ofta luften byts ut) 1.0.
Jönköping har 89000 invånare och 1,1, samt Sundsvall
50000 och 1,4, vilket ger värden enligt tabell 3.5.
tabell 3.5: Utsläppsschabloner kr per kilogram
Lokal påverkan kr/kg
Regional
kr/kg
Karlskrona Jönköping Sundsvall
NOX
13,6
23,8
22,7
107,00
SO2
113,9
199,9
190,6
36,00
HC/NMVOC
23,3
40,9
39,0
38,00
CO2
1,45
Partiklar
3971,4
6966,2
6645,4
Ämne

Miljökostnaden inkluderar energianvändning (diagram
3.1), vilket favoriserar energisnål drivlina där eldrift har
fördel gentemot bussar med endast förbränningsmotor.
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Enligt diagram 3.4 reducerar elhybriddrift utsläppskostnaden med nästan hälften jämfört med diesel,
medan biogas och laddhybridbussar ger mycket lägre
miljökostnader än andra, förutom Vind-el som anses
vara försvinnande liten i sammanhanget. Det mest
kostsamma för dieselbussar är utsläpp i användarfasen
av koldioxid, men även av kväveoxider. Nitratutsläppen
ger stora miljökostnader för biodiesel.
diagram 3.4: Utsläppskostnad Karlskrona kr per km
Användarfas regionalt
U-D fas regionalt

Användarfas lokalt
U-D fas lokalt

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Enligt sektion 3.5 är motsvarande utsläppskostnader för
både Jönköping och Sundsvall ungefär en tiondel högre
för varje energibärare.
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Om en beräkning av utsläppskostnader görs med EUdirektivet om grön offentlig upphandling 2009/33/EG
(The European Commission 2009b) ihop med EUdirektivet om förnybara bränslen 2009/28/EG (The
European Commission 2009a) resulterar det (enligt
Bilaga 1) i en högre utsläppskostnad än studiens resultat
(diagram 3.4). Det beror dels på att EU-direktiven tar
med alla livscykelfaser för alla utsläpp, till skillnad från
ASEK 5 där endast koldioxidutsläpp från alla livscykelfaser inkluderas. En annan bidragande orsak är att EUdirektiven ger biodiesel (RME) en reduktion på 45 %

och biogas (hushållsavfall) 80 % för koldioxidutsläpp.
Detta ger en högre utsläppskostnad för biodiesel och
biogas jämfört med andra energibärare, vilket skiljer sig
från resultaten beräknade med ASEK 5 och växthusgasneutralitet för förnybara bränslen som studien tillämpar.
Trots brist på livscykelperspektivet för alla utsläpp
anser författarna att den för studien använda metodiken
ändå är lämpligare då utsläppsschablonerna (tabell 3.5)
ger olika resultat för de studerade städerna och även
inkluderar ekonomisk värdering av svavelutsläpp (SO2),
samt grundar sig i kostnader för ett svenskt samhälle.

3.4.5. Samhällsvinst genom nya jobb inom vindenergi …………………………………………………
Det blir en samhällsvinst i och med att nya jobb skapas
för lokal produktion av vind-el. Det finns olika data att
åberopa och utredningen om samhällsvinster för bygge
av vindkraftspark på 1,2 GW (installerad effekt) utanför
Hanö i Blekinge pekar på att det skapas 217 nya jobb
under 20 år (Nilsson 2010), vilket är ekvivalent med
0,18 nya jobb per år och installerad effekt (MW), vilket
en utredning för liknande projekt på Gotland verifierar.
Hela samhällsvinsten är svår att kvantifiera, men det
ger åtminstone en ökning på 26 Mkr årligen i inkomstskatt till Sölvesborgs kommun. En EWEA (European
Wind Energy Association) -utredning pekar på att det
skapas 15,1 nya jobb per ny installerad MW i Europa

(Blanco and Kjaer 2009), men det är inte applicerbart
på lokala förhållanden i sydöstra Sverige då exempelvis
vindkraftverken och viss arbetskraft hämtas utanför
regionen. Ett medelvärde kan istället hämtas ur Svensk
statistik där vindkraft under 2011 levererade 6,1 TWh
och vindkraftsindustrin enligt konsultföretaget WSP
sysselsatte ungefär 4000 heltidsarbetare (Svensk
Vindenergi 2013). Detta ger 1,8 jobb per installerad
MW, vilket ger 0,11 kr/km i samhällsvinst för vind-el i
denna studie, vilket försummas i LCC-beräkningarna.
Om resultatet blivit större, exempelvis om studien hade
haft ett EU-perspektiv, kunde ”vinsten” rabatterat de
energibärare som skapar nya ”gröna” jobb.

