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SAMMANFATTNING
Inom kollektivtrafiken har omställningen till biodrivmedel kommit långt och inom SL-trafiken drivs i de
närmaste samtliga bussar på biodrivmedel. De olika teknikerna och drivmedlen har dock kommit olika
långt i utvecklingen samt passar olika bra beroende på exempelvis begränsningar i infrastruktur, tekniska
svårigheter eller drivmedlets miljöprestanda. Att välja drivmedel utifrån var det passar bäst är därför inte
helt enkelt. Denna studie har gjorts mot bakgrund av att stora delar av busstrafiken i Stockholms län
kommer att handlas upp under de fem närmaste åren. Syftet med studien är att visa på konkreta
lösningar för kollektivtrafiken, utvärdera dessa och visa på vad som behöver hända för att nå bästa
möjliga lösning för framtidens kollektivtrafik i Stockholms län. Denna studie har avgränsats till
busstrafiken och tar därför inte hänsyn till de upphandlingar som planeras för den spår- och sjöbundna kol-
lektivtrafiken i Stockholms län.

De biodrivmedel som idag är möjliga att använda inom kollektivtrafiken är el, etanol, biodiesel och biogas. 
Samtliga utnyttjas idag i olika omfattning inom SL-trafiken. Dessa drivmedel kan komplettera varandra vid 
olika typer av körning på grund av sina olika egenskaper och kvaliteter. Vid utvärdering av drivmedelsval krävs 
att de övergripande samhällsmål som minskad klimatpåverkan, förbättrad luftkvalitet och hållbara
leverantörskedjor beaktas, så väl som interna kraven, utifrån exempelvis tanknings- och laddmöjligheter
samt typ av trafik och typ av buss. Denna studie jämför el, etanol, biodiesel och biogas utifrån kriterierna
som visas i figuren nedan.

Det finns en rad faktorer att beakta vid utformning av krav vid upphandling. De krav som ställs vid
kommande års upphandlingar är av stor vikt för framtida utveckling inom lokal busstrafik i Stockholms län 
och har stor påverkan på bland annat buller, framkomlighet i staden, luftkvalitet och klimat för en lång tid 
framöver. För att belysa effekter av kommande trafikupphandlingar utvärderas i denna studie fyra olika sce-
narier. Grunden för utformningen av scenarierna är de interna aspekterna för trafiken. I konsekvensanalysen 
utvärderas sedan utfallet i scenarierna utifrån samhällskrav som bland annat klimatpåverkan, social hållbar-
het, energieffektivitet och energitrygghet. Följande scenarier har tagits fram:
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• SCENARIO 0: JÄMFÖRELSESCENARIO 
Detta scenario utgår ifrån dagens situation men ska ej betraktas som ett business-as-usual 
alternativ. Övriga scenarier jämförs mot detta scenario med en trafikljusmodell.

• SCENARIO A1: KRAV 
I detta scenario antas specifika krav ställas på biogas- och elbussar i upphandlingarna. Inga andra 
drivmedel antas aktuella i kommande upphandlingar.

• SCENARIO A2: KRAV OCH FUNKTION 
Detta scenario liknar scenario A1 i det att specifika krav ställs på biogas- och elbussar i 
upphandlingarna. Däremot antas funktionskrav ställas i vissa trafikområden vilket antas leda till 
biodieselbussar.

• SCENARIO B: FUNKTION 
I detta scenario antas endast funktionskrav ställs i samtliga upphandlingar vilket förväntas 
resultera i att endast biodiesel används. I detta scenario antas samtliga bussar köra på biodiesel.

• SCENARIO C: KRAFT 
Detta scenario antas vara ett renodlat ”elscenario” där specifika krav skulle ställas på elbussar. 
Inga andra drivmedel ingår i detta scenario.

Utvärderingen av scenarierna visas i tabellen nedan. Sammanfattningsvis kan det konstateras att scenario
A1 och scenario C har störst andel aspekter med stor förbättring i jämförelse med jämförelsescenariot.
Scenario C är i dagsläget inte aktuellt på grund av den tekniska mognaden hos elbussar (främst kort
batteritid och lång laddningstid), vilket gör att de inte passar för all typ av körning. Scenario A2 är en sorts
kompromiss mellan scenario A1 och scenario B, där biodiesel används på de sträckor där dess goda
köregenskaper kommer till störst nytta. Medan scenario B har vissa osäkerheter för försörjningstryggheten,
den sociala hållbarheten i leverantörskedjan samt ökar de lokala utsläppen. Samtidigt är
scenario B det troligaste scenariot om endast funktionskrav ställs, vilket SLL går mot just nu.

Utifrån denna studie föreslås att samtliga åtta aspekter för drivmedelsval ska beaktas vid framtagande av
strategier. Vidare föreslås att Landstingets politiker tydliggör vilka krav som ska styra vid val av drivmedel
samt att Trafikförvaltningen formulerar tydliga krav i framtida upphandlingar som gynnar en kombination
av el och biogas i stadstrafiken samt biodiesel i de delar av trafiken där el och biogas inte passar.
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Inledning 
Utvecklingen av biodrivmedel och elfordon samt nya fordonsmodeller anpassade för biodrivmedel har 

gått kraftigt framåt de senaste åren och möjliggör idag en utfasning av fossila drivmedel inom 

transportsektorn. Inom kollektivtrafiken har omställningen kommit långt och SL-trafiken är i det närmaste 

helt fossilfri redan idag för den spår- och vägbundna trafiken. De olika teknikerna och drivmedlen har 

dock kommit olika långt i utvecklingen samt passar olika bra beroende på exempelvis begränsningar i 

infrastruktur, tekniska svårigheter eller drivmedlets miljöprestanda. Att välja biodrivmedel utifrån var det 

passar bäst är därför inte helt okomplicerat. 

Kollektivtrafiken i Stockholms län har under decennier jobbat med att fasa ut de fossila drivmedlen i 

bussflottan och använder idag etanol, biodiesel och biogas samt testar elbussar. Kollektivtrafikens arbete 

med förnybara drivmedel har, genom att skapa en efterfrågan på biodrivmedel och anpassade fordon, 

varit betydelsefullt även för aktörer utanför kollektivtrafikbranschen, som exempelvis kommuner, 

bränsleleverantörer, fordonsleverantörer och transportköpare.  

De första biogasbussarna infördes i SL-trafiken år 2004. Under åren fram till idag har infrastruktur i form 

av produktionsanläggningar för biogas, ledningar för gasdistribution, bussdepåer och publika 

tankstationer för gas byggts ut i hela länet. År 2015 fanns ca 25 publika tankstationer och fyra bussdepåer 

med gastankstation samt cirka 300 gasbussar och drygt 13 500 gasbilar i Stockholm1. Förutom 

utvecklingen med infrastruktur och fordon har även en bred kunskap byggts upp i samtliga led av 

biogaskedjan, vilket gör att biogas idag är ett väl fungerande alternativ till fossila drivmedel som bensin 

och diesel. Trots detta finns idag funderingar på att dra ner på, och på sikt avveckla, biogas som förnybart 

drivmedel till såväl lätta som tunga fordon i Stockholms län. Trafikförvaltningen i landstinget har i sin 

nuvarande strategiska inriktning för avsikt att tillsvidare fortsätta med biogas på de depåer där 

investeringar gjorts i infrastruktur, men vid kommande upphandlingar av busstrafiken låta trafikutövaren 

fritt välja förnybart drivmedel2. 

Denna studie har tagits fram av konsultfirman 2050 på uppdrag av Scandinavian Biogas. Bakgrunden är de 

stora upphandlingar av busstrafik som förväntas få stor betydelse för bland andra kommuner i regionen, 

regionala transportlösningar samt miljö- och klimatpåverkan under lång tid framöver. Syftet med studien 

är att visa på konkreta alternativa lösningar för busstrafiken där upphandlingar är aktuella under de 

närmaste åren, utvärdera dessa och visa på vad som behöver hända för att nå bästa möjliga lösning för 

framtidens kollektivtrafik i Stockholms län. Studien har avgränsats till busstrafiken och tar därför inte 

hänsyn till upphandlingar för den spår- och sjöbundna kollektivtrafiken i Stockholms län. 

  

                                                             
1 Biogas Öst, Biogas i siffror, 2017. 
2 Trafiknämnden, informationsärende om utredning av övergång till eldriven busstrafik (2017-10-25), Ärende: 
SL 2014-2911, 2017. 

http://biogasost.se/Biogas-i-siffror
http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Aktuella%20projekt/Nya%20tunnelbanan/Dep%C3%A5%20och%20fordon/L%C3%A4gesrapport%20november%202017.pdf


8 
 

Kollektivtrafikens utmaningar 
Stockholms läns landsting behöver väga in både inre och yttre krav på drivmedel vid utformningen av sina 

upphandlingar. Yttre krav kommer ofta från samhället i stort med t ex ökade krav på miljöprestanda och 

energisäkerhet. Det kan även röra sig om nya möjligheter som uppstår med t ex ny teknik. Inre krav rör sig 

om de rent trafikmässiga aspekterna i form av hur fordonen passar in i olika typer av körning, vilken 

infrastruktur som finns tillgänglig etc. I bilden nedan visas yttre och inre aspekter som påverkar 

Stockholms läns landsting vid val av drivmedel. Dessa aspekter beskrivs också närmare längre fram i 

rapporten.  

 

Figur 1. Yttre och inre aspekter som påverkar kollektivtrafikens val av biodrivmedel 

Megatrender 
Stockholmsregionen påverkas av globala megatrender och de utmaningar och möjligheter dessa innebär 

för kollektivtrafiken i området. 

Övergripande samhällsförändringar av global karaktär sker just nu på flera plan och ändrar vår värld i 

grunden. Förändringar av detta slag kallas megatrender. Inom digitalisering och teknik sker den fjärde 

industriella revolutionen med allt snabbare penetration av ny teknik, uppkoppling av prylar och utveckling 

av t ex artificiell intelligens. Jordens befolkning flyttar i allt snabbare takt in till städer och år 2030 

förväntas 97 procent av jordens befolkning bo i städer. Vidare sker ekonomisk tillväxt i stor utsträckning 

utanför historiskt sett rikare länder. Även jordens befolkning ökar kraftigt kommande decennier (från 7,5 

miljarder år 2016 till 10 miljarder år 2050) och åldersgruppen i ”arbetsför ålder” antas halveras till 2030. 

Utöver, och till viss del beroende på, detta påverkar människan jordens klimat och naturresurser. Den 

globala medeltemperaturen ökar, och både vattentillgången och den biologiska mångfalden minskar 

globalt. 3 

                                                             
3 PWC, Megatrends, 2017 

https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends.html
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För transportsektorn är trenden att bilberoendet minskar i städer. Olika transportrelaterade tjänster växer 

fram och infrastruktur knyts ihop över större geografiska områden. En ökande befolkning ökar 

belastningen på transportinfrastruktur, och stads- och infrastrukturplanering blir allt viktigare. 

Digitaliseringen leder bland annat till ökad automatisering, mer avancerade informationssystemen och 

större möjligheter för realtidsinformation. 

 

Figur 2. Sammanfattning av de stora och globala samhällsförändringar, s k megatrender, som sker och väntas accelerera under 
kommande decennier (PWC, Megatrends, 2017) 

Stockholmsregionen både påverkar och påverkas av dessa trender. Stockholm är en stark tillväxtregion, 

både ekonomiskt och befolkningsmässigt, vilket ökar trycket på samhällsutformningen. Samtidigt kräver 

klimatförändringarna både minskade utsläpp och arbete för att anpassa staden efter det förändrade 

klimatet. På samma gång är det också bland dessa trender som lösningarna finns. Digitaliseringen och 

teknikutvecklingen möjliggör bättre och miljöanpassade lösningar på samhällsnivå i form av nya produkter 

och tjänster. En ökad befolkning skapar även möjligheter för ett bättre utnyttjande av infrastruktur och 

flera nya lösningar. Fordon med minskad klimatpåverkan har i stor utsträckning även andra positiva 

effekter som minskade partikelutsläpp, vilket är en viktig hälsoaspekt i städerna. Kollektivtrafiken är på 

många sätt avgörande för regionens utveckling. En välfungerande kollektivtrafik möjliggör ökad inflyttning 

till staden och att Stockholm ska fortsätta vara en både attraktiv och inkluderande stad där alla 

samhällsgrupper kan transportera sig på ett bekvämt och effektivt sätt.  

