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Sammanfattning 

Denna utredning har tagits fram på uppdrag åt Västra Götalandsregionen inom ramen för Biogas 

Väst – programmet för biogasutveckling i Västra Götaland tillsammans med 

kollektivtrafiksekretariatet, Västtrafik, Region Skåne och Skånetrafiken. Bakgrunden till 

uppdraget är att gasbussar ofta faller relativt dåligt ut i upphandling av kollektivtrafik, när 

energianvändningen vägs in. En anledning är att gasbussar uppges ha dålig energieffektivitet. 

Dock saknas en aktuell och transparent sammanställning av gasbussars energieffektivitet.  

 

Syftet med utredningen är att kartlägga gasbussars energieffektivitet, dels vad som finns 

kommersiellt tillgängligt idag och dels vilken utveckling som kan komma inom den närmaste 

framtiden för att öka effektiviteten i gasbussar. Med energieffektivitet menas bussens 

bränsleförbrukning per körd kilometer. I enkätundersökningen som ligger till grund för 

utredningens resultat har frågor ställts till bussoperatörer i Sverige som kör gasbussar i 

kollektivtrafik idag, med fokus på bussar som levererats de senaste åren. Enkätfrågor och 

intervjuer har också genomförts med busstillverkare, en avgränsning har gjorts till de 

busstillverkare som levererar fordon i Sverige. Som en kompletterande del till utredningen görs 

även en beskrivning och jämförelse av underlag från Volvo bussar och Technical Research Center 

of Finland (VTT) med avseende på alternativet att producera el av biogasen för att köra elbussar 

som alternativ till gasbussar. 

 

Kartläggning av energiförbrukning - Nuläge 

Partnerskapet för förbättrad kollektivtrafik där bland annat Svensk Kollektivtrafik och Sveriges 

Bussföretag ingår, har tagit fram nya rekommendationer för upphandling av busstrafik där 

energieffektiviteten har fått ökad betydelse i förfrågningsunderlag. Slutsatsen av denna utredning 

är att det går att ställa krav enligt den framtagna rekommendationen, avseende energieffektivitet, 

utan att diskriminera gasbussen. Resultatet visar att boggibussar i landsbygdstrafik (SORT 3) 

uppfyller branschens rekommenderade baskrav avseende energiförbrukning medan för gasbussar i 

tätortstrafik (SORT 2) uppfyller de minimikravet för branschens rekommenderade 

energiförbrukning. Uppgifterna baseras på fordon levererade mellan 2008-2014. Det hade varit 

önskvärt att enbart basera utredningen på de fordon som levererats de senaste åren, men pga. 

svårigheter att samla in data för tankad mängd gas på individnivå för gasbussarna var detta inte 

möjligt. SORT (Standardised On-Road Test Cycles) är ett av branschen framtaget internationellt 

testförfarande för att mäta emissioner och energiförbrukning för nya bussar. 

Vidare kan denna utredning konstatera, utifrån insamlade uppgifter om bränsleförbrukning för 

gasbussar jämfört med branschens rekommendation och tidigare studier, att ur energisynpunkt 
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passar gasbussar bäst för trafik med högre hastighet samt färre stopp. Det kan innebära att 

gasbussar kan komma att flyttas ut från innerstad till förorts- och regionaltrafik till förmån för 

elbussar i innerstadstrafiken (mindre utsläpp och buller). Detta kan komma att medföra en 

effektivare användning av den fordonsgas som nyttjas inom kollektivtrafiken. 

 

Framtida utveckling 

4 av 5 tillverkare svarade i enkätundersökningen att de redan idag levererar, eller kommer att 

senast under 2015 kunna leverera gasbussar som uppfyller emissionskrav för Euro VI. 3 av de 5 

tillverkare som besvarat enkäten planerar att i framtiden ta fram hybrid och eller laddhybrid som 

kan köra på gas. Utöver dessa har VanHool redan levererat hybridbuss med gasmotor till Nobina 

och Skånetrafiken.  

Bara sett till motorn som sitter i bussen är gasmotorn (ottomotorn) inte lika effektiv som en 

dieselmotor eller en elmotor, det innebär att det går åt mer bränsle för att driva bussen framåt. 

Scania har angett att deras senaste gasmotor har en verkningsgrad nära den för dieselmotorn och 

anser att ottomotorer framöver högst sannolikt kommer kunna öka sin energieffektivitet snabbare 

än motsvarande dieselmotorer. I statistiken insamlad i enkätundersökningen har det visat sig att av 

tillverkarna ligger bussar levererade av Solaris generellt lågt i energiförbrukning per kilometer. 

 

Är det effektivare att producera el av biogasen? 

Både Volvo bussars beräkningar och det finländska forskningsinstitutet VTT är överens om att det 

är effektivare att använda biogasen för att producera el och därefter använda elen i en elbuss än att 

använda biogasen direkt i en gasbuss. Hur mycket mer energieffektivt alternativet med elbuss 

förväntas vara är dock inte helt entydigt, det kan i beräkningarna variera mellan 2,5- 4,5 gånger 

effektivare med en elbuss.  