3.4.6. Nutida tillverkningskostnader …………………………………………………………………….
Denna LCC studie är enligt sektion 3.4.2 ej komplett
för utvinnings- till distributionsfaserna. Resultat i
diagram 3.5 ger ändå en bild av tillverkningskostnader i
dessa livscykelfaser. Data inkluderat i studien baseras
på intervjuer med för studien relevanta nord-Europeiska
organisationer och studien ”Livcykelanalys av Svenska
Biodrivmedel” (Börjesson, Thufvesson, och Lantz
2012). Kostnadsskillnaden för att ta fram olika energibärare är i huvudsak beroende på att energiinnehållet i
respektive energibärare varierar och olika produktionssätt. Priserna i studien inkluderar totala kostnaden för
varje livscykelfas med gällande svensk lagstiftning.
Kostnaderna varierar även beroende på produktionssätt
och mängd, varvid de förnybara energibärarna har ett
kostnadsspann, men för diesel används marknadspriset
på råolja. I diagram 3.5 redovisas dessa variationer
genom den streckade stapeln, vilken utgår ifrån medelvärdet för respektive energibärares kostnad. För biogas
är den nästan hälften av medelvärdet.

diagram 3.5: Tillverkningskostnader kr per km
Tillverkning
Utsläpp

Tillsatser
Försäljning

Distribution

6
5
4
3
2
1
0

3.4.7. Ägandekostnader …………………………………………………………………………………
Denna studie har fokus på användarfasen eftersom det
är mest intressant för länstrafikbolagen, men även för
att det är den mest utsläppsintensiva fasen (sektion 3.2)
där det finns störst potential att spara energi. Kostnader
redovisas utifrån dagsläget för ägandet enligt diagram
Sven Borén
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3.6. Data i studien baseras på en studie om livscykelanalys av biodrivmedel (Börjesson, Thufvesson, och
Lantz 2012) och intervjuer med för studien relevanta
nord-Europeiska organisationer. Enligt sektion 2.3
används nuvärdeskalkyl (PV) med genomsnitt på 8 år
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och realränta på 1 % och författarna har valt att ta med
en ökning av energipriser på 6,25 % för el och 6,28 %
för olja (benämnt standardscenario). Priset på eldriven
buss har sjunkit på något år från ungefär det dubbla av
en dieseldriven buss (nästan 5 Mkr) till i vissa fall 3,5
Mkr (Maasing 2013). Författarna antar därför 3,7 Mkr
som troligt inköpspris 2013. Bristfällig data har även
lett till konservativt antagande om 15 % högre kostnad
för underhåll (inklusive kostnader för batteriunderhåll
och utbildning) för eldrift jämfört med diesel, plus ett
extra batteri (ca 400 tkr) då författarna finner det troligt
att batteri för framdrift behöver bytas under bussens
livs-längd. Beträffande Elhybrid och laddhybrider är
data för underhåll mer verklighetsbaserat och kostnaden
för underhåll sätts till 25 % högre än för diesel. Kostnad
för utsläpp (sektion 3.4.4) adderas, liksom en station för

snabbladdning som skrivs av på 10 år. Idag behövs i
snitt en snabbladdare per 5 bussar, men det kan ändras
när räckvidden ökar för eldrivna bussar och därför tas
ett alternativ med två snabbladdare med i analysen.
Tankstationer för bränsle till diesel existerar redan och
delas med så många andra fordon att den kostnaden
försummas. När dagens ägandekostnader summeras
(diagram 3.6) är bussar med el som primär drivkälla de
billigaste alternativen. Jämfört med diesel är en eldriven
buss nästan tre gånger mer energieffektiv. Detta orsakar
till största del att nutida ägandekostnad för eldrift (vindel med 1 snabbladdare) är nästan 24 %, laddhybrid 18
% och elhybrid 7 % lägre än diesel. Initiala kostnader
för eldrivna bussar, t.ex. fordon och laddstationer, är de
högsta, men har liksom underhållskostnaderna potential
att sjunka med ökade volymer.