För Stockholms läns landsting och Trafikförvaltningen innebär megatrenderna bland annat fler resenärer i 

kollektivtrafiken, nya digitala möjligheter för att kommunicera och sprida information om 

kollektivtrafiksystemet, ökade möjligheter att skapa smarta, trygga och bekväma transportlösningar, men 

också krav på bland annat ökad tillgänglighet och minskad miljöpåverkan. Det finns således flera 

utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken inom dessa framväxande megatrender.  
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Hur hållbart är vårt drivmedelsval? 
Kollektivtrafiken i Stockholm är i stort sett fossilfri. Med ökade hållbarhetskrav finns det heller ingen väg 

tillbaka till fossila drivmedel. Detta innebär att upphandling av kollektivtrafik står idag i princip mellan 

följande drivmedel: El, etanol, biodiesel eller biogas. Dessa drivmedel kan komplettera varandra vid olika 

typer av körning på grund av sina olika egenskaper och kvaliteter. I följande del beskrivs nämnda 

drivmedel utifrån faktorer som är av stor vikt vid val av drivmedel. Följande aspekter redovisas: 

• Potential att minska klimatpåverkan 

• Försörjningstrygghet 

• Framtida produktionspotential 

• Social hållbarhet och påverkan på biologisk mångfald i hela leverantörskedjan 

• Ekonomi 

• Luftkvalitet 

• Energieffektivitet 

Potential att minska klimatpåverkan 
Samtliga drivmedel som jämförs i denna utredning är överlägsna fossila drivmedel när det gäller 

klimatpåverkan och förutsätts uppfylla hållbarhetsdirektivets krav på klimatnytta om minst 50 procent4. 

Klimatnyttan varierar däremot mellan de olika förnybara drivmedlen och kan variera kraftigt även för 

respektive alternativ beroende på hur drivmedlet har producerats. Figur 3 nedan visar årsmedelvärden för 

olika drivmedelsalternativ 2016. Det bör dock läggas märke till att elen ej är inköpt ursprungsmärkt 

förnybar el i denna figur. Om det hade varit ursprungsmärkt förnybar el som avsågs hade utsläppet blivit 

ännu lägre. Elmotorernas höga verkningsgrad medför att koldioxidutsläppet mätt per km blir lågt. Vidare 

är fordonsgasen som redovisas en blandning av biogas och naturgas. Ren biogas minskar klimatpåverkan 

med 75 till 148 procent i jämförelse med fossila drivmedel beroende på vilket substrat som biogasen 

produceras ifrån5. För biogas baserat på gödsel och organiskt avfall innebär det minskade emissioner av 

metan (en mycket kraftig växthusgas) från konventionell gödsellagring och spridning, då metan som 

annars skulle släppas ut istället ”fångas in” och förbränns. Det får till följd att det totala 

växthusgasutsläppet minskar med mer än 100 procent.  

Det bör även noteras att HVO under 2016 till 23 procent utgjordes av PFAD, som hittills klassificerats som 

en restprodukt vid produktion av palmolja. Från och med 2018/2019 kommer PFAD däremot klassificeras 

som en biprodukt vid framställning av palmolja, vilket får till följd att PFAD troligtvis inte kan användas 

som råvara för tillverkning av HVO, åtminstone inte på kort sikt. Vid beräkning av klimatpåverkan från en 

restprodukt räknas klimatpåverkan från att restprodukten uppstått, vilket innebär att till exempel odling 

och skörd inte räknas in i klimatpåverkan från PFAD idag, men kommer börja göra det från och med att 

ändringen träder i kraft. PFAD väntas då få en mer än dubblerad klimatpåverkan, vilket innebär att 

utsläppen från HVO kommer öka jämfört med idag (om användning av PFAD i HVO fortsätter att ligga på 

dagens nivå).6  

 

                                                             
4 Från och med 1 januari 2018 höjs gränsen från 35 procents klimatnytta till minst 50 procent för anläggningar 
tagna i drift före 5 oktober 2015 och minst 60 procent för anläggningar tagna i drift därefter. 
5 Naturvårdsverket, Biogasproduktion för miljö och ekonomi, 2011. 
6 Noak Westerberg (Energimyndigheten), mail-konversation, 2017-12-05. 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6457-0.pdf
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Figur 3. Årsmedelvärde 2016 för växthusgasutsläpp från olika drivmedel (per km för en genomsnittlig personbil). 7 

Mot bakgrund av de stora osäkerheterna för klimatpåverkan från HVO bedöms ren biogas och förnybar el 

ha störst potential för att minska klimatpåverkan från kollektivtrafiken i framtiden. Beroende på vilken 

råvarumix som kommer att användas för produktion av HVO kan detta komma att ändras över tid.  

Försörjningstrygghet 
Försörjningstrygghet baseras på varifrån energin och råvarorna som krävs för att driva kollektivtrafiken 

kommer. En stor andel av importerade råvaror och energi från icke demokratiska stater anses utgöra 

sämre försörjningstrygghet än om insatsvaror och energi är inhemskt producerad. Just 

försörjningstrygghet, eller energitrygghet, har fått ökad betydelse på grund av tilltagande oroligheter i 

olika delar av världen. Det gäller inte minst i EUs energipolitik där försörjningstrygghet är ett av de tre 

målen och en av de fem pelarna för strategin kring EU:s energiunion.8 

Sverige har en stor inhemsk produktion av förnybar el, samt ett överskott på el om 10 till 20 procent som 

exporteras årligen (se följande avsnitt ”Framtida produktionspotential”). Försörjningstryggheten får 

således betraktas som hög avseende förnybar el. För biogas, etanol och biodiesel (HVO och FAME) se 

figurerna för råvarans ursprung9 här nedan. 

Såväl etanol som FAME produceras nästan uteslutande i Europa, medan HVO i större utsträckning 

importeras från Indonesien, USA och Malaysia. Importerad PFAD från främst Indonesien utgör runt 23 

procent av använd HVO och i och med en utfasning av denna finns vissa osäkerheter kring 

försörjningstryggheten. Biogas sticker ut här och produceras nästan uteslutande i Sverige. Tillsammans 

med förnybar el har biogas därför hög inhemsk försörjningstrygghet. 

                                                             
7 Energimyndigheten, Drivmedel 2016, 2017.  
8 Se exempelvis http://www.consilium.europa.eu/sv/policies/energy-union/.  
9 Energimyndigheten, Drivmedel 2016, 2017. 
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Framtida produktionspotential 
Investeringar som görs i busstrafikens fordonsflotta och infrastruktur är betydande och återbetalas under 

en längre tidsperiod. Tillgången på det drivmedel som fordonen och övrig infrastruktur anpassas efter är 

således en viktig komponent och måste vara stabil över lång tid framöver.  
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Produktionspotential - el 
Transportsektorns elanvändning uppgick år 2016 till 3 TWh och beräknas hamna någonstans mellan 10 

och 16 TWh 2030 vid ökad elektrifiering10. I och med energiöverenskommelsen finns ett långsiktigt 

ramverk för hur Sverige ska ha en fortsatt stabil elproduktion. I energiöverenskommelsen understryks att 

”det är rimligt att Sverige är nettoexportör av elektricitet även på sikt”11. Energimyndigheten har varnat 

för att detta kan vara svårt att uppnå med nuvarande styrmedel och om prisnivån på utsläppsrätter och 

fossila bränslen fortsätter att vara låg, främst efter 204012. Produktionspotentialen för förnybar el har 

dock i denna utredning bedömts som mycket god baserat på Sveriges mycket goda förutsättningar att 

producera förnybar el från vindkraft, vattenkraft och biomassa. 

Produktionspotential - biodrivmedel 
Flera bedömningar av potentialen för bioenergi i Sverige visar att uttaget från skogen kommer kunna öka 

framöver. Samtidigt antas att konkurrensen om skogsråvara kommer att hårdna13. Enligt en rapport från 

Lunds Tekniska Högskola, författad av Pål Börjesson, kan energiutvinningen från biomassa öka med 42 – 

53 TWh fram till 2030, d.v.s. motsvarande ungefär hälften av transportsektorns energibehov idag. Enligt 

denna rapport är det skogen som har störst potential att bidra till ökningen i dagsläget, ca 25 – 30 

TWh/år. Den största potentialen bedöms komma från ökat uttag från grot (grenar och toppar). Även 

jordbruksmark kan stå för en signifikant ökning, ca 18 – 20 TWh/år till 2030, varav det största bidraget 

antas komma från energigrödor på överskottsmark. Inom denna kategori nämns även biogas från avfall 

och restprodukter som bedöms kunna ge 3 – 6 TWh/år. Bioenergi från akvatisk biomassa tas också upp i 

rapporten, men bidraget bedöms endast bli marginellt, maximalt 1,5 TWh och detta bör kunna realiseras 

först 2050. Börjesson beräknar även potentialen för skogs- och jordbruksbaserad råvara fram till 2050 i sin 

rapport och den är i allmänhet större än potentialen till 2030, men samtidigt behäftad med större 

osäkerheter.14  

Idag diskuteras konkurrens om åkermark för mat respektive biodrivmedel, bland annat utifrån frågor om 

direkta och indirekta markanvändningseffekter (dLUC och iLUC). Det har bidragit till att nya regelverk 

inom EU för bioenergi föreslås begränsa användningen av grödobaserade biodrivmedel kraftigt. Vissa 

undantag kan dock komma att införas, exempelvis för grödobaserade drivmedel med hög klimatnytta 

samt biodrivmedel som odlats på mark som tidigare varit i träda. 

Utöver potentialen från skog, mark och vatten så är olika former av avfall och restprodukter 

högintressanta källor till bioenergi.  

Inhemsk produktionspotential för biodrivmedel bedöms som god baserat på att tillgången på bioråvara 

samt restprodukter är stor i Sverige. Eventuella hinder för att kunna utnyttja denna produktionspotential 

ligger bland annat i konkurrensen om råvaran med andra användningsområden samt eventuella framtida 

styrmedel som begränsar utnyttjandet av biomassan. 

Produktionspotential - biogas 
En av biogasens styrkor är att det är ett bränsle med bred råvarubas. Därmed är biogas mindre sårbart 

mot eventuell uppkommen brist eller framtida regleringar som begränsar möjligheten att utnyttja en viss 

råvara, som exempelvis grödobaserade biodrivmedel. Den biogas som produceras i Sverige idag kommer 

                                                             
10 IVA, Framtidens elanvändning, 2016. 
11 Regeringen, Kraftsamling för framtidens energi, SOU 2017:2, 2017. 
12 Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2016, 2017. 
13 WSP, Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning, 2013. 
14 Börjesson, P (2016). Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk 
bioekonomi. Rapport nr. 97, mars 2016, Lunds Tekniska högskola. 

https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-el/vagvalel-framtidens-elanvandning-delrapport.pdf
http://www.regeringen.se/4a024d/contentassets/1996569dcb2844869fc319b35a3ba4f1/sou-2017_kraftsamling-for-framtidens-energi.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/prognoser-och-scenarier/scenarier-over-sveriges-energisystem.pdf
http://www.energigas.se/library/1998/biogaspotential-sverige-2030.pdf
http://portal.research.lu.se/ws/files/7279231/B_rjesson_P._2016._Rapport_nr_97_Milj_och_energisystem_Lunds_Universitet.pdf
http://portal.research.lu.se/ws/files/7279231/B_rjesson_P._2016._Rapport_nr_97_Milj_och_energisystem_Lunds_Universitet.pdf
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främst från biologiska restprodukter och avfall men skulle på sikt kunna komma även från skogliga 

restprodukter. 