Om transportsektorn ska ställas om till att bli fossiloberoende och andelen biodrivmedel ska kunna 

öka i Sverige krävs att flera förnybara bränslen ersätter bensin och diesel i framtiden. Det finns 

idag inte ett bränsle som ensamt kan ersätta all bensin och diesel. Det är inte en fråga om 

”antingen eller” utan fler alternativ behövs. De olika förnybara drivmedlen bör därför användas 

där de passar bäst. Det finns för- och nackdelar med de olika förnybara drivmedlen. Den bästa 

milen är och förblir den milen vi avstår från att köra, exempelvis genom effektivare trafikarbete 

med en ökad fyllnadsgrad i bussarna. 

 

Förslag till fortsatta utredningar 

Det hade varit önskvärt att för denna utredning samla in uppgifter enbart för de fordon som 

levererats de senaste åren, eftersom det anses mest relevant för framtiden. På grund av svårigheter 

att få fram uppgifter för tankad mängd gas på individnivå för bussarna ser denna utredning en 

möjlig förbättring och ett identifierat behov av att införa individuell mätning av tankad gas på 

ramp. Idag kan bussoperatörerna i de flesta fall bara mäta hur mycket gas som tankats för samtliga 

bussar som står uppställda på rampen. Förbrukningen blir därför en schablonsiffra med 
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genomsnittlig förbrukning för samtliga bussar som står uppställda på rampen. Baserat på resultaten 

från denna studie föreslås därför fortsatt arbete för att djupare undersöka energiförbrukningen 

specifikt för nyare fordon.   
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1 Syfte och bakgrund 

Denna utredning har tagits fram på uppdrag åt Västra Götalandsregionen inom ramen för Biogas Väst – 

programmet för biogasutveckling i Västra Götaland tillsammans med kollektivtrafiksekretariatet, Västtrafik, 

Region Skåne och Skånetrafiken. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till uppdraget är att gasbussar ofta faller relativt dåligt ut i upphandling av kollektivtrafik, när 

energianvändningen vägs in. En anledning är att gasbussar uppges ha dålig energieffektivitet. Dock saknas en 

aktuell och transparent sammanställning av gasbussars energieffektivitet. Det finns ett behov av att dokumentera 

energianvändningen för gasdrift jämfört med andra alternativ, med avseende på tillverkaruppgifter och utfall av 

verklig förbrukning på nationell nivå.  

 

Partnerskapet för fördubblad kollektivtrafik där bland annat Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag 

ingår, har tagit fram nya rekommendationer för upphandling av busstrafik där energieffektiviteten har fått ökad 

betydelse i förfrågningsunderlag. Kraven på ökad energieffektivitet ställer krav på gasbussarnas effektivitet och 

på att nya tekniklösningar utvecklas. Ökad energieffektivitet i gasbussar är därför ett av fem fokusområden i 

programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016, med målsättningen att bland annat öka 

kunskapen hos kollektivtrafikens företrädare. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att kartlägga gasbussars energiförbrukning, dels vad som finns kommersiellt 

tillgängligt idag och dels vilken utveckling som kan komma inom den närmaste framtiden för att öka 

effektiviteten i gasbussar. Med energieffektivitet menas bussens bränsleförbrukning per körd kilometer. 

 

Resultatet från kartläggningen ska bidra till att svara på frågan om det går att ställa krav, enligt 

rekommendationen avseende energieffektivitet (framtagen av Partnerskapet för en förbättrad kollektivtrafik) 

utan att diskriminera gasbussen. Vidare ska resultatet av utredningen hjälpa till att svara på frågan vilken typ av 

trafik som passar bäst för gasbussar ur energisynpunkt och om den som upphandlar trafik med gasbussar därför 

bör ställa olika krav beroende på typ av trafik (s.k. SORT klass) och busstyp. SORT (Standardised On-Road Test 

Cycles) är ett av den internationella kollektivtrafikunionen (UITP) framtaget testförfarande för att mäta 

emissioner och energiförbrukning för nya bussar. 

 

Som en kompletterande del till utredningen görs även en beskrivning och jämförelse av underlag från Volvo 

bussar och Technical Research Center of Finland (VTT) med avseende på alternativet att producera el av 

biogasen för att köra elbussar som alternativ till gasbussar. 
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1.3 Avgränsning 

I enkätundersökningen som ligger till grund för utredningens resultat har frågor ställts till bussoperatörer i 

Sverige som kör gasbussar i kollektivtrafik idag, med fokus på bussar som levererats de senaste åren. 

Enkätfrågor och intervjuer har också genomförts med busstillverkare, en avgränsning har gjorts till de 

busstillverkare som levererar fordon i Sverige. 

 

I utredningen ingår en beskrivning och jämförelse av underlag från Volvo bussar och Technical Research Center 

of Finland (VTT) med avseende på alternativet att producera el av biogasen för att köra elbussar. Inom ramen för 

denna utredning har dock ingen djupare analys av beräkningarna gjorts. 
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2 Branschens rekommendation för 
upphandling 

Partnerskapet för fördubblad kollektivtrafik där bland annat Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag 

ingår, har tagit fram nya rekommendationer för upphandling av busstrafik där energianvändningen har fått ökad 

betydelse i förfrågningsunderlag. Bakgrunden till att den nya rekommendationen tagits fram är det EU-direktiv 

2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon och som sedan den 1 juli 2011 är 

implementerad i Svensk lag genom lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 

kollektivtrafiktjänster. Lagen innebär att en upphandlande myndighet vid upphandling av fordon eller 

kollektivtrafiktjänster måste beakta den energi- och miljöpåverkan som är kopplad till driften under fordonets 

hela användningstid. I branschens rekommendation ges en vägledning om hur krav kan ställas i upphandling av 

busstrafik i Sverige så att lagen uppfylls. Det är sedan upp till varje upphandlande kollektivtrafikmyndighet att 

välja om rekommendationen ska användas eller inte.  