diagram 3.6: Nutida ägandekostnad (8 år) kr/km per energibärare - standardscenario
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3.4.7.1. Prognostisering framtida ägandekostnader ……………………………………………………
Standardscenariot som används i diagram 3.6 innebär
ett antagande om energipris baserat på trend 10 år
tillbaka. Detta gäller även i volymökningsscenariot
(tabell 3.6) som även räknar med att andel eldrivna
fordon ökar och ger kostnadsminskning för underhåll,
anskaffning, och utrustning. Med scenariot för volymökning blir skillnaden mellan bussar med el som primär
drivkälla och diesel större. Jämfört med diesel är eldrift
(vind-el) drygt 26 %, laddhybrid och eldrift (2 snabbladdare) drygt 20 %, elhybriden nästan 9 % billigare.

Om investeringstiden förlängs enligt diagram 3.6 blir
det ännu mer gynnsamt att investera i fordon med
eldrift gentemot bussar med enbart förbränningsmotor.

Inköp laddhybrid
och elbussar
Laddinfrastruktur

Teknikutveckling och volymökning (- 5 %)

I sektion 3.4.7 beräknas den totala ägandekostnaden om
investering i nya bussar görs år 2013 för 8 år framåt.

Underhåll eldrift

Kompetens-, verktygsutveckling (- 2 %)
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tabell 3.6: Kostnadsutveckling volymökningsscenario
Variabel

Antaganden årlig kostnadsutveckling

Olje- och elpris

Följer trend 10 år tillbaka (el + 6,25 %, olja
+ 6,28 %)

Teknikutveckling och volymökning (- 5 %)

Sektionen för ingenjörsvetenskap
Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: J3, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00

Sida 16 av 24

Hållbarhets- och kostnadsanalys av energibärare
för bussar i medelstora svenska städer
diagram 3.7: Besparingspotential gentemot diesel (Mkr) per investeringsperiod - volymökningsscenario
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3.4.7.2. Balanspunkt investeringar och samhällsbesparingar …………………………………………
Dagens fordonsflotta för kollektivtrafik utgörs till stor
del av bussar med förbränningsmotorer som drivs av
diesel. De merkostnader som uppstår vid investering i
eldrivna fordon är i huvudsak inköp av fordon, samt
utrustning och infrastruktur för laddning. Samhälls-

besparingarna utgörs av minskade utsläppskostnader
och energieffektivisering. För framdrift av buss med el
som primär och sekundär drivkälla är det enligt diagram
3.6 gentemot diesel redan konkurrenskraftigt.

3.4.7.3. Begränsningar i linjesträckning för eldrift ……………………………………………………....
En viktig faktor för konkurrenskraften hos laddhybridoch el-bussar är räckvidden på enbart eldrift. Det mest
fördelaktiga är om laddning endast behöver ske vid
ändstationen då bussarna brukar göra ett uppehåll på 10
minuter eller mer. Annars behöver ytterligare snabbladdstationer anskaffas och byggas utmed rutten, vilket
enligt diagram 3.6 ökar ägandekostnaden med ca 6 %.
Beroende på batterikapacitet har laddhybrid- och elbussar som finns idag på marknaden en räckvidd mellan
10-250 km (Maasing 2013; Johansson 2011) på enbart
eldrift och bussleverantörer kan till viss del skräddarsy
batterimängden för kundens behov. De flesta stads- och
landsvägsbussar i sydöstra Sverige kan därmed drivas
med enbart el, förutsatt att det finns en snabbladdare när
bussens räckvidd tar slut (150-200 km i dagsläget) och
som nyttjas av flera andra elbussar. Ett fåtal landvägsbussar med linjesträckning utöver räckvidden behöver
snabbladdning utmed vägen.
Författarna har räknat fram att en räckviddsförlängning
innebär att balanspunkten för ekonomiskt lönsamhet
med el- eller laddhybriddrift inträffar 3 år senare med
varje extra laddstation. Det betyder att en elbuss med
fler än 5 snabbladdningsstationer är dyrare än en diesel-