WSP-rapporten Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning (2013) går 

igenom ett antal olika scenarier med olika, mer eller mindre gynnsamma, förutsättningar för 

biogasproduktion. Med de mest gynnsamma förutsättningarna anser rapportförfattarna att det kan 

produceras 22 TWh biogas per år i Sverige till 2030, varav 12 TWh från förgasning av skoglig biomassa. 

Dessa kvantiteter är dock starkt beroende av gjorda antaganden och i de minst gynnsamma scenarierna 

produceras ingen biogas alls från förgasning, medan biogas från rötning stannar på nivåer strax över 

dagens. Avgörande för att nå den högre nivån är enligt rapporten att produktionen av biogas från 

förgasning kommer igång relativt snabbt och då krävs troligtvis både investeringsstöd och 

produktionsstöd. Dessutom förutsätts långsiktiga och tydliga politiska spelregler.15 

Biogas produceras i stor utsträckning nära där den används, vilket således gör det intressant att 

undersöka detta för Stockholms län. I Stockholms län ökar produktionen av biogas sedan 2005 och 

potentialen för biogas skulle till stor del kunna täcka SLs drivmedelsanvändning (se Figur 8).  

 

Figur 8. Historisk produktion16 av biogas i Stockholms län samt potential17. De vågräta linjerna representerar energimängden använd 
biogas respektive den totala energimängden använt drivmedel i SL-trafiken 2016. 

Produktionen av biogas bedöms kunna öka kraftigt redan på kort sikt, jämfört med dagens nivåer. Men 

med en framtida möjlighet att utnyttja även restprodukter från skogen skulle en ännu större produktion 

kunna uppnås på lång sikt. 

Social hållbarhet och påverkan på biologisk mångfald i hela 
leverantörskedjan 
Förutom de direkta effekter som uppstår vid användningen av ett visst energislag, exempelvis utsläpp av 

partiklar, kväveoxid och koldioxid vid förbränning av biobränslen, är det också viktigt att ta hänsyn till de 

effekter som biodrivmedlet ger upphov till vid framställning och produktion. Detta har inte minst 

uppmärksammats på senare tid avseende produktionen av palmolja och PFAD i Malaysia och Indonesien.  

                                                             
15 WSP, Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning, 2013. 
16 Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2016, 2017.  
17 Biogas öst, Biogas i siffror, 2017.  

http://www.energigas.se/library/1998/biogaspotential-sverige-2030.pdf
http://www.energigas.se/library/1955/produktion-och-anvaendning-av-biogas-och-roetrester-aar-2016.pdf
http://www.biogasost.se/KartaStatistik/Potential.aspx
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I stort sett all el, biogas, etanol och FAME som används i Sverige är producerad i Europa idag och där 

betraktas den sociala hållbarheten vara god, vad gäller arbetsvillkoren samt övrig påverkan som 

markanvändning leder till.  

Använd HVO år 2016 utgörs till 23 procent av PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) från Indonesien och 

Malaysia. PFAD produceras från oljepalmfrukt och synen på om detta är en rest- eller biprodukt till 

palmolja skiljer sig åt mellan olika länder i Europa. I Sverige har PFAD tidigare setts som en restprodukt. 

Nu ändras definitionen av vad som är avfalls- och restprodukter som får användas till biodrivmedel. 

Denna ändring gör att PFAD omklassas till biprodukt och spårbarhet krävs då ända tillbaka till plantagen 

och inte bara till där avfallet omvandlas till ett drivmedel. Detta gäller även beräkning av 

utsläppsminskning från PFAD, vilket gör att utsläppen från PFAD hamnar i trakten av utsläppen från 

palmolja. Ändringen väntas träda i kraft 2018/2019. 

De sociala problem som nämns i samband med produktion av palmolja och PFAD är bland annat 

undermåliga arbetsvillkor på plantager, markkonflikter och att befolkningen inte själv tillåts välja vad den 

ska odla. Amnesty har genomfört en intervjustudie med 120 arbetare på fem olika palmoljeplantager i 

Indonesien och påvisar att allvarliga sociala missförhållanden förekommer. Bland annat identifieras 

barnarbete, tvångsarbete och diskriminering av kvinnor. Det innebär allvarliga kränkningar av mänskliga 

rättigheter. Tre av dessa fem plantager var certifierade enligt Round table for Sustainable Palm Oil 

(RSPO).18 

Vidare tar palmoljeplantager stora markområden i anspråk och konflikter uppstår när nya plantager ska 

anläggas. En stor del av de mer än 3500 markkonflikter som pågick i Indonesien mellan 1997 och 2009 var 

relaterade till palmoljeplantager19. För att erhålla RSPO-märkning krävs att alla intressenter informeras vid 

anläggning av ny odling, vilket möjliggör för lokalbefolkningen att göra sin röst hörd. Det är dock inte 

belagt om detta i praktiken innebär att lokalbefolkningen kan vara med och påverka.20 

Vid industriell odling av oljepalm för framställning av palmolja har enorma ytor i Sydostasien omvandlats 

från regnskog till storskaliga oljepalmplantager med monokulturer, vilket medför förlust av många arter 

och miljöer.21 Problemen blir särskilt allvarliga när oljepalmplantagerna anläggs på tidigare låglänt 

skogsmark, med hög mångfald av arter, däribland orangutang, tiger och elefant.22 

Det ska tilläggas att all produktion av palmolja inte behöver ge upphov till dessa negativa effekter men att 

det idag är svårt att säkerställa att tillräcklig hänsyn till social hållbarhet och påverkan på biologisk 

mångfald tagits. Det är också viktigt att påpeka att ett rikt odlingslandskap inte är av ondo för den 

biologiska mångfalden. Om landskapet utgörs av en blandning med odling av grödor för mat- eller 

energiändamål varvat med olika former av bevarande av värdefulla biotoper kan den biologiska 

mångfalden istället stärkas, vilket det finns flera exempel på i bland annat Sverige idag. 

Ekonomi 
Samtliga biodrivmedel kräver styrmedel för att kunna konkurrera med bensin och diesel. Sverige har 

historiskt varit framgångsrikt på att gynna biodrivmedel genom undantag från koldioxidskatt samt 

                                                             
18 Amnesty International, The great palm oil scandal, 2016. 
19 Ruysschaert D, The impact of global palm oil certification on transnational governance, human livelihoods 
and biodiversity conservation. I: IUCN Policy Matters, issue 21, 2016. 
20 Ruysschaert D, The impact of global palm oil certification on transnational governance, human livelihoods 
and biodiversity conservation. I: IUCN Policy Matters, issue 21, 2016. 
21 Firbank L, Assessing the Environmental Risks and Opportunities of Bioenergy Cropping, 2012. 
22 Ruysschaert D, The impact of global palm oil certification on transnational governance, human livelihoods 
and biodiversity conservation. I: IUCN Policy Matters, issue 21, 2016. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016ENGLISH.PDF
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-2324-8_10
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nedsättning av energiskatt. Detta har gjort att Sverige fram till och med 2016 hade en total andel om 

knappt 19 procent förnybart inom transportsektorn. Undantaget från koldioxidskatt bygger på ett 

beviljande om undantag från stadstödsreglerna från EU, vilket inte kunnat erhållas med långsiktiga 

garantier. Från och med 1 juli 2018 kommer därför en reduktionsplikt att införas som innebär att alla 

leverantörer av biodrivmedel i Sverige tvingas att succesivt minska växthusgasutsläppet från de drivmedel 

som levereras på marknaden genom att blanda in högre och högre andel biodrivmedel. Detta system 

omfattar dock inte de så kallade höginbladade biodrivmedlen, d.v.s. drivmedel med mer än 70 procent 

förnybar andel och fordonsgasen. Regeringen har för avsikt att utreda vilka styrmedel som krävs för att 

skapa långsiktiga förutsättningar för sådana drivmedel. 

Kostnaden för brukaren, eller konsumenten, av drivmedlet kan variera kraftigt beroende på vilka 

kostnader som är förknippade med investeringar i produktion av drivmedlet, infrastruktur för tankning 

samt merkostnader för anpassningar eller nyinvesteringar i fordon. 

Kollektivtrafikens företrädare i olika regioner, exempelvis i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och 

Västerås kommer till olika slutsatser i den samlade bedömningen av kostnadsbilden för användning av 

biogas och fordonsgas i kollektivtrafiken. Kostnaden för biogas skiljer sig åt i olika delar av landet och 

beror bland annat på långsiktigheten i de leveransavtal som tecknats med kollektivtrafikens aktörer. 

Underhållskostnaderna kan också variera mellan olika delar av landet och mellan olika bussbolag 

beroende på exempelvis erfarenhet och om underhållsarbetet sköts av egen personal eller om det har 

lagts ut på underentreprenörer. Förutsättningarna i trafikavtalet mellan bussentreprenören och 

kollektivtrafikmyndigheten kan också ha påverkan på priset för trafiken. 23 

I en studie om Stockholms Lokaltrafiks (SL:s) erfarenheter av olika tekniklösningar visar det sig att 

skillnaden i kostnaden mellan att driva en diesel- eller biogasbuss minskade mellan åren 2006 till 2012. 

När studien gjordes 2012 låg driftkostnaderna på ungefär samma nivå (1085 SEK/100 km för diesel 

jämfört med 1102 SEK/100 km för biogas). Vid närmare iakttagelser visar det sig att den kostnadspost 

som verkligen stått ut är den för service och underhåll. 24 

 

Figur 5. Kostnader för drift med biogas- respektive dieselbussar inom kollektivtrafiken i Stockholms län, källa The Stockholm 

Experience - A Decade of Experiences with Biogas Bus Operations, 2012. 

Merkostnaderna för användning av biodiesel i jämförelse med fossil diesel har sjunkit kraftigt de senaste 

åren och det är idag lika dyrt, eller billigare, med biodiesel än att köra på fossil diesel. Etanol kan 

fortfarande innebära en viss ökad kostnad för användaren baserat på de investeringar som krävs i nya 

                                                             
23 Anderson S. 2050 Consulting AB, Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken – Varför skiljer det mellan 
regioner? Västra Götalandsregionen, miljösekretariatet och kollektivtrafiksekretariatet, 2014. 
24 Strateco, The Stockholm Experience - A Decade of Experiences with Biogas Bus Operations, 2012. 

https://www.2050.se/files/Bilder:Artiklar%20och%20Rapporter/kostnader-i-kollektivtrafiken.pdf
https://www.2050.se/files/Bilder:Artiklar%20och%20Rapporter/kostnader-i-kollektivtrafiken.pdf
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fordon och tankstationer. För övergången till elbussar är merkostnaderna idag osäkra eftersom 

utvecklingen ännu inte kommit så långt och de elbussar som körs i trafik ingår i olika utvecklingsprojekt 

som beviljats olika typer av ekonomiskt stöd. På sikt spås dock elbussar ha betydligt lägre driftskostnader 

än fordon med förbränningsmotor.  

Luftkvalitet 
Lokala luftföroreningar som partiklar och kväveoxider påverkar människors hälsa och livslängd. I många 

städer är de lokala luftföroreningarna ett ökande problem som också medfört att bilar förbjudits köra in i 

staden vid vissa tidpunkter eller dagar. Bland annat införde Oslo ett förbud mot dieselbilar under några 

dagar och Paris har infört förbud mot vissa äldre fordonstyper att köra in i staden samt omvandlat vissa 

gator till helt bilfria. 

I Stockholms län är de loka luftföroreningarna koncentrerade till vissa områden med mycket trafik och lågt 

luftutbyte, exempelvis delar av Hornsgatan, Söderledstunneln, Värmdöleden, Essingeleden, Skanstull och 

delar av city, se röda och orangea områden i bilden nedan. 