 

I rekommendationen, som heter ”Miljökrav vid upphandling – buss” finns förutom krav på energianvändning 

även krav som omfattar drivmedel, avgasemissioner, buller och krav på aktivt miljöarbete. Här nedan ges en mer 

ingående beskrivning av kravet om energianvändning. 

 

Kraven på fordonens energianvändning, enligt vad branschens rekommendation valt att använda, relaterar till 

UITPs (Internationell branschorganisationen för kollektivtrafik) testförfarande SORT (Standardised On-Road 

Test Cycles). SORT-värdet bygger inte på förbrukning i verklig trafik utan är bussens energiförbrukning enligt 

en särskilt överenskommen testcykel i syfte att kunna jämföra olika bussars prestanda vid inköp. SORT-värdet, 

som fordonets leverantör ska intyga, gäller alla fordon i ett visst utförande.  

 

 SORT 1 – tät innerstadstrafik med låg genomsnittsfart, 12 km/h, många hållplatser, mycket gasande och 

bromsande, mycket köer, liknande Stockholms innerstadstrafik. 

 SORT 2 – snitthastighet på 18 km/h, innerstadstrafik med buss liknande många svenska städer. 

 SORT 3 – snitthastighet på 27 km/h, förortslinjer 

  

I branschens rekommendation, som visas i tabell 2.1 nedan, ställs krav för klass I-fordon (stadsbussar med både 

sittplats- och ståplatspassagerare) att uppfylla energiförbrukning motsvarande SORT 2 och för klass II 

(landsvägsbussar med i huvudsak sittplatspassagerare) & klass III-fordon (långfärdsbussar med enbart 

sittplatspassagerare) gäller SORT 3. Inom varje kategori ges möjlighet att välja mellan att ställa minimi-, bas- 

eller utökade krav. I rekommendationen anges att baskrav lämpar sig för normal trafik och utökade krav där 

extra stränga krav önskas. Olika kravnivåer kan medföra olika kostnader för den upphandlade trafiken. Även 

beställarens egna krav kan anges i förfrågningsunderlaget, i de fall dessa skiljer sig från branschens 

rekommendation.  
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Tabell 2.1. SORT-krav enligt branschens rekommendation för miljökrav vid trafikupphandling – Buss. Enheten i tabellen är 

liter diesel/100 km eller kWh/10 km. 

 

Kravet som rekommenderas att gälla för upphandlad kollektivtrafik är att fordonen som används ska vara sådana 

att energiförbrukningen inte överskrider de nominella värden som anges i tabell 2.1 ovan. Rekommendationen 

omfattar endast fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2011 och senare. Dessutom avser kravet den 

sammanlagda förbrukningen för samtliga fordon och beräknas fram som ett kilometerviktat medelvärde för 

energianvändningen i bussflottan. Det innebär att några energikrävande bussar kan vägas upp mot att det inom 

bussflottan också finns energisnåla fordon. Som exempel på olika busstyper visas här nedan bilder på 2-axlad 

buss, boggibuss, ledbuss och dubbelledbuss.  

 

 

2-axlad buss 

 

3-axlad boggibuss 

 

Ledbuss 

 

Dubbelledad buss  
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3 Olika tekniker 

3.1 Två inriktningar för gasmotorer 

Det finns två huvudsakliga inriktningar för gasmotorer idag; tändstiftsmotorer (konventionell gasmotor) och 

dual-fuel teknik (kompressionsmotorer diesel). Den största fördelen med tändstiftsmotorer (även kallade 

ottomotorer), vilket närmast kan jämföras med bensinmotorer, är de låga utsläppen av kväveoxider. Bland 

nackdelarna finns att de inte är lika energieffektiva och medför ett ökat servicebehov jämfört med dieselmotorn. 

För dual-fueltekniken (metandiesel), vars motor fungerar som en dieselmotor genom kompressionständning, har 

tekniska lösningar lett till att man för lastbilar har kunnat minska dieselåtgången och öka räckvidden. 

Huvudsyftet med dual-fuel har varit att öka effektiviteten i gasmotorn jämfört med dieselmotorn. (M. Hanander, 

H. Rosqvist, Trivector, 2011) En teknisk utmaning för metandieseltekniken är att hålla emissionerna låga när 

olika bränslen blandas i samma motor. (Johannesson, Miljöbyrån Ecoplan AB, 2012).  