buss. För de batterier som finns idag för eldrift av
fordon så minskar batterikapaciteten då livslängden går
mot sitt slut och även under kalla vinterdagar, vilket
totalt sett kan halvera prestanda för batterier. Livslängden på batterier för bussar är relaterat till antalet
laddningar (3000-8000 laddcykler) och det är möjligt
att ännu ett batteribyte blir aktuellt inom 8 år vid en
räckviddsförlängning, beroende på linjesträckningens
karaktär (start-stop, topografi, medelhastighet, klimat,
etc). Då förväntas bussens ägandekostnad öka med
ungefär 4 %, vilket förskjuter balanspunkten för
lönsamhet gentemot diesel framåt med ungefär 1,5 år
för elhybrid och laddhybridbussar.
Kombinationen av ökande kostnader för extra batteribyten och fler snabbladdningsstationer är unik för varje
linjesträckning och buss. Det går som tidigare nämnts
att få olika mycket batterikapacitet i bussen och busstillverkare har olika uppgifter på batteriers livslängd.
Behovet av snabbladdningsstationer kan då variera och
även ersättas av andra lösningar som annat fordon eller
batteriutbytesstationer. Denna studie kan därför inte
skapa en generell modell över dessa sammanslagna
kostnader, utan dessa får studeras vid behov.

3.5. Fallstudie Jönköping och Sundsvall ………………………………………………....
Beträffande skillnader i förutsättningar mellan linjesträckningar i de studerade städerna är nyttjandegraden
högre i Karlskrona. I Jönköping är genomsnittet per
buss för linje 1 (totalt 10,5 bussar) 75966 km/år och för
linje 3 (totalt 9,5 bussar) 78766 km/år. För Sundsvall är
nyttjandegraden ännu lägre då genomsnittet per buss är
Sven Borén
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65000 km/år. Då Jönköping i snitt har 3 grader lägre
temperatur på vintern än Karlskrona och Sundsvall 7
grader lägre (SMHI 2010) behöver passagerarutrymmet
värmas upp i högre utsträckning med en bränsledriven
värmare. Studien bortser dock från det då alla bussar
oavsett drivlina har mer eller mindre behov av en
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bränsledriven värmare och skillnaden är försumbar då
bränslet antas vara förnybart och energianvändningen
en bråkdel av framdriften. Linjesträckningarna skiljer

sig angående topografi, vilket framkommit via
simuleringar från Volvo om energianvändning, och
vägts in i beräkningarna.

3.5.1. Resultat Jönköping linje 1 och 3 ………………………………………………………………....
I användarfasen skiljer sig energianvändningen enligt
diagram 3.8 från Karlskrona då alternativen med förbränningsmotor som primär drivkälla sjunker med ca 2
% och elhybrid är samma. Laddhybrid använder 9 %
mer energi. Det blir ungefär samma skillnader för avgaser (diagram 3.10). För bussar med el som primär
drivkälla blir skillnaderna små i reella tal, men mer
procentuellt sett p.g.a. skillnader i energianvändning.

Utsläppskostnaderna för Jönköping enligt diagram 3.9
blir jämfört med Karlskrona ganska lika, men kostnader
för lokala utsläpp i användarfasen är upp till 70 %
högre för avgaser från förbränningsmotorer. Detta beror
till största del på att exponeringsfaktorn enligt tabell 3.5
är 76 % högre för Jönköping jämfört med Karlskrona.
diagram 3.9: Utsläppskostnad Jönköping kr/km