 

Figur 9. Beräknad årsmedelhalt av partiklar (storlek: PM10) för 2015. Normvärdet som ska klaras är 40 ug/m3. Miljökvalitetsmålet är 15 
ug/m3.25 

Nyare fordon minskar utsläppet av partiklar jämfört med äldre men därutöver finns utmaningar att 

exempelvis minska utsläppet av kväveoxid från dieselfordon. Med de senaste regelverken skulle 

utsläppen av kväveoxid ha varit nere på mycket låga nivåer. Verkligheten visar en helt annan bild. 

Dieselfordon som skulle uppfylla de nya gränserna i Euro 5 (2008) och Euro 6 (2014) har låga utsläpp i 

typprovningstesten men inte i verkligheten. Ett flertal uppföljande tester har gjorts som visar att 

utsläppen ligger mångfalt över gränsvärdet. 

Partikelutsläppet från ett gasfordon är mycket lågt och reningsutrustningen för kväveoxider från 

gasfordon är enkel och robust. Därmed klarar gasfordon av att uppnå mycket låga utsläpp av kväveoxid 

och partiklar även i verklig körning. Elfordon genererar inga direkta utsläpp vid körning och har således 

ingen lokal miljöpåverkan vid körning relaterade till motorn. Däck ger visst utsläpp av partiklar. 

                                                             
25 SLB-analys, på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund, 2017.  

http://slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/
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Energieffektivitet 
Svensk kollektivtrafik och Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting fokuserar på 

energieffektivitet inom den egna verksamheten, det vill säga vid användningen av drivmedlet. Man har 

dock valt att bortse från energieffektivitet vid produktion av drivmedlet. Detta gör att det i stor 

utsträckning är verkningsgraden i fordonsmodellerna som avgör energieffektiviteten. Biodieselbussar 

drivs med dieselmotorer som generellt har en högre verkningsgrad än ottomotorer som används i 

biogasbussar. Detta gör att energieffektiviteten är högre för biodiesel än biogas. Elfordon har mellan 2-5 

gånger högre verkningsgrad än konventionella förbränningsmotorer, speciellt i stadsmiljö där hastigheten 

varieras i stor utsträckning26. I Figur 10 visas verkningsgraden vid produktion av olika biodrivmedel 

(energiinsats i förhållande till drivmedlets energiinnehåll). Biodrivmedel som har producerats från 

skogrester som t ex tallolja och skogsflis har hög energieffektivitet vid produktion, medan etanol 

producerad från vete kräver stora energiinsatser vid produktion (brasiliansk etanol har högre 

energieffektivitet). Biogas i kombination med produktion av etanol har relativt bra energieffektivitet 

liksom biogas från organiskt avfall medan biogas från grödor bedöms ha sämre energieffektivitet vid 

framställning.  

Att utöver motorns energieffektivitet även beakta energiinsatsen som krävs för att framställa drivmedlet 

är ofrånkomligt om en komplett bild av energieffektivitet anses viktigt. 

 

Figur 10. Energiinsats per energiinnehåll i biodrivmedel (jämförelse med bensin/diesel). Exklusive systemutvidgning innebär att 
indirekta effekter som användning av biprodukter inte inkluderas. T ex rötrester som ersätter gödsel (positiv effekt) eller att 

biprodukter som idag används som foder måste ersättas med annat foder (negativ effekt). Dataunderlag från The Swedish Knowledge 
Centre for Renewable Transportation Fuels27. 

                                                             
26 Karlsson. S, Hur energieffektiva är elbilar?, 2014. 
27 The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, Dagens och framtidens hållbara 
biodrivmedel – i sammandrag, 2016. 
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https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/oppet-forum/f3/sammandrag_hallbara-biodrivmedel_160512.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/oppet-forum/f3/sammandrag_hallbara-biodrivmedel_160512.pdf
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Förutsättningar i Stockholms län 
Kollektivtrafiken i Stockholms län har i stort sett redan uppfyllt sitt mål om en fossilfri fordonsflotta till 

2030. Nya upphandlingar kräver dock nya inköpsbeslut och vikten av en ordentlig analys för att täcka in 

såväl trafikala som hälso- och miljömässiga egenskaper vid val av drivmedel är fortfarande av lika stor 

betydelse. I detta avsnitt redogörs det inledningsvis för använda drivmedel i SL-trafiken idag. Detta följs av 

en jämförelse mellan olika drivmedelsval och deras konsekvenser för Stockholms läns lokaltrafik. 

Förnybara drivmedel i SL-trafiken idag 
Fossila drivmedel håller på att fasas ut 

inom SL-trafiken. Stockholms läns 

landstings mål är att 95 procent av 

landstingets transporter år 2021 ska ske 

med förnybara drivmedel avseende 

energiinnehåll28. För busstrafiken har detta 

mål nästan uppnåtts i början av 2017 då 

hela fordonsflottan, förutom en buss, drivs 

på förnybara drivmedel. Se Figur 11 för 

fördelning av drivmedel år 201629. 

Landstinget har även en målsättning 

gällande energianvändning inom 

kollektivtrafiken vilken ska ha minskat med 

10 procent till år 2021 och med 15 procent 

till år 2030 (basår 2011). 

Flytande biodrivmedel svarar för 58 

procent och RME är störst av dessa med  

36 procent. Biogas stod år 2016 för 21 procent av drivmedlen, medan de fossila stod för knappt 6 procent. 

Under 2017 har de fossila drivmedlen fortsatt att fasas ut.  

Arbetet har fram till idag präglats av att identifiera lämpliga drivmedelsalternativ för de olika depåerna 

och att i samband med upphandling av trafiken ställa krav på operatörerna att använda förnybara 

alternativ. I många fall har detta val varit styrt av vilken infrastruktur för tankning som funnits att tillgå på 

respektive depå, mycket litet utrymme har i praktiken lämnats åt operatören att påverka valet av 

drivmedel. I och med Trafikförvaltningens nya strategiska inriktning att gå mot mer funktionsupphandling 

i busstrafiken har ökad valmöjlighet getts åt operatörerna att i de senaste upphandlingarna välja förnybart 

alternativ. Detta har i praktiken lett till att användningen av biodiesel ökat kraftigt på grund av att det är 

billigast för operatören. 

Sjötrafiken 
För kollektivtrafiken till sjöss är läget helt annorlunda jämfört med den spår- och vägbundna trafiken. 

Totalt var andelen förnybart drivmedel endast 9 volymprocent år 2016 för kollektivtrafiken till sjöss. Inom 

pendelbåtstrafiken pågår test med eldrivna båtar, i övrigt drivs samtliga båtar med diesel. HVO-diesel 

                                                             
28 Stockholms läns landsting, Miljöprogram 2017-2021, 2016. 
29 Trafikförvaltningen, Trafikförvaltningens hållbarhetsredovisning 2016, 2017.  

Figur 11. Drivmedelsanvändning inom SL-trafiken år 2016. I använd 
energimängd (MJ). 
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möjliggör dock en omställning till förnybart drivmedel för sjötrafiken eftersom det går att blanda in i fossil 

diesel och använda i befintliga dieselmotorer. Sedan 2017 används 20 procent HVO i all sjötrafik30.  

SWOT 
Under årens lopp har en rad olika drivmedel använts inom kollektivtrafiken i Stockholms län. Fossila 

drivmedel är helt på väg ut och idag är främst följande alternativ aktuella: El, etanol, biogas och biodiesel. 

I nedanstående SWOT-analys undersöks dessa drivmedel för att visa på deras styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot (från engelskans SWOT, vilket står för strengths, weaknesses, opportunities, threats) 

vid användning i busstrafiken inom Stockholms län.  I framtiden kan även andra drivmedel bli aktuella, 

exempelvis vätgas, men detta bedöms ligga relativt långt bort och inkluderas därför inte i denna 

utredning. Bedömningarna nedan baseras till stor del på genomgången i det tidigare kapitlet 

”Kollektivtrafikens utmaningar” och sammanfattas i figur 7.   

El som drivmedel är överlägset bäst när det gäller påverkan på närmiljön. Eldrift gör att ingen förbränning 

sker i fordonet och det finns således inget avgasrör som släpper ut partiklar, koldioxid eller kvävedioxid. 

Dessa utsläpp kan istället uppstå där elen genereras, men köps el in från förnybara energikällor minimeras 

växthusgasutsläppet. Att elfordon inte har förbränningsmotorer med många rörliga delar gör även att 

bullret från fordonet minskar och att underhållskostnaderna sjunker. 

Svagheter bygger till stor del på att elfordon har en bit kvar när det gäller den tekniska utvecklingen, 

speciellt för större fordon som bussar och lastbilar. Bussarna har lång laddningstid och kort räckvidd (flera 

och långa laddtider gör även att förarkostnaderna ökar). Även flexibiliteten är låg då ny infrastruktur för 

exempelvis laddning vid ändhållplatser göra att elbussarna inte kan flyttas mellan olika linjer på samma 

sätt som andra bussar.  

Stora möjligheter för elbussar är den snabba tekniska utvecklingen för bland annat batterier. För 

Trafikförvaltningen möjliggör elbussar att målet om energieffektivisering i busstrafiken kan uppnås. 

Svagheten är att marknaderna för elfordon inte är fullt utvecklade. Hotet mot elfordon kommer främst 

från frågetecken kring tillgången på jordartsmetaller som behövs till batterier (kobolt, vilket till stor del 

bryts i Kongo). 

Trafikförvaltningen har lång erfarenhet av etanol som drivmedel. Den första etanolbussen infördes i SL-

trafiken redan 1989 och etanol är idag ett välutvecklat drivmedel till busstrafiken. Etanolens svaghet är 

bland annat att nya fordon krävs och det finns endast en tillverkare av bussar i form av Scania. På 

drivmedelsidan finns det också få leverantörer av drivmedlet i Sverige idag och det produceras i princip 

enbart från vete, majs och sockerrör. Här finns dock en möjlighet för ökad produktion från 

livsmedelsavfall och skogsrester. Räckvidden för etanol- och biodieselbussar är dessutom längre än för 

både elfordon och biogasbussar (flytande bränsle har ett större energiinnehåll per volym än gas och 

elbatterier). 

Biogasens styrkor ligger i dess låga partikelutsläpp och att råvarubasen till stor del baseras på 

restprodukter i form av mat- och livsmedelsavfall samt slam från reningsverk. Samtidigt kräver en satsning 

på biogas nya fordon (går ej att använda befintliga dieselmotorer), tankinfrastrukturen är kostsam att 

bygga ut och energieffektiviteten är lägre än för dieselmotorer. Möjligheter för biogas finns inom en ökad 

efterfrågan på avancerade biodrivmedel, den breda råvarubasen och ett ökat fokus på cirkulära lösningar 

där avfall och restprodukter i större grad utnyttjas för att producera drivmedel. Liksom för etanolfordon 

                                                             
30 Stockholms Läns Landsting, Miljöredovisning 2016, 2017. 

http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Miljo/Miljo%CC%88redovisning_2016_final_webb.pdf
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finns idag ett begränsat utbud av fordonsmodeller men både Scania och Volvo utvecklar nya motorer för 

flytande gas. 

En styrka med biodiesel är att befintlig infrastruktur för flytande drivmedel kan användas och att 

fordonen har lång räckvidd. Mycket forskning pågår för att utveckla biodiesel producerat från skogsrester, 

vilket skulle öka råvarubasen. Samtidigt är det idag en brist på hållbara råvaror för HVO och utfasningen 

av PFAD kommer sannolikt att minska tillgången på HVO, åtminstone på kort sikt. Detta under en period 

som efterfrågan på biodrivmedel ökar stort. 

I tabellen nedan sammanfattas denna SWOT-analys. Varje rad i tabellen utgör ett specifikt drivmedel och 

varje kolumn redogör för en egen del av SWOT-analysen (Styrkor, svagheter, möjligheter och hot). 