 

BiMe Bus är ett demonstrations- och utvecklingsprojekt där dual-fuelteknik testats i bussar för regiontrafik. 11 

Volvobussar går i trafik i Vårgårda på uppdrag av Västtrafik. I projektets början bedömdes att de 

metandieseldrivna bussarna skulle kunna komma upp i 75 % fordonsgas och 25% biodiesel. Utfallet har varit 

betydligt lägre, i genomsnitt 32 % fordonsgas och resten biodiesel. Anledningen till att gasandelen blivit lägre än 

beräknat beror, enligt slutrapporten från projektet, på att Volvo valde att utgå från en större motor än planerat 

och att det visade sig också kräva mer utvecklingsresurser än vad som var möjligt att få, för att göra om motorn. 

I övrigt har bussarna fungerat väl. AB Volvo arbetar vidare med att utveckla fordon med metandieseldrift (M. 

Losman, Miljöbyrån Ecoplan 2010). 

 

3.2 Elektrifiering av kollektivtrafik 

Den snabba tekniska utvecklingen och minskade kostnader för batterier har gjort att utvecklingen av 

hybridfordon, laddhybridfordon och rena elfordon har påskyndats de senaste tio åren. Utvecklingen av drivlinor 

(dvs. det system som driver fordonet framåt) för elfordon och elektrifieringen inom transportsektorn har gått 

betydligt snabbare för lätta fordon än för tunga fordon. Utmaningarna för tunga fordon är större då de kräver ett 

större energilager, i form av exempelvis batterier, ombord på fordonet för att kunna köra en längre sträcka på el. 

Så kallade trådbussar, får kontinuerlig matning av el och behöver därför inte köra runt med ett extra energilager 

ombord på fordonet. Trådbussar var vanligare i Sverige under mitten av 1900-talet, idag finns det ett fåtal 

trådbussar i Landskrona. I övrigt är trådbussar vanligast i Central- och Östeuropa.  

 

Kommersiellt tillgängligt på marknaden finns idag hybridbussar som har både en förbränningsmotor och en 

elmotor ombord. Bussen kan återvinna bromsenergin och lagra den i ett mindre energilager (exempelvis 

batterier). Energin utnyttjas vid låga hastigheter när fordonet lämnar en hållplats. Hybridbussarna kan endast 

köra en kort sträcka på el, för resterande sträcka krävs att ett bränsle driver förbränningsmotorn ombord på 

bussen, detta bränsle kan vara fordonsgas. Idag finns många tillverkare av hybridbussar och ett par tillverkare 

har tagit fram hybridbussar med gasmotor, exempelvis Vanhool, Solaris och MAN. Skånetrafiken har börjat testa 
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hybridbussar på gas under 2014. Även Bergen, i Norge, har beställt gashybridbussar som levererats under 2014. 

I Västerås startar ett test under 2014 med en elbuss som ska laddas under natten och som använder fordonsgas 

för att försörja el utrustningen ombord på bussen med el samt för uppvärmning av kupén. Än så långe finns inte 

så mycket erfarenhet från driften med dessa bussar det är därför allt för tidigt att göra någon utvärdering. 

 

För att bussen ska kunna köra en längre sträcka på el krävs att energilagret ombord på bussen är större och att det 

kan laddas upp med el genom extern elanslutning, så kallade laddhybridbussar. Idag pågår försök och test med 

laddhybridbussar i flera europeiska städer och i Sverige finns laddhybridbussar i Umeå och i Göteborg. Från och 

med december 2014 kommer även ett försök med laddhybridbussar att genomföras i Stockholm. 

Laddhybridbussarna trafikerar en utvald sträcka där bussarna kan stå stilla och ladda upp batterierna vid 

ändhållplatsen. Beroende på busslinjens sträckning, hur länge bussen kan stå stilla vid ändhållplatsen och 

dimensioneringen av energilagret ombord på bussen kan bussen köra olika långt på ren eldrift. Vanligast idag är 

att fordonet behöver kunna köra viss del av sträckan på en förbränningsmotor för att klara av att köra på linjen 

ett helt trafikdygn. Rena elbussar blir designade att köra på en viss linje där de har möjlighet att ladda 

energilagret vid ändhållplatserna och får svårt att flyttas runt till andra linjer. Förutom fordonet krävs att en 

infrastruktur för laddning av bussarna byggs upp. Idag finns igen standard för laddstationer och det finns därför 

en risk för inlåsningseffekter i olika system för laddning av fordon. Ännu finns inget kommersiellt tillgängligt 

laddhybridfordon. De fordon som köps ingår i olika demonstrations- och utvecklingsprojekt och är idag nära 

kommersialisering. 

 

Övergången till hybrider och laddhybrider som kan köra på så väl gas som andra bränslen och i vissa fall rena 

elbussar kommer att fortsätta gå framåt. Det är främst i tätortstrafik och på särskilt utvalda linjer som 

laddhybridbussar och rena elbussar kommer att införas. För förortstrafik och landsbygdstrafik kommer det 

fortsatt behövas en förbränningsmotor ombord på fordonet under överskådlig tid, denna motor kan drivas med 

gas. Effektivisering av förbränningsmotorn, återvinning av bromsenergi och energibesparande åtgärder för all 

kringutrustning ombord på bussen kommer dock fortfarande att vara viktigt för att minska användningen av 

bränslen till transportsektorn. 
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4 Tidigare utredningar 

Som en utgångspunkt för denna studie har ett antal tidigare utredningar gåtts igenom. I detta kapitel ges en kort 

sammanställning av det befintliga underlaget från tidigare studier.  