diagram 3.8: Energianvändning kWh/km per energibärare
för Jönköping
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diagram 3.10: Avgaser per energibärare för Jönköping
Växthusgaser
(CO2 ekv. g/km)
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(SO2 ekv. g/km)
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Nutida ägandekostnader enligt diagram 3.11 är nästan
en krona högre gentemot Karlskrona och då nyttjandegraden är lägre blir inköp av buss högre, trots sjunkande
kostnaden för snabbladdare pga fler bussar. Gentemot
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diesel är eldrift (vind-el) med en snabbladdare drygt 21
%, laddhybrid drygt 14 % och elhybrid nästan 3 %
billigare. diagram 3.12 visar att lägre utnyttjandegrad
sänker besparingspotentialen jämfört med Karlskrona.
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diagram 3.11: Nutida ägandekostnad (8 år) Jönköping kr/km per energibärare – standardscenario
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diagram 3.12: Besparingspotential Jönköping gentemot diesel (Mkr) per investeringsperiod – volymökningsscenario
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3.5.2. Resultat Sundsvall linje 2 och 4
Enligt diagram 3.13 skiljer sig energianvändningen i
användarfasen från Karlskrona eftersom bussar med
förbränningsmotor som primär drivkälla ökar någon
procent. Laddhybrid är nästan lika, medan elhybrid
använder nästan 3 % mer energi. Ungefär samma
skillnader uppstår för avgaserna enligt diagram 3.15.
För bussar med el som primär drivkälla är skillnaderna
små i reella tal, men större procentuellt sett, vilket beror
på skillnader i energianvändning.
diagram 3.13: Energianvändning kWh/km per
energibärare för Sundsvall
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diagram 3.14: Utsläppskostnad Sundsvall kr per km
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Utsläppskostnaderna för Sundsvall enligt diagram 3.14
skiljer sig inte nämnvärt från Karlskrona, förutom
lokala utsläpp i användarfasen som liksom Jönköping
ökar med upp till 70 % för avgaser från förbränningsmotorer. Det förklaras till största del av exponeringsfaktorn (tabell 3.5) som är 67 % högre för Sundsvall
jämfört med Karlskrona.
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diagram 3.15: Avgaser per energibärare för Sundsvall
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Nutida ägandekostnader är enligt diagram 3.16 nästan
en krona högre gentemot Karlskrona. Nyttjandegraden
är lägre, vilket ger att posten för inköp av buss blir
högre, trots lägre kostnad för snabbladdare p.g.a. fler
bussar. Jämfört med diesel är eldrift (vind-el) med en
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snabbladdare 17 %, laddhybrid nästan 14 % och elhybrid 1 % billigare. Enligt diagram 3.17 ger lägre
nyttjandegrad betydligt lägre besparingspotential
jämfört med Karlskrona.

diagram 3.16: Nutida ägandekostnad (8 år) Sundsvall kr/km per energibärare – standardscenario
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diagram 3.17: Besparingspotential Sundsvall gentemot diesel (Mkr) per investeringsperiod - volymökningsscenario
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4. Slutsatser
Denna studie ämnar undersöka om och när det ur ett
hållbarhets- och ekonomiskt livscykelperspektiv skulle
kunna vara lämpligt att introducera elektricitet som
drivkälla i lokaltrafikbussar i medelstora svenska städer
som Karlskrona, Jönköping och Sundsvall. Ett ramverk
för strategisk hållbar utveckling (FSSD), där en hållbar
framtid definieras av fyra hållbarhetsprinciper, används
för att få en robust definition av hållbarhet. Metoderna
för Strategisk livscykelanalys (SLCA), Livscykelanalys
(LCA), Livscykelkostnad (LCC) nyttjas i fallande
ordning där resultatet från SLCA anger vad som bör
studeras i LCA, vilken i sin tur ger viss data för LCC.
Eftersom författarna - i samverkan med studiens
intressenter - fann att drivkällan i bussarna utgör den
största skillnaden mellan olika busskoncept valde man
att jämföra energibärarna Biogas från hushållsavfall,
Biodiesel (RME), Diesel (5 % RME) och El från
vindkraft, Dessa energibärare studerades dessutom i
kombinationer av elhybrid (el och biodiesel), laddhybrid (vind-el och biodiesel) och enbart eldrift (vindel). För att inte eldriften ska bidra till att öka utsläpp av
globala växthusgaser enligt resonemanget om marginalel, antas att all el som används för framdrift inte sänker
andelen förnybar el det europeiska elsystemet som
Sverige är en del av.
Studien har alltså enligt ovan breddats för att inkludera
elhybrid-, laddhybrid-, och el-bussar i förhållande till
andra busstyper. Studiens uppdaterade primära
frågeställningar och svar blir då:
1. Vilken besparing av energi respektive fossilt CO2
och andra viktiga hållbarhetseffekter som kan förväntas
vid verklig drift av elhybrid-, laddhybrid- och el-bussar
i annan miljö än trafik i större städer?
Framdrift med enbart el minskar energiförbrukningen med ca 80 % jämfört med
dieseldrift. Elhybrid och laddhybrid hamnar
emellan el och diesel i energieffektivitet.
Liten andel eldrift i drivlinan ger något minskade
utsläpp till luft jämfört med dieseldrift, medan
hög andel eldrift ger radikalt minskade utsläpp.
Till förbränningsmotoralternativen är biogas ur
ett utsläppsperspektiv att föredra som energibärare.
Studien antar att förnybara bränslen är växthusgasneutrala,
samt att ny förnybar elektricitet från lokal vindkraft används.
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2. Laddhybridtekniken förväntas ge ekonomiska
besparingar i stadsmiljö men när och under vilka
förutsättningar kan tekniken med elhybrid-, laddhybridoch el-bussar bli ekonomiskt konkurrenskraftig givet de
investeringar i laddinfrastruktur som behövs för denna
typ av drift i icke storstadsmiljö?
En total ägandekostnadsanalys över 8 år visar att
framdrift med enbart el är 24 %, laddhybrid 18 %
och elhybrid 7 % billigare än dieseldrift (som är
billigast av alla förbränningsmotorbränslen).
Detta baseras på linje 1 och 7 i Karlskrona samt en årlig
realränta på 1 % och energiprisökning på drygt 6 % (i linje
historiken under 2000-talet). Då inkluderas inköp av buss och
kostnader för energianvändning, snabbladdningsstation(er),
utsläpp, underhåll och ett batteribyte.