 

  

Figur 12. SWOT analys över olika biodrivmedel 
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Kriterier för val av trafikområde och depå 
Det finns idag inte ett förnybart alternativ som kan ersätta all fossil diesel, istället behöver flera olika 

drivmedel användas där de passar bäst. I detta kapitel beskrivs kriterier som är av betydelse för vilket 

drivmedel som passar bäst på respektive depå eller inom respektive trafikområde. Följande fyra kriterier 

har studerats:   

• Räckvidd och omlopp  

• Typ av trafik  

• Tank- och laddmöjligheter  

• Typ av bussar (klass I eller klass II) 

Räckvidd och omlopp 
Med räckvidden för en buss avses hur långt bussen kan köra utan att den behöver komma tillbaka till 

depån för att tanka alternativt hur långt en elbuss kan köra innan den behöver ladda batterierna. 

Räckvidden för fordonet beror på hur mycket energi fordonet kan lagra ombord under färd. För en 

biodieselbuss är räckvidden relativt lång eftersom bränslet har hög energitäthet, även etanol har hög 

energitäthet, men något lägre än för biodiesel. Gasen, när den tankas som komprimerad gas, begränsas 

utifrån hur mycket som kan lagras ombord på fordonet i gasflaskor på taket vilka är tunga och 

skrymmande. Volvo lastvagnar och Scania har nyligen lanserat lastbilar som kan tanka flytande gas, vilket 

gör att mer energi kan tas med ombord på fordonet och därmed ökar räckvidden för fordonet. Detta är av 

särskilt stor betydelse för tyngre lastbilar. Elbussen lagrar energin i batterier ombord på fordonet vilket 

innebär en ökad vikt. Räckvidden på elbussar är idag begränsad och därför behövs ofta laddstationer för 

punktvis laddning utmed busslinjen alternativt kontinuerlig laddning av fordonet under färd. 

Omloppet för ett fordon är den sträcka som bussen kör under en dag, från det att bussen lämnar depån 

på morgonen till dess att bussen kommer tillbaka till depån på kvällen. Ofta trafikerar en och samma buss 

flera olika linjer under ett och samma omlopp. För att minimera antalet bussar som krävs inom ett 

trafikområde och samtidigt optimera antalet linjer och turtätheten inom trafikområdet behöver bussarna 

ha lång räckvidd, eftersom det inte är optimalt att köra tillbaka till depån för att tanka under dagen. Om 

fordon med en begränsad räckvidd används krävs ofta fler bussar, vilket ökar kostnaden för 

kollektivtrafiken.  

Inom ett och samma trafikområde kan en kombination av drivmedel behövas för att klara av både långa 

och korta omlopp. 

Typ av trafik (innerstad, närförort, ytterförort, landsbygd) 
Vilken typ av trafik som bussen kör i påverkar bussens bränsleförbrukning. Exempelvis har bussar i 

innerstadstrafik högre bränsleförbrukning per kilometer än en buss i landsbygdstrafik på grund av lägre 

medelhastighet och mycket start och stopp för bussar i innerstadstrafiken. För en buss som kan hålla en 

jämnare och högre hastighet på exempelvis infartsleder och landsvägar blir bränsleförbrukningen lägre 

per kilometer.  

En elbuss lämpar sig bättre i innerstads- och förortstrafik på grund av att motorn kan utnyttja möjligheten 

att återföra bromsenergin till batterierna och utnyttja detta för att driva bussen framåt när den lämnar 

hållplatsen.  

Gasmotorn har visat sig ha betydligt sämre energieffektivitet i innerstadstrafik jämfört med i 

förortstrafiken. Det skulle innebära att gasbussar som kan flyttas ut från innerstaden till förorts- och 

regionaltrafik till förmån för exempelvis elbussar i innerstadstrafiken skulle medföra en effektivare 

användning av den biogas som nyttjas inom kollektivtrafiken. 
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För trafik i ytterförort samt landsbygdstrafik lämpar sig flytande biodrivmedel bra då det går att få med 

mycket energi ombord på fordonet samt eftersom det många gånger är lättare att försörja depåer på 

landsbygden med flytande biodrivmedel. 

Tankning och laddmöjligheter 
Inom varje trafikområde i SL-trafiken finns åtminstone en bussdepå som erbjuder plats för uppställning av 

bussar, möjlighet för tankning, tvätt och städ samt verkstad för reparation och underhåll. På samtliga 

depåer i länet finns idag möjlighet att tanka ett eller flera olika förnybara drivmedel. Depåerna ägs av 

Trafikförvaltningen men hyrs ut under avtalstiden till den operatör som ansvarar för att driva 

kollektivtrafiken. Det är vanligtvis Trafikförvaltningen som tar kostnaden för investering i tankstation på 

depåerna och därefter tas en avgift ut av operatören på hyran för depån. 

Att tillhandahålla många olika drivmedelsalternativ på en depå ökar kostnaderna. Det kan därför vara 

rimligt att alla depåer inte ska försörjas med alla drivmedelsalternativ samt elladdning utan istället att 

olika förnybara alternativ erbjuds utifrån exempelvis distributionsmöjlighet, utrymme och plats på depån 

samt utifrån behov baserat på vilken typ av trafik som finns i respektive trafikområde. 

Baserat på detta resonemang kan det konstateras att depåer med gastankstation lämpar sig bra i 

närheten av produktionsanläggningar samt inom rimligt avstånd från gasnätet med rörbunden 

gasdistribution. Elladdning lämpar sig bra på depåer med innerstadstrafik samt depåer som har 

elanslutning med tillräcklig kapacitet att ladda elbussar. 

Typ av bussar (klass I eller klass II) 
I SL-trafiken finns främst två olika typer av klasser på bussar, klass I och klass II. Klass I-bussar är bussar 

som är anpassade för att ta många stående passagerare och används främst i innerstads- samt stadslik 

trafik. Klass II-bussar är huvudsakligen utrustade för sittande passagerare med höga säten och bälten för 

att kunna köra i högre hastigheter på infartsleder och landsvägar. För vissa drivmedel finns ett begränsat 

utbud av fordonsmodeller att tillgå och det kan därför vara svårt att få exempelvis klass II-bussar som gas, 

el eller etanolbussar. 

Rätt drivmedel på rätt plats 
Baserat på kriterierna beskrivna ovan samt baserat på att Trafikförvaltningen inte kan förse samtliga 

depåer med alla typer av förnybara alternativ behöver en prioritering göras. För att ha ”rätt drivmedel på 

rätt plats” behöver också lokala förutsättningar vägas in, som exempelvis höga krav på förbättrad 

luftkvalitet i innerstaden. På sikt kan införandet av miljözoner i städer också leda till att endast el, eller el 

och biogas, får att användas i innerstadstrafiken. I figuren nedan visas hur en fördelning av olika 

drivmedel skulle kunna göras utifrån vilken typ av trafik som finns inom respektive trafikområde. 

 

Figur 13. Fördelning av drivmedel utifrån typ av trafik 
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Framtida möjligheter för kollektivtrafiken i Stockholm 
Denna studie fokuserar på drivmedelsval för busstrafiken. I detta kapitel ges en beskrivning av 

trafikupphandlingar för SLs busstrafik som förväntas 2020 till 2022.  

Inom båttrafiken förväntas Trafikförvaltningen göra en upphandling av fartyg till så väl pendelbåtstrafik 

som skärgårdstrafik. Frågan om vilka drivmedel som är lämpliga för dessa fartyg har beskrivits i bland 

annat Utredning om ett modernt pendelbåtstonnage samt strategiskt skärgårdstonnage framtagen av 

Trafikförvaltningen under 2015. Konsekvensanalysen i denna utredning har bedömt HVO som det mest 

lämpade drivmedlet för sjötrafiken utifrån att det går lätt att använda i dieselmotorer. 

Rekommendationen i utredningen öppnar dock för att fler alternativ kan vara möjliga för att uppfylla mål 

om förnybara drivmedel inom sjötrafiken31.  

En annan studie över pendelbåtar i Stockholm togs fram av Sustainable Innovation under 2016. Denna 

studie konstaterade att hybriddrift med biogas och el skulle vara mest fördelaktigt utifrån tekniska, 

ekonomiska och miljömässiga förutsättningar32. Utvecklingen av förnybara drivmedel och motorer för 

sjöfart har, till skillnad från vägtrafiken, inte alls kommit lika långt utan är fortfarande i sin linda. Det är 

därför alltför tidigt att i dagsläget låsa fast sig vid en viss teknik. Inom sjötrafiken finns fortfarande stort 

behov att utveckla och testa nya lösningar för att nå fossilfrihet. 

Trafikupphandlingar av SLs busstrafik 
Trafikavtalen inom SL-trafiken är mellan 8-12 år och delas in i olika geografiska områden. 

Upphandlingarna görs i etapper (E) och numreras i en serie. De närmast förestående upphandlingarna 

som avser busstrafik omfattar Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna (Etapp 31) samt Ekerö (Etapp 32). I 

tabellen nedan listas de trafikområden för busstrafiken som förväntas komma att upphandlas 2020 till 

2022. 

Årtal Trafikavtal som upphör om de inte 
förlängs 

Trafikavtal som upphör vid maximal 
förlängning  

2018 Söderort/Huddinge/Botkyrka (E19) 
Nacka/Värmdö (E19) 

Tynningö (E18) 

2019 Norrtälje (E19B) Ekerö (E16 -> E32) 
Sigtuna/Upplands Väsby/Vallentuna (E16 -> E31) 

2020 Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna 
(E20) 

- 

2021 Täby/Åkersberga/Vaxholm (E20) Söderort/Huddinge/Botkyrka (E19) 
Nacka/Värmdö (E19) 
Norrtälje (E19B) 

2022 Stockholms innerstad/Lidingö (E22) - 

 

Nästa kapitel fokuserar på upphandlingarna mellan 2020 till 2022 då dessa inte är ute på upphandling 

ännu eller där planering för upphandling inte redan är långt framskriden.  

Varje trafikområde har minst en tillhörande depå. Depån tillhandahålls av SL och hyrs av operatören. På 

varje depå finns infrastruktur i form av tankstationer, tvätt och verkstad. I norra delarna av Stockholm 

finns främst depåer med infrastruktur för etanol och biodiesel, medan Nacka/Värmdö, innerstan och de 

                                                             
31 Trafikförvaltningen, Utredning om ett modernt pendelbåtstonnage samt ett strategiskt skärgårdstonnage (SL 
2014-2746), 2015. 
32 Sustainabale Innovation, Emission Free Water ways - Genomförandestudie, 2016.  

http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2016/31%20maj%202016/p6-SL-2014-2746-Bilagor-Utredning-pendelbatstonnage18.pdf
http://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Etapp2/Emission-Free-Waterways-Slutrapport.pdf
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södra delarna av staden i stor utsträckning har infrastruktur för biogas och biodiesel. Råstadepån i 

norrort, Nybodadepån och Nya Ekerödepån i västra Stockholm har endast tankning av biodiesel. 

Infrastruktur för laddning av elbussar saknas idag. 

I Figur 14 är bussdepåer markerade med en uppskattning av antal bussfordon och drivmedel. Detta för att 

ge en bild över nuläget.    

 

Figur 14. Geografisk placering av bussdepåer samt drivmedel tillgängliga vid varje depå. Mängden bussar är uppskattad. 

Utformning av upphandlingar 
Det finns flera sätt att styra mot önskad utveckling inom fordonsflottan. Först gäller det naturligtvis att 

bestämma sig för vilken utveckling av fordonsflottan som är önskvärd. Förhoppningsvis kan denna rapport 

fungera som underlag för detta beslut. Sedan finns det i stort sett två olika sätt att ställa krav på för detta 

ändamål: 

1. Utvärderingskriterier/Tilldelningskriterier: Dessa krav ställs utifrån pris, livscykelkostnad och 

förhållande mellan pris och kvalitet. Kvalitet kan här täcka in miljöaspekter. Detta gör att inga 

absoluta miljökrav ställs, utan det blir en avvägning mellan pris och miljökrav. Samtidigt är det 

möjligt att göra det så fördelaktigt att ha god miljöprestanda att det blir omöjligt att konkurrera 

utan detta.  