 

4.1 Sammanställning av erfarenheter 

Inom det EU-finansierade projektet Clean fleets har erfarenheter av drift med alternativa bränslen och tekniker 

sammanställts i rapporten ”Experiences with Fuel and Technology options”. De sammanlagda erfarenheterna har 

summerats i en tabell med för- och nackdelar för de olika teknikerna. Här nedan visas sammanställningen för 

biogas-, hybrid-, plug-in elektrisk samt hel elektriska bussar (Clean fleets, feb. 2014). 

 

 Fördelar Nackdelar 

Biogas 

 Låga utsläpp och besparing av 

växthusgasutsläpp (CO2eq) jämfört 

med konventionell dieselfordon, 

särskilt när metanutsläppet minimeras. 

Produktionspotentialen för produktion 

av biogas från avfall är relativt liten. 

Betydligt större potential för 

förgasning av biomassa. 

Partikelutsläpp nära 0. Upp till 30-

80% reduktion av NOx utsläpp jämfört 

med traditionella dieselfordon. 

(Stämmer inte för Euro VI fordon) 

Bränslepriset och tillgängligheten är 

starkt beroende av förhållanden på den 

lokala marknaden och 

produktionskedjan. 

Samma teknologi som för naturgas 

och därför relativt välutvecklad teknik 

och marknad. Låg merkostnad vid köp 

av gasbuss jämfört med nyare 

teknologier. 

Säkerhetsrisker finns kopplat till att 

lagra gas ombord på fordon.(1) 

Bränslet är förnybart och kan 

produceras från avfall. 

 

Hybrid (förbränningsmotor+elmotor) 

Diesel elektrisk CO2eq besparingar kan uppgå till ca 

30% WTW (Well-to-Wheel) i 

jämförelse med standard dieselfordon. 

Besparingen av CO2eq är beroende av 

i vilken utsträckning som elmotorn 

används, vilket beror av körcykel, 

topografi, trängsel, körsätt och rutt. 

Relativt mogen teknik med liknande 

tillgänglighet som standard dieselbuss. 

Diesel är fossilt bränsle.(2) 

 Inköpskostnad kan vara upp till 50% 

högre än för traditionell dieselbuss. 

Gas/etanol/biodiesel hybrid Har samma fördelar som en diesel 

elektrisk hybrid men med lägre 

emissioner. 

Begränsad erfarenhet så här långt.(3) 
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 Fördelar Nackdelar 

Plug-in elektrisk hybrid Signifikant lägre CO2eq emissioner 

jämfört med traditionell diesel(4). 

CO2eq besparingen i ett WTW 

perspektiv är beroende av hur 

elektriciteten är producerad samt i hur 

stor utsträckning fordonet kan köra på 

el. 

Lägre energianvändning än diesel 

elektriska fordon. 

Relativt omogen teknik och därför 

finns begränsad erfarenhet från denna 

teknik. 

Flexibilitet att köra på el i områden 

där det finns problem med buller och 

lokala emissioner. 

 

Hel Elektrisk 

 Hög potential för CO2eq besparing i 

WTW. 

Utsläppen i WTW perspektiv är helt 

beroende av hur elektriciteten är 

producerad. 

Nollutsläpp från fordonet samt låga 

bullernivåer. 

Relativt omogen teknik, därför är 

inköpspriset högt. Kostnad för 

utbyggnad av infrastruktur varierar 

beroende på befintlig infrastruktur. 

Begränsad erfarenhet från denna typ 

av teknik. 

 Behovet av att ladda fordonet kan 

begränsa flexibiliteten. 

Tabell 4.1. erfarenheter av drift med alternativa bränslen och tekniker (Clean fleets, feb. 2014) 

 

Här ges denna utrednings kommentarer till tabellen ovan:  

1) Säkerhetsrisker anges finnas med att lagra gas ombord på fordon. Även andra bränslen innebär 

säkerhetsrisk vid lagring ombord på fordon. 

2) Alternativ till fossil diesel är biodiesel med förnybar råvara som exempelvis Rapsmetylester (RME) 

eller Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO). 

3) RME och HVO anses vara beprövade bränslen idag, 

4) Plug-in elektrisk hybrid innebär signifikant lägre växthusgasutsläpp även vid användning av fossil 

diesel, ännu mer om förnybar diesel används. 

 

Storstockholms Lokaltrafik gav WSP i uppdrag att sammanställa olika åtgärders potential för att uppnå en 

energibesparing i kollektivtrafiken. Rapporten visar att energiförbrukningen för ett fordon i verklig trafik 

påverkas så väl av fordonets prestanda som av förarens körsätt och framkomligheten utmed busslinjen där 

fordonet kör. För att åstadkomma en låg energiförbrukning krävs åtgärder inom samtliga tre huvudgrupper (WSP 

Sverige, 2012):  

 

1) Fordonsåtgärder 

För åtgärder på fordonet i syfte att sänka energiförbrukningen nämns hybridisering, elektrifiering, 

lättviktsmaterial, val av däck samt längd och vikt på fordonet. Störst potential för energibesparing har 

elektrifiering av bussar som teoretiskt bedöms kunna sänka energiförbrukningen med 60%. 
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2) Åtgärder för att påverka förarnas körsätt 

Föraråtgärder som kan sänka energiförbrukningen omfattar utbildning i sparsam körning/”eco-drivning” 

samt installation av stödsystem i bussen som hjälper föraren att köra sparsamt. Dessa åtgärder bedöms 

kunna spara upp till 20% bränsle. I jämförelse med att byta ut fordon mot exempelvis elfordon bedöms 

föraråtgärder vara kostnadseffektiva eftersom åtgärderna kan omfatta hela bussflottan, exempelvis 

genom att samtliga förare utbildas i sparsamt körsätt/”eco-drivning”. 