3. Vilken balans mellan infrastrukturinvesteringar i
laddningsmöjligheter och samhällsbesparingar via
CO2, bränsleförbrukning och andra viktiga hållbarhetseffekter kommer troligen att bli resultatet när denna typ
av framdrift används i olika typer av icke storstadsmiljöer?
Eftersom framdrift med el-, och laddhybridteknik ur ett hållbarhets- och ekonomiskt
perspektiv redan är konkurrenskraftigt gentemot
diesel, så beror lönsamheten på hur ofta laddning
och byte av batterierna behöver ske. En
uppskattning ger att för de linjesträckningar som
kräver fler snabbladdningsstationer än 5 är det
troligtvis ekonomiskt fördelaktigt att vänta något
år med att byta till el-, eller laddhybrid-bussar.
Detta bygger på dagens standardmetoder som endast delvis
räknar in den verkliga samhällsbesparíngen av minskade
utsläpp.

Studien påvisar skillnader gentemot Karlskrona för
utvalda linjesträckningar i Jönköping och Sundsvall,
mest pga fler bussar per linje och karaktäristik som
topografi och avstånd mellan hållplatser. Utsläppskostnaderna är större än för Karlskrona vilket härleds
till att städerna är större och mindre ventilerade.
Ekonomiska resultaten är i jämförelse med dieseldrift
relativt lika för städerna, men den största ekonomiska
besparingspotentialen finns i Karlskrona.
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Bilaga 1.

Utsläppskostnad enligt EU-direktiv

En beräkning av utsläppskostnader med EU-direktivet
om grön offentlig upphandling 2009/33/EG (The
European Commission 2009b) ihop med EU-direktivet
om förnybara bränslen 2009/28/EG (The European
Commission 2009a) resulterar enligt diagrammet till
höger i en högre utsläppskostnad än metodiken med
ASEK 5 och växthusgasneutralitet för förnybara
bränslen. Som beskrivet i sektion 3.4.4 beror det dels på
att EU-direktiven inkluderar alla livscykelfaser för alla
utsläpp, till skillnad från ASEK 5 där endast koldioxidutsläpp från alla faser inkluderas. En annan bidragande
orsak är att EU-direktiven ger biodiesel (RME) en
reduktion på 45 % och biogas (hushållsavfall) 80 % för
koldioxidutsläpp. Detta bidrar till en högre kostnad för
utsläpp för biodiesel och biogas jämfört med andra
energibärare och det beräkningssätt med ASEK 5 och
växthusgasneutralitet för förnybara bränslen som
författarna tillämpar i studien.

Bilaga 2.

diagram: Utsläppskostnad Karlskrona kr per km enligt
direktiv 2009/33/EG och 2009/28/EG
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Simuleringsresultat Volvo Technology Cooperation

Av sekretesskäl behöver dessa resultat begäras ut separat.
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