2. Tekniska specifikationer: Krav ställs specifikt på vilken miljöprestanda som ska uppnås eller vilka 

fordon som ska inhandlas. T ex X antal etanolbussar eller att drivmedlet ska minska 

klimatpåverkan med X procent i jämförelse med diesel.  

I ”Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster” fastslås att 

upphandlande myndigheter och enheter ska beakta fordons energi- och miljöpåverkan. Det ska ske med 
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hjälp av tekniska specifikationer eller tilldelningskriterium vid upphandling. Vidare understryks det att 

lagen inte hindrar att det ställs mer långtgående krav än vad som finns i lagen.33  

I dagsläge har Upphandlingsmyndigheten inga förslag till miljökrav vid upphandling inom kollektivtrafik 

utan myndigheten hänvisar till branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. Svensk Kollektivtrafik har 

utformat en specifik vägledning vid upphandling av bussar till kollektivtrafiken. I avsnittet med fokus på 

drivmedel beskrivs tre nivåer av krav: Minimikrav (minskning av utsläpp av klimatpåverkande gaser 

motsvarande 30%), baskrav (minskning motsvarande 50%) och utökade krav (minskning motsvarande 

70%). Dessa funktionskrav fokuserar på minskad klimatpåverkan och inte på vilket drivmedel som 

upphandlas. Det finns även möjlighet att ställa krav gällande buller, energieffektivitet och 

miljöredovisning på ett liknade sätt för att ytterligare styra bussarnas miljöpåverkan.34 

I vägledningen skrivs det vidare att specifika krav på t ex fullelektriska bussar eller laddhybrider är möjliga 

att formulera, men förslag på detta finns inte i vägledningen.    

I Biodriv östs vägledning för upphandling av biogas understryks det att det är viktigt att formulera målen i 

upphandlingen tydligt. Tekniska specifikationer är rekommenderade för att göra detta på ett praktiskt och 

transparent sätt istället för att använda sig av någon typ av utvärderingskriterier. Detta görs genom att 

upphandla med obligatoriska krav och kontraktsvillkor. Det bör göras genom att kvantifiera antal fordon  

med önskat drivmedel som ska användas i att utföra tjänsten samt specificera att fordonen faktisk ska 

tankas med önskat drivmedel. En annan möjlighet är att ställa krav på att X % av transportarbetet ska 

utföras med ett visst drivmedel, detta kan dock skapa osäkerhet kring hur beräkningar ska utföras. 

Kvantifiering av fordon ses som ett enklare alternativ i rapporten.35 

Vidare understryker Biodriv Öst att krav behöver ställas på att elen eller gasen ska komma från förnybara 

källor. Alla entreprenörer har inte alltid rådighet över elavtal eller avtal för gas. Kravet kan därför 

formuleras så att elen/biogasen ska komma från förnybara källor där leverantören har rådighet över 

el/gas-avtalet. För el finns det ursprungsmärkt förnybar el som val hos i princip alla elleverantörer (vissa 

ger detta till alla sina kunder utan extra kostnad). Även för gas finns ett liknande system med 

gröngasprincipen36. 

I Biodriv Östs rapport rekommenderas det även att biodiesel inte görs av ohållbar palmolja eller PFAD 

(dess rest- eller biprodukt, beroende på definition). Det är möjligt att ställa krav på att detta inte får ingå i 

drivmedlet. I rapporten beskrivs ett sådant krav som relativt hårt. Ett annat tillvägagångssätt är att ställa 

mjukare krav som att det ska finnas rutiner för att ohållbar palmolja och PFAD inte ska ingå i drivmedlet 

eller redovisning av hur entreprenören arbetar för att detta inte ska ingå. 37 

Stockholms stad har använt miljökrav vid upphandling som en strategi för att uppnå sina miljömål om 

minskad fossilanvändning och frisk luft i Stockholm. Staden har använt detta vid upphandling inom 

transporter på en rad områden när det gäller person- och godstransporter och har som målsättning att 

ligga i framkant. I deras egen analys finns det inget som tyder på att kostnaderna har ökat i och med 

ställda miljökrav. Stockholm stad använder idag tekniska specifikationer som ska uppfyllas för att 

operatören ska bli godkänd att delta i anbudsprocessen (kvalifikationskrav eller särskilda kontraktsvillkor). 

Samtidigt förs en diskussion om utvärderingskriterier ska införas för att på så vis gynna mer långtgående 

                                                             
33 Notisum, Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, 2011. 
34 Svensk Kollektivtrafik, Miljökrav vid trafikupphandling – Buss, 2015. 
35 Biodriv Öst, Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter, 2017. 
36 Swedegas, Biogas med Grön gas-principen, 2017.  
37 Biodriv Öst, Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter, 2017. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110846.htm
http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/miljo-och-sakerhet/miljoprogrammet/anvandarmanual-miljokrav_buss_2015-06-29.pdf
http://biogasost.se/Portals/0/Publikationer/Rapporter/2017_Vagledning_Offentlig_upphandling_remiss.pdf
https://www.swedegas.se/smarta_energisystem/biogasanlaggningar/Gron-gas-principen
http://biogasost.se/Portals/0/Publikationer/Rapporter/2017_Vagledning_Offentlig_upphandling_remiss.pdf
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miljökrav, men utan att riskera att tappa för många anbud. Det blir då en avvägning mellan pris och 

miljökrav. 38  

Kalmar län använde utvärderingskriterier vid upphandling för kollektivtrafiken i länet för åren 2017 och 

2027. Mellan 4,5 och 10 procent lades på anbudens pris för de anbud som hade andra fordon än biogas- 

eller renodlade elfordon (se utvärderingsmatris i tabell nedan). Ett fordon som drivs på RME behöver 

således vara närmre 10 procent billigare än ett biogasfordon för att kunna konkurrera.39 Detta möttes av 

viss kritik, men upphandlingen genomfördes och total kostnad minskade med två procent i jämförelse 

med tidigare avtal. 40  

Tabell 1. Utvärderingsmatris vid "Trafikupphandling 2017" i Kalmar Länstrafik. 

Drivmedel Viktning Anbudspris Utvärderingspris 

Biogas 1 35 000 000 35 000 000 

El 1 35 000 000 35 000 000 

Laddhybrid/Syntetisk diesel 1,045 35 000 000 36 575 000 

Syntetisk diesel 1,05 35 000 000 36 750 000 

Elhybrid/Syntetisk diesel 1,055 35 000 000 36 925 000 

Etanol 1,08 35 000 000 37 800 000 

RME 1,1 35 000 000 38 500 000 

 

Det finns således olika möjligheter när det gäller att ställa krav vid upphandling. Ledorden är att vara 

tydlig och transparent med vad man vill uppnå med upphandlingen. Är målet att upphandla annat än 

biodiesel inom kollektivtrafiken så behövs, i dagsläget, specifika krav för detta då biodiesel är det billigaste 

biodrivmedlet. Ställs endast funktionskrav på att drivmedlet ska ha en minskning av klimatpåverkan i 

relation diesel, kommer det bidra till att entreprenörerna använder biodiesel. För att biogas eller el ska 

kunna konkurrera i en upphandling krävs tekniska specifikationer för detta eller utvärderingskriterier som 

kraftigt gynnar dessa drivmedel (t ex som i Kalmar läns fall ovan). 

Framtidsscenarier 
Det finns en rad faktorer att beakta vid utformning av krav vid upphandling. De krav som ställs vid 

kommande års upphandlingar är av stor vikt för framtida utveckling inom lokal busstrafik i Stockholms län 

och har stor påverkan på bland annat buller, framkomlighet i staden, luftkvalitet och klimat för en tid 

framöver.  

I detta delkapitel presenteras fyra framtidsscenarier för drivmedelsmixen i Stockholms län. Syftet med 

scenarierna är att visa på vilka effekter upphandlingarna leder till beroende på hur de utformas. Fokus är 

på upphandlingarna som troligtvis kommer äga rum mellan 2020 och 2022. Som grund för scenarierna 

används de rent trafikala aspekterna som beskrivs i delkapitel ”Kriterier för val av trafikområde och depå”. 

Utifrån givna antaganden i respektive scenario utformas utfallet efter var olika fordonstyper passar in 

bäst. I konsekvensanalysen av scenarierna är även detta en grundbult som vävs ihop med samhällets krav 

på miljöprestanda, social hållbarhet, energieffektivitet och energitrygghet.  

Scenario A fokuserar på specifika krav på en kombination av biogas och el vid upphandling. Scenario A är 

uppdelat i scenario A1 och Scenario A2. I scenario A1 antas att det uteslutande krävs biogas och el vid 

                                                             
38 Stockholms stad, Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter i upphandlingar, 2016. 
39 Kalmar Länstrafik, Huvuddokument inklusive administrativa föreskrifter för kvalificerade anbudsgivare till 
Trafikupphandling 2017, 2015. 
40 Barometern, Bergkvarabuss vann upphandling om miljardaffär, 2016. 

http://www.stockholm.se/Global/Frist%C3%A5ende%20webbplatser/Milj%C3%B6f%C3%B6rvaltningen/Milj%C3%B6bilar/Dokument/Broschyrer%20och%20rapporter/Erfarenheter_och_effekter_av_miljokrav_pa_transporter_i_upphandlingar.pdf
https://www.klt.se/upload/Om_oss/Huvuddokument%20Trafikupphandling%202017.pdf
https://www.klt.se/upload/Om_oss/Huvuddokument%20Trafikupphandling%202017.pdf
http://www.barometern.se/kalmar/bergkvarabuss-vann-upphandling-om-miljardaffar/
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kommande upphandlingar, medan det i scenario A2 antas att det i stor utsträckning ställs krav på el och 

biogas, men även lämnar öppet till entreprenören att välja i vissa trafikområden. 

Scenario B grundar sig på antagandet att SLL upphandlar genom att endast ställa funktionsinriktade krav 

och inte har några krav på specifika drivmedel utöver att de ska vara förnybara. Vidare utgår detta 

scenario från dagens prisläge, vilket innebär att entreprenörerna uteslutande kommer välja att använda 

biodiesel som drivmedel. 

Scenario C bygger på ett antagande om att SLL ställer specifika krav på enbart en renodlad elbussflotta.  

Scenarierna sammanfattas i bilden nedan och utvecklas ytterligare under efterföljande underrubriker.  

 

Scenario 0: Jämförelsescenario 

Detta scenario utgör ett referensscenario eller jämförelsescenario. Drivmedelsmixen i busstrafiken 

fortsätter vara densamma som idag och ändras inte vid kommande upphandlingar. Det är mot detta 

scenario som övriga scenarier kommer att jämföras i konsekvensanalysen av de olika upphandlingarna. 

Det bör däremot observeras att detta inte är ett business-as-usual (BAU) scenario då kravutformningen 

inom SLL har rört sig mot att ställa funktionskrav, vilket återspeglas i scenario B.  

I detta scenario kommer både Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna och Täby/Åkersberga/Vaxholm 

fortsätta använda biodiesel och en mindre mängd etanol.  Söderort/Huddinge/Botkyrka och 

Nacka/Värmdö fortsätter med en kombination av biogas och biodiesel, medan Stockholm 

innerstad/Lidingö fortsätter med en kombination av biodiesel, etanol och biogas. Se tabell nedan. 