3) Trafikplaneringsåtgärder   

För trafikplanerande åtgärder som exempelvis ökad framkomlighet i trafiken, minskat antal stopp, 

snabbare av- och påstigning vid hållplats och signalprioritering av bussar är potentialen för 

energibesparing svårare att uppskatta än åtgärder i fordon och avseende sparsam körning. Det beror på 

att de lokala förhållandena är olika. Som exempel gjorde Västtrafik en uppskattning tillsammans med 

Volvo som visade att vid en ökning av medelhastigheten från 18 till 20 km/h minskas 

bränsleförbrukningen med 9% samtidigt som restiden förkortas vilket kan innebär behov av färre fordon 

och ett ökat resande. 

 

4.2 Mätningar/simuleringar av energiförbrukning 

Inom ramen för International Energy Agencys (IEAs) arbete med ”Implementing Agreement Advanced Motor 

Fuels” (AMF) togs en rapport fram med syfte att utreda hur långt utvecklingen nått inom området 

metangasdrivna motorer för tunga fordon (omfattar både lastbilar och bussar). Utredningens ambition var också 

att undersöka potentialen för olika koncept med avseende på energieffektivitet, hållbarhet och 

emissionsstandard.  

 

Resultatet visade att tunga fordon med metangasdrivna motorer (biogas/fordonsgas) klarade av att uppfylla 

emissionskraven. Utsläppen från fordonen som testats låg nära avgaskraven för Euro VI och anses vara ”bäst i 

klassen”. Resultatet visade också att effektiviteten för motorn (ottomotor för metangas) var betydligt lägre än för 

en dieselmotor (18% resp. 33%). Skillnaden mellan en dieselmotor och en gasmotor (ottomotor) är att i 

gasmotorn antänds bränslet med hjälp av tändstift, på samma sätt som för en bensinmotor, medan för en 

dieselmotor antänds bränslet i motorn genom kompression (dvs högt tryck). 

 

Även provning av dual-fuel (gas+diesel) motorer utfördes. Dessa motorer använder, på samma sätt som för 

dieselmotorer, kompression i motorn för att antända bränslet. Syftet med dual-fuel motorn är att kunna ersätta 

största delen av dieselbränslet mot gas och behålla den högre effektiviteten som en dieselmotor har. 

Inblandningen av diesel behövs för att antända gasen i motorn. Vid provningen av dessa dual-fuel fordon 

uppnåddes dock inte den önskade, 75%-iga ersättningen av dieselbränslet. I vissa fall var ersättningen av diesel 

endast 7%. En jämn belastning på motorn, dvs långa sträckor vid hög hastighet med lite stopp och start, är 

avgörande för att uppnå en hög andel gas. 

 

Sammanfattningsvis visar testerna att (IEA, Advanced motor fuels, 2014): 

 För dual-fuel tekniken finns svårigheter att uppnå emissionskraven. 

 Dieselersättningen för dual-fuel fordonen motsvarade inte ställda förväntningar. 
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 Totala utsläppen av ”växthusgaser” (GHG) kan vara högre för dual-fuel än för motsvarande fordon i 

dieseldrift. Detta beror av höga utsläpp av metan. 

 Det inte är några problem att uppfylla emissionskraven för Euro VI med gasmotor (ottomotor). 

 Effektiviteten är lägre för ottomotor än för dieselmotor. 

 

Inom ramen för samma arbete, som rapporten ovan, inom IEA:s implementering av AMF har det finländska 

forskningsinstitutet Technical Research Center of Finland (VTT) tagit fram rapporten ”Fuel and technology 

alternatives for buses”. Rapporten omfattar en stor rad tester med olika typer av bussar i ett avancerat 

fordonslaboratorium för att mäta utsläpp och energiförbrukning (N-O. Nylund, K. Koponen, VTT, 2012). 

Mätningarna utfördes på så kallad ”rullande landsväg” där fordonet tas in i laboratorium och en typisk körcykel 

för busstrafik kan simuleras medan fordonet är uppkopplat till olika mätinstrument för att följa exempelvis 

avgasemissioner och energiförbrukning. Avseende energiförbrukning i fordonen visade testresultatet på en 

energiförbrukning för gasbussar med upp till 21,5 MJ/km (motsvarar 60 kWh/10 km) medan en motsvarande 

dieselbuss förbrukade mellan 12,6 (35 kWh/10 km) och 16,4 MJ/km (45 kWh/10 km), se figur 4.2. Rapportens 

resultat visar att det effektivaste sättet att reducera utsläppet av reglerade emissioner (exempelvis NOx och 

partiklar) är att byta ut äldre fordon mot nyare, medan det effektivaste sättet att reducera utsläppet av CO2eq är 

att byta från fossilt bränsle till förnybart (N-O. Nylund, K. Koponen, VTT, 2012). De gasbussar som testats 

uppfyllde emissionskraven EEV (Enhanced Environmental Vehicle). 

 

 

Figur 4.2. Energiförbrukning för samtliga testade europeiska fordon i rapporten ”Fuel and technology 

alternatives for buses” (Braunschweig cycle) (VTT, 2012) 

Gasbussar 
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5 Kartläggning av energiförbrukning – 
nuläge 

Som underlag för kartläggningen av energiförbrukning i gasbussar utarbetades en enkät riktad till bussoperatörer 

och kollektivtrafikbeställare i de län där gasbussar finns i trafik idag. Uppgifterna som efterfrågades skulle 

baseras på de gasbussar som levererats de senaste två åren, då det bedöms mest relevant för utredningen. Baserat 

på uppgifter ur fordonsdatabasen FRIDA fanns, i oktober 2014, 2 266 gasbussar i följande 17 län, se tabell 5.1 

nedan.  

 

Län Antal gasbussar Totalt antal 
bussar 

Gotlands län  4 37 

Gävleborgs län  15 208 

Hallands län  38 285 

Jönköpings län  32 283 

Kalmar län  20 255 

Kronobergs län  42 302 

Norrbottens län  13 284 

Skåne län  834 1 007 

Stockholms län  328 2 238 

Södermanlands län  50 237 

Uppsala län  109 459 

Värmlands län  59 416 

Västerbottens län  13 325 

Västmanlands län  123 185 

Västra Götalands län  333 1 884 

Örebro län  76 207 

Östergötland  177 384 

Summa 2 266 10 086 
Figur 5.1. Antal gasbussar inom kollektivtrafiken per län i Sverige, uppgifterna är hämtade ur fordonsdatabasen FRIDA för 

oktober 2014. 

 

Enkäten skickades ut till totalt 25 trafikbeställare och bussoperatörer inom de län som återfinns i tabellen ovan. 

Respondenterna gavs ca 3 veckor att besvara enkäten. Totalt har 15 svar inkommit. I flera fall har 

trafikbeställaren hänvisat till operatören att besvara enkäten, därav är majoriteten av de svar som kommit in från 

trafikoperatörer. Vissa operatörer, framförallt de större företagen, har i vissa fall kunnat lämna svar för trafik 

inom flera olika län.  

 

Län Bolag/myndighet 

Jönköpings län Jönköpings Länstrafik 

Skåne län Netbuss 

Nobina 

Uppsala län UL 

Nobina 

Östergötland Östgötatrafiken 
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Län Bolag/myndighet 

Hallands län Hallandstrafiken 

Arriva 

Västmanlands län VL 

Stockholms län Keolis 

Västra Götalands län Västtrafik 

Keolis 

Göteborgs Spårvägar 

Vårgårda buss 

Borås lokaltrafik 

Värmlands län Förenade buss 

Norrbottens län Citybuss i Boden 

Västerbottens län Skellefteå Buss 

Figur 5.2. Lista över de bolag och myndigheter som svarat på enkäten fördelat över de län som svaren avser. 

Observera att vissa operatörer har kunnat lämna svar för trafik inom flera län. 

 

5.1 Enkätstudie 

Enkäten utarbetades som en excel-fil där respondenterna ombads att fylla i kontaktuppgifter samt uppgifter 

avseende uppmätt energiförbrukning/bränsleförbrukning för de gasbussar som går i trafik och som levererats 

under de senaste två åren. Förbrukningen av gas ombads också, i de fall det var möjligt, att specificeras utifrån 

bussmodell, busstyp, registreringsår, SORT-klass samt typ av trafik, se tabell nedan. Som hjälp för respondenten 

fanns olika förval i tabellen att välja mellan för följande kategorier: Bussmodell, Busstyp, SORT-klass, Enhet 

samt Typ av trafik. 

 

  
Figur 5.3. Enkäten utarbetades som en tabell i excel där respondenterna ombads att fylla uppgifter avseende 

uppmätt energiförbrukning/bränsleförbrukning för gasbussar 

 

Som komplettering till uppgifterna om bränsleförbrukning ombads respondenterna även att besvara tre 

kompletterande frågor. Syftet med frågorna var att bättre kunna förstå och värdera de inlämnade uppgifterna 

samt att kunna dra relevanta slutsatser utifrån resultatet av kartläggningen. Frågorna som ställdes var: 

 

1) Hur följer ni upp energianvändningen för bussar i trafik idag? 

2) Ange energiinnehållet för den gas som fordonen tankar? 

3) Bygger bränsleförbrukningen på individuell mätning eller en schablonsiffra? Om en schablonsiffra 

används: Bygger schablonsiffran på verklig förbrukning fördelat på samtliga bussar, eller annan 

beräkningsmetod? 

Svaren på dessa frågor lämnades i fritextform. Fullständig enkät återfinns i bilaga till denna rapport, se bilaga 1. 