Kommande upphandlingar  Drivmedelsval vid upphandling 

2020: Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna Biodiesel och en mindre del etanol 

2021: Täby/Åkersberga/Vaxholm Biodiesel och en mindre del etanol 

2021: Söderort/Huddinge/Botkyrka En kombination av biogas och biodiesel 

2021: Nacka/Värmdö En kombination av biogas och biodiesel 

2022: Stockholm innerstad/Lidingö En kombination av biodiesel, etanol och biogas 

 

Scenario 0:

Jämförelsescenario

- Utgår ifrån dagens 
situation

- Ska ej betraktas 
som business-as-

usual

- Övriga scenarier 
jämförs med detta

Scenario A1: Krav

- Specifika krav 
ställs på biogas-
och elbussar i 

upphandlingarna

- Inga andra 
drivmedel är 

aktuella

Scenario A2: Krav 
och funktion

- Specifika krav 
ställs på biogas-
och elbussar i 

upphandlingarna

- I vissa 
trafikområden ställs 

däremot endast 
funktionskrav 

(leder till 
biodieselbussar

Scenario B: 
Funktion

- Endast 
funktionskrav ställs 

i samtliga 
upphandlingar

- Detta resulterar i 
att endast biodiesel 

används

Scenario C: Kraft

- Specifika krav 
ställs på elbussar i 
upphandlingarna

- Inga andra 
drivmedel är 

aktuella
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Scenario A1: Krav (Fokus el och biogas) 

I detta scenario antas det att SLL väljer att storsatsa för minskad klimatpåverkan, lokalt producerade 

drivmedel (hög energisäkerhet) och låga partikelutsläpp genom att ställa specifika tekniska krav på biogas 

och el som drivmedel. Detta genom att ställa krav på elbussar i stadsnära trafik och biogasbussar på 

längre linjer. Scenariot undersöker effekterna av att ställa specifika krav på enbart el- och biogasfordon, 

det vill säga det antas att inga andra drivmedel kommer upphandlas. Detta leder till ett stort antal 

elbussar i innerstadstrafiken och i närförorter som Sundbyberg och Solna, medan biogasbussar kommer 

trafikera större delen av linjerna i Åkersberga, Vaxholm, Nacka och Värmdö. Totalt rör det sig om cirka 

495 biogasbussar och 225 elbussar. Se tabell nedan. 

Det finns idag ingen infrastruktur för biogas i trafikområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna eller 

Täby/Åkersberga/Vaxholm. Här behövs således infrastrukturen byggas ut. Depån i 

Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna har ett fördelaktigt geografiskt läge i ett biogasperspektiv på 

grund av närheten till gasnätet. I övrigt kan befintlig infrastruktur för biogas användas. Infrastruktur för 

elbussar behöver byggas ut i samtliga trafikområden. 

Kommande upphandlingar Drivmedelsval vid 
upphandling 

Utfall Drivmedel 

2020: Bromma/Solna/ 
Sundbyberg/Sollentuna 

Främst elbussar med 
komplettering av biogas på 
linjer som inte är i stadsnära 
trafik (Finns ej biogas idag, 
men geografisk placering är 
fördelaktig på grund av närhet 
till gasnätet).  

Ca 130 elbussar 
Ca 60 biogasbussar 

 

2021: 
Täby/Åkersberga/Vaxholm 

Främst biogasbussar samt 
komplettering med elbussar 
på linjer där det är lämpligt. 
Exempelvis på linjer i 
stadsnära trafik. 

Ca 70 biogasbussar 
Ca 10-30 elbussar 

 

2021: 
Söderort/Huddinge/Botkyrka 

Främst biogasbussar, med 
understöd av elbussar på vissa 
sträckor i söderort och 
Huddinge  (Biogas finns 
installerat i Gubbängsdepån) 

Ca 140 biogasbussar 
Ca 45 elbussar 

 

2021: Nacka/Värmdö Biogasbussar (Biogas finns 
installerat i Charlottendal) 

Ca 140 biogasbussar  

2022: Stockholm 
innerstad/Lidingö 

Främst elbussar, med ett 
understöd av biogasbussar ut 
på t ex Lidingö (Finns biogas i 
Frihamnen och Fredriksdal) 

Fredriksdal: 
Ca 70 biogasbussar 
Ca 30 elbussar 
Frihamnen: 
Ca 30 biogasbussar 
Ca 20 elbussar 
Hornsberg: 
Ca 70 biogasbussar 
Ca 60-70 elbussar 
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Scenario A2: Funktion och krav (Fokus biogas, el och biodiesel) 

Detta scenario liknar scenario A1 till stor del, med en antagen storsatsning på el- och biogasbussar i form 

av specifika krav på detta. Skillnaden är att SLL antas ge större utrymme till entreprenörerna att själva 

välja fordon och biodrivmedel i vissa trafikområden då de upphandlas utifrån funktionskrav utan tekniska 

specifikationer (utöver krav om att drivmedlet ska vara förnybart och uppfylla krav på utsläppsminskning). 

Funktionskrav innebär i praktiken, i dagsläget, att biodiesel kommer att väljas utifrån låg kostnad för 

drivmedlet.  I trafikområdena Täby/Åkersberga/Vaxholm, Söderort/Huddinge/ 

Botkyrka samt Nacka/Värmdö antas funktionskrav ställas i störst utsträckning, vilket leder till att 

biodieselbussar kommer användas av entreprenörerna. Däremot gör vissa specifika krav på biogas och el 

att en relativt stor del i dessa trafikområden ändå kommer vara el- och biogasbussar. Trafikområdena 

Bromma/Solna/Sundbyberg/Sollentuna, Nacka/Värmdö och Stockholm innerstad/Lidingö kommer få 

specifika krav på biogas och el, vilket resulterar i en fordonsflotta baserade på dessa drivmedel. Totalt rör 

det sig om cirka 330 elbussar, 210 biodieselbussar och 180 biogasbussar. Se tabell nedan. 

Likt scenario A1 behöver infrastrukturen för biogas byggas ut i trafikområdet Bromma/Solna/Sundbyberg/ 

Sollentuna. Däremot behöver inte biogasinfrastrukturen byggas ut i Täby/Åkersberga/Vaxholm då 

biodieselbussar med kompletterande elbussar kommer trafikera området. Depån i Bromma/Solna/ 

Sundbyberg/Sollentuna har ett fördelaktigt geografiskt läge i ett biogasperspektiv på grund av närheten 

till gasnätet. På övriga depåer kan befintlig biogasinfrastruktur användas. Infrastruktur för elbussar 

behöver byggas ut i samtliga trafikområden.  

Kommande 
upphandlingar 

Drivmedelsval vid upphandling Utfall Drivmedel 

2020: Bromma/Solna/ 
Sundbyberg/Sollentuna 

Främst elbussar med komplettering av 
biogas på linjer som inte är i stadsnära 
trafik (Finns ej biogas idag, men 
geografisk placering är fördelaktig på 
grund av närhet till gasnätet).  

Ca 130 elbussar 
Ca 60 biogasbussar 

 

2021: Täby/Åkersberga/ 
Vaxholm 

Funktionskrav ställs i stor utsträckning, 
vilket leder till biodiesel. En mindre 
teknisk specifisering leder till ett mindre 
antal kompletterande elbussar.  

Ca 70-90 
biodieselbussar 
Ca 10 elbussar 

 

2021: 
Söderort/Huddinge/ 
Botkyrka 

En kombination av funktionskrav samt 
mer specifika krav på biogasbussar ställs, 
vilket leder till en blandning av biogas och 
biodiesel (Biogas finns installerat i 
Gubbängsdepån) 

Ca 65 biogasbussar 
Ca 120 
biodieselbussar 

 

2021: Nacka/Värmdö En kombination av funktionskrav samt 
mer specifika krav på biogasbussar ställs, 
vilket leder till en blandning av biogas och 
biodiesel (Biogas finns installerat i 
Charlottendal). 

Ca 90 
biodieselbussar 
Ca 50 biogasbussar 

 

2022: Stockholm 
innerstad/Lidingö 

Främst elbussar med komplettering av 
biogas på linjer som inte är i stadsnära 
trafik. T ex Lidingö (Finns biogas i 
Frihamnen och Fredriksdal). 

Fredriksdal: 
Ca 70 biogasbussar 
Ca 30 elbussar 
Frihamnen: 
Ca 30 biogasbussar 
Ca 20 elbussar 
Hornsberg: 
Ca 70 biogasbussar 
Ca 60-70 elbussar 
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Scenario B: Funktion (Biodiesel) 

I det här scenariot antas det att SLL inte gör någon skillnad på olika förnybara drivmedel utan ser samtliga 

förnybara drivmedel med en viss minskning av klimatpåverkan som lika positiva och utifrån detta ställs 

endast funktionskrav. Helt funktionsinriktade krav leder i dagsläget till att entreprenörerna väljer 

biodiesel utifrån kostnad för drivmedel. Möjligheten finns att detta ändras och att något annat 

biodrivmedel blir mer företagsekonomiskt lönsamt, men grunden för detta scenario är dagens prisläge. 

Detta innebär att uteslutande biodiesel kommer användas som drivmedel i samtliga trafikområden. Det 

rör sig om totalt cirka 690 biodieselbussar.  Se tabell nedan. 

Tankmöjligheter för biodiesel finns i samtliga depåer och ingen infrastruktur behöver byggas ut. Däremot 

behöver infrastrukturen för biogas avvecklas i Frihamnen, Fredriksdal, Charlottendal och Gubbängsdepån. 

Kommande upphandlingar 
(Efter 2019) 

Drivmedelsval vid upphandling Utfall Drivmedel 

2020: Bromma/Solna/ 
Sundbyberg/Sollentuna 

Endast funktionskrav ställs, vilket 
innebär att biodieselbussar 
upphandlas.  

Ca 190 
biodieselbussar 
 

 

2021: 
Täby/Åkersberga/Vaxholm 

Endast funktionskrav ställs, vilket 
innebär att biodieselbussar 
upphandlas. 

Ca 80-100 
biodieselbussar 

 

2021: 
Söderort/Huddinge/Botkyrka 

Endast funktionskrav ställs, vilket 
innebär att biodieselbussar 
upphandlas (Befintlig 
biogasinfrastruktur fasas ut). 
 

Ca 185 
biodieselbussar 

 

2021: Nacka/Värmdö Endast funktionskrav ställs, vilket 
innebär att biodieselbussar 
upphandlas (Befintlig 
biogasinfrastruktur i Charlottendal 
fasas ut). 
 

Ca 140 
biodieselbussar 

 

2022: Stockholm 
innerstad/Lidingö 

Endast funktionskrav ställs, vilket 
innebär att biodieselbussar 
upphandlas (Befintlig 
biogasinfrastruktur i Frihamnen och 
Fredriksdal fasas ut). 
 

Fredriksdal: 
Ca 100 
biodieselbussar 
Frihamnen: 
Ca 55 
biodieselbussar 
Hornsberg: 
Ca 120 
biodieselbussar 
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Scenario C: Kraft (el) 

I detta scenario antas det att SLL har bestämt sig för att el är framtiden och i en storsatsning på minskad 

klimatpåverkan, förbättrad närmiljö och hälsa ställs tekniska specifikationer för att få en bussflotta 

bestående av enbart elbussar. Alla trafikområden kommer således trafikeras av elbussar i detta scenario, 

vilket totalt blir cirka 690 stycken. Se tabell nedan. Infrastruktur för laddning behöver byggas ut på 

samtliga depåer, medan befintlig infrastruktur för övriga drivmedel behöver avvecklas. 

Kommande upphandlingar 
(Efter 2019) 

Drivmedelsval vid upphandling Utfall Drivmedel 

2020: Bromma/Solna/ 
Sundbyberg/Sollentuna 

Tekniska specifikationer på elbussar 
leder till att endast elbussar 
upphandlas.  

Ca 190 elbussar 
 

 

2021: 
Täby/Åkersberga/Vaxholm 

Tekniska specifikationer på elbussar 
leder till att endast elbussar 
upphandlas. 

Ca 80-100 elbussar  

2021: 
Söderort/Huddinge/Botkyrka 

Tekniska specifikationer på elbussar 
leder till att endast elbussar 
upphandlas  (Befintlig 
biogasinfrastruktur i 
Gubbängsdepån fasas ut). 

Ca 185 elbussar  

2021: Nacka/Värmdö Tekniska specifikationer på elbussar 
leder till att endast elbussar 
upphandlas  (Befintlig 
biogasinfrastruktur i Charlottendal 
fasas ut). 

Ca 140 elbussar  

2022: Stockholm 
innerstad/Lidingö 

Tekniska specifikationer på elbussar 
leder till att endast elbussar 
upphandlas  (Befintlig 
biogasinfrastruktur fasas ut i 
Frihamnen och Fredriksdal). 

Fredriksdal: 
Ca 100 elbussar 
Frihamnen: 
Ca 55 elbussar 
Hornsberg: 
Ca 120 elbussar 
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Konsekvensanalys 
Krav i kommande upphandlingar för busstrafiken kommer påverka Stockholms län för en lång tid 

framöver. Kontrakten upphandlas på 8-12 år och hur upphandlingarna utformas 2020-2022 kommer 

således ha påverkan in på 2030-talet. Detta inverkar på pris, framkomlighet, turtäthet, närmiljön i de olika 

områdena och klimatpåverkan. Nedan sammanfattas konsekvenserna i beskrivna scenarier och deras 

påverkan på Stockholms län med utgångspunkt i de faktorer som diskuterats i delkapitlet ”Hur hållbart är 

vårt drivmedelsval?”. Scenarierna och konsekvensanalysen har utformats med grund i de rent trafikala 

aspekterna som beskrivs i delkapitel ”Kriterier för val av trafikområde och depå” och dessa aspekter 

analyseras tillsammans med övriga aspekter på drivmedelsvalet. 

Bedömningen för varje aspekt illustreras med färgerna från ett trafikljus där grön innebär en stor 

förbättring, gul innebär viss förbättring och röd innebär en försämring i jämförelse med ”Scenario 0: 

Jämförelsescenario”. Ett ”släckt” trafikljus innebär att ingen förändring sker i jämförelse med ”Scenario 0: 

Jämförelsescenario”. 

Betyg Förklaring 

 

Grön innebär en stor förbättring i 
jämförelse med ”Scenario 0: 
Jämförelsescenario” 

Gul innebär en viss förbättring i 
jämförelse med ”Scenario 0: 
Jämförelsescenario” 

Röd innebär en försämring i 
jämförelse med ”Scenario 0: 
Jämförelsescenario” 

 

 

Grå innebär att ingen förändring 
sker i jämförelse med ”Scenario 0: 
Jämförelsescenario” 

 

Tabellen med konsekvenser för varje scenario utläses utifrån att en kolumn utgör ett scenario och varje 

rad täcker en aspekt av de olika drivmedelsanvändningarna. Detta summeras i sista raden av tabellen.   
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ASPEKTER AV 
DRIVMEDELSVAL: 

SCENARIO A1 
(BIOGAS+EL) 

SCENARIO A2 
(BIOGAS+EL+ 
BIODIESEL) 

SCENARIO B 
(BIODIESEL) 

SCENARIO C 
(EL) 

DRIVMEDELSVAL:     

KLIMATPÅVERKAN 

    
FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET 

    
PRODUKTIONSPOTENTIAL 

    
SOCIAL HÅLLBARHET 

    
EKONOMI  

    
LOKALA UTSLÄPP 

    
ENERGIEFFEKTIVITET 41 

    
TEKNISK MOGNAD 

    

SUMMERING 5 gröna 

0 gula 

1 röd 

         2 gråa 

 

0 gröna 

5 gula 

1 röda 

          2 gråa 

1 grön 

1 gul 

4 röda 

         2 gråa 

5 gröna 

1 gul 

2 röda 

         0 gråa 

 

Scenario A1 med en mix med fokus på biogas och el har tydliga fördelar i jämförelse med 

jämförelsescenariot. Klimatpåverkan och lokala utsläpp minskar samtidigt som försörjningstryggheten, 

social hållbarhet och energieffektivitet ökar. Energieffektiviteten ökar på grund av att elfordonen kraftigt 

väger upp för den minskade verkningsgraden hos biogasfordonens motorer. Förmodligen är däremot den 

direkta ekonomiska effekten att upphandlingarna kommer bli dyrare. Ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv och för lokal ekonomi i Stockholms län är effekten med stor sannolikhet den motsatta på grund 

av den lokala ekonomin som biogas stöttar och positiva hälsoeffekter med elbussar. Den ekonomiska 

effekten här handlar således om systemperspektiv. 

                                                             
41 Enligt SLLs definition där verkningsgraden i fordonet räknas och inte verkningsgraden för hela 
framställningen av bränslet.  
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Scenario A2 har liknande effekter som Scenario A, men i mindre utsträckning. En större andel av biodiesel 

gör att såväl de positiva som negativa effekterna i Scenario A blir något mindre.  

Scenario B, bestående av biodiesel, leder förmodligen till lägst pris vid upphandling och när biogas- och 

etanolfordonen ersätts med fordon med dieselmotorer ökar även energieffektiviteten. Samtidigt ökar de 

lokala utsläppen och den sociala hållbarheten i leverantörskedjan minskar på grund av förhållandena i 

palmoljeplantager. Dessutom finns det en risk att klimatpåverkan ökar på grund av att utsläppen från 

PFAD kommer skrivas upp och hamna på samma nivå som palmolja och raps.  

I det elbaserade Scenario C blir effekterna liknande som i Scenario A, men både minskningen av lokala 

utsläpp och ökningen av energieffektivitet är större här. Ett stort problem för detta scenario är däremot 

den tekniska mognaden för elfordon. Elbilar utvecklas i snabb takt, men än så länge kräver elbussar 

fortfarande en för lång laddningstid för att vara ekonomiskt försvarbara. Vidare finns problem med 

räckvidd utanför stadsnära körning. Framtiden för elfordon i busstrafiken ser ljus ut, men än så länge är 

det ingen lösning för hela trafiken utan fungerar bäst i just stadsnära körning.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Scenario A1 och Scenario C har störst andel aspekter med 

stor förbättring i jämförelse med jämförelsescenariot.  Scenario C är i dagsläget inte aktuellt på grund av 

den tekniska mognaden hos elbussar (främst kort batteritid och lång laddningstid), vilket gör att de inte 

passar för all typ av körning. Scenario A2 är en sorts kompromiss mellan scenario A1 och Scenario B, där 

biodiesel används på de sträckor där dess goda köregenskaper kommer till störst nytta. Medan Scenario B 

har vissa osäkerheter för försörjningstryggheten, den sociala hållbarheten i leverantörskedjan samt ökar 

de lokala utsläppen.  

Det bör dock nämnas att samtliga aspekterna som värderats inte har kunnat kvantifieras utifrån befintligt 

underlag. Där underlag saknas har istället kvalitativa bedömningar gjorts. Modellen som använts har 

heller inte viktat de olika aspekterna mot varandra.   

Slutsats och rekommendation 
Utifrån denna studie föreslås att strategier för drivmedelsval inom kollektivtrafiken tar hänsyn till samtliga 

aspekter presenterade ovan: 

• Potential att minska klimatpåverkan 

• Försörjningstrygghet 

• Framtida produktionspotential 

• Social hållbarhet och påverkan på biologisk mångfald i hela leverantörskedjan 

• Ekonomi 

• Luftkvalitet 

• Energieffektivitet 

Vidare föreslår denna studie att Trafikförvaltningen formulerar tydliga krav i framtida upphandlingar av 

kollektivtrafik, alternativt använd utvärderingskriterier, som tydligt gynnar en kombination av biogas och 

el i stadstrafiken och att biodiesel används som komplement i de delar av trafiken där el och biogas inte 

passar. 

För att åstadkomma en ökad tydlighet kring vilka förnybara drivmedel som ska användas i 

kollektivtrafiken föreslås att Landstingets politiker tydliggör vilka krav som ska styra vid val av drivmedel.  
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Bilaga 1: Motivering av konsekvenser 
ASPEKTER AV 
DRIVMEDELSVAL: 

SCENARIO 
A1 
(BIOGAS+EL) 

SCENARIO 
A2 
(BIOGAS+EL+ 
BIODIESEL) 

SCENARIO 
B 
(BIODIESEL) 

SCENARIO 
C (EL) 

 

DRIVMEDELSVAL:      

KLIMATPÅVERKAN 

    

El har lägst utsläpp per km 
Även om ”grön el” inte köps 
in. Biogasens 
utsläppsminskning uppges 
vara 75,8% i ”Drivmedel 
2016”, men sträcker sig 
därifrån upp till över 100% 
enligt Naturvårdsverket. HVO 
har en utsläppsminskning om 
81,3% enligt ”Drivmedel 
2016”, men det finns stor 
risk att denna kommer att 
öka kraftigt nästkommande 
år pga omklassificering av 
PFAD (nästan dubbleras med 
bibehållna 
bränsleproportioner). 

FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET 

    

Biogas är närproducerat och 
det finns stor potential i 
närområdet.  Även el 
produceras till viss del inom 
och i närheten av Stockholm, 
medan i princip all använd el 
i Stockholm är producerad i 
Sverige.  HVO, FAME och 
etanol är däremot 
importerat till stor del. Av 
etanolen mär 16% producert 
i Sverige, medan FAME och 
HVO importeras i ännu högre 
utsträckning. Vissa 
frågetecken finns kring 
möjligheterna för HVO att 
möta den ökade efterfrågan i 
och med 
biodrivmedelsdirektivet, 
speciellt med 
omklassificeringen av PFAD 
till biprodukt (som ökar 
kraven på PFAD). 



38 
 

PRODUKTIONSPOTENTIAL 

    

Biogas är närproducerat och 
det finns stor potential i 
närområdet. Även el  är 
närproducerat (viss 
produktion i Stockholm med 
omnejd, samt resten i princip 
uteslutande i Sverige) och 
stor potential för mer 
förnybart i systemet, med 
stabil politisk 
överenskommelse iom 
”Energiöverensskommelsen”. 
För HVO, etanol och FAME 
finns produktionspotential i 
Sverige i form av 
skogsprodukter och 
matavfall. 

SOCIAL HÅLLBARHET 

    

Hållbarhet i 
leverantörskedjan låg för 
PFAD (mark tas över med 
tvång, dåliga 
arbetsförhållanden). Vissa 
problem för el vid 
batteritillverkning, men den 
totala negativa sociala 
påverkan betraktas som 
mindre för batterier i 
relation till t ex km än 
biodiesel (ett batteri 
tillverkas en gång med t ex 
kobolt från gruvor i Kongo, 
medan palmolja måste 
utvinnas kontinuerligt då det 
är ett bränsle). 

EKONOMI 
(FÖRETAGSEKONOMI) 

    

Biodiesel har lägst kostnad 
idag. 

LOKALA UTSLÄPP 

    

Elbilar har inga lokala 
utsläpp. Förbränning av gas 
skapar betydligt lägre lokala 
utsläpp i jämförelse med 
flytande biodrivmedel. 
Medan flytande drivmedel 
har ungefär jämbördiga 
lokala utsläpp. 

ENERGIEFFEKTIVITET 

    

Elbilar har högst 
verkningsgrad, vilket gör att 
scenario C och A1 får högst 
betyg här. Alla scenarios blir 
bättre än jämförelse 
scenariot på grund av att de 
innehåller en stor mängd 
elbussar, eller att de 
uteslutande innehåller 
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biodiesel (biodeselbussar har 
högre verkningsgrad än 
biogas och etanol). 

TEKNISK MOGNAD 

    

Den tekniska mognaden för 
ellbussar är något efter 
övriga på grund av aspekter 
som laddningstid och 
räckvidd för batterierna. 
Laddningstidens längd gör att 
bussarna måste stå still 
under flera perioder per dag 
(och då även 
busschauffören). Räckvidden 
för batterier gör fortfarande 
att en del sträckor inte är 
möjliga att köra med 
elbussar då de är för långa. 

SUMMERING 5 gröna 

0 gula 

1 röd 

         2 gråa 

 

0 gröna 

5 gula 

1 röda 

          2 gråa 

1 grön 

1 gul 

4 röda 

         2 gråa 

5 grön 

1 gul 

2 röda 

         0 gråa 

 

 



Framtidens  kollektivtrafik i  
Stockholms län Februari 2018.