Bussmodell Busstyp Registeringsår SORT-klass

Uppmätt 

bränsleförbrukning/

Energianvändning Enhet Typ av trafik

Välj bussmodell Boggibuss Sort 2 klass I bussar välj enhet innerstad

Välj bussmodell ledbuss Sort 2 klass I bussar välj enhet förort

Välj bussmodell 2-axlad Sort 3 övriga välj enhet landsbygd

Välj bussmodell Välj busstyp Välj SORT-klass välj enhet Välj typ av trafik

Välj bussmodell Välj busstyp Välj SORT-klass välj enhet Välj typ av trafik

Välj bussmodell Välj busstyp Välj SORT-klass välj enhet Välj typ av trafik
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5.2 Jämförelse mot branschens kravställning 

Ett genomsnitt avseende energiförbrukning per körd mil för samtliga respondenter i denna kartläggning har 

sammanställts och jämförs i tabell 5.4 och 5.5 nedan med branschens rekommendation för kravställning vid 

upphandling av busstrafik. Energiförbrukningen anges som kWh/10 km. Då energiförbrukningen i fordonsgasen 

kan variera utifrån metanhalt i gasen har ett antagande gjorts att 1 Nm3 fordonsgas motsvarar ett energiinnehåll 

av 10 kWh1. 

 

Årsmodellerna för de bussar som finns med i sammanställningen varierar mellan 2008-2014. Det finns 

svårigheter att följa upp bränsleförbrukningen per buss för gasbussar och därför kan ingen jämförelse göras 

mellan äldre och nyare bussar i denna undersökning, se istället svar från busstillverkarna i kapitel 6. I flera fall är 

de uppgifter som angetts i enkätundersökningen ett medelvärde för gasförbrukningen tankad i samtliga bussar på 

en depå eller ramp för uppställning av bussar fördelat på antal bussar. 

 

Inga uppgifter har kunnat samlas in avseende gasförbrukning för dubbelledade bussar. De dubbelledade bussar 

som införts i Skånetrafiken sedan i juni i år har ännu inte gått så länge i trafik och anses därför inte utgöra 

tillräckligt underlag för denna jämförelse. Då majoriteten av alla gasbussar i Sverige har införts i stadstrafik och 

förortstrafik finns heller inte lika mycket uppgifter att tillgå kring gasbussarnas bränsleförbrukning i 

landsvägstrafik, dvs SORT 3. 

Busstyp Medelvärde för 
gasbussars förbrukning 
i verklig trafik 
(spridningen anges 
inom parentes) 

Branschens rekommendation 
(Sort 2 klass I bussar) 

  min Bas Utökat 

2-axlad 54 (40-75) 58 44 32 

Boggibuss 60 (47-79) 70 53 39 

ledbuss 66 (51-91) 78 60 44 

Dubbelledbuss n/a 88 66 49 

Tabell 5.4. Jämförelse av uppmätt verklig förbrukning, medelvärde baserat på inkomna svar, jämfört med branschens 

rekommendation för SORT 2 klass I bussar. 

 

Busstyp Medelvärde för 
gasbussars 
förbrukning i verklig 
trafik (spridningen 
anges inom parentes) 

Branschens rekommendation 
(Sort 3 övriga) 

  min Bas 
 

Utökat 

2-axlad n/a 52 40 29 

Boggibuss 45 (35-57) 63 48 35 

ledbuss n/a 70 54 40 

Dubbelledbuss n/a 79 59 44 

Tabell 5.5. Jämförelse av uppmätt verklig förbrukning, medelvärde baserat på inkomna svar, jämfört med branschens 

rekommendation för SORT 3 övriga bussar. 

 

                                                           
1 En normalkubikmeter metan har ett värmevärde på 9,97 kWh medan koldioxid inte har något värmevärde alls. 

Energiinnehållet i biogas är med andra ord direkt kopplat till halten av metan. Eftersom energiinnehållet i naturgas 
är 11 kWh/Nm3 kan energiinnehållet i fordonsgasen variera och vara upp till 11 kWh/Nm3. 
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Kartläggningen visar att gasbussarna för SORT 2 uppfyller minimikraven enligt branschens rekommendation för 

energianvändning. Det ska dock kommas ihåg att det värde som anges i rekommendationen avser ett genomsnitt 

för de bussar som kör inom ett visst trafikområde, eller trafikavtal. Det innebär att det tillåts att finnas skillnader 

mellan olika fordon i samma trafikområde. Rekommendationen till kravställning avseende energiförbrukning är 

heller inte tvingande utan ska ses som ett stöd för den upphandlande myndigheten i syfte att uppfylla lagen om 

miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, se kapitel 2.  

 

Trots att underlaget avseende bränsleförbrukning för bussar i landsbygdstrafik (SORT 3) inte är lika stort som 

för tätort- och förortstrafik (SORT 2) kan konstateras att boggibussar för SORT 3 visat sig kunna uppfylla 

baskravet enligt branschens rekommendation för energiförbrukning. Eftersom boggibussar är en av de mest 

vanligt förekommande busstyperna är det ett relevant resultat från undersökningen. 

Variation mellan de olika fordonstillverkarna 

Utifrån de uppgifter om energiförbrukning som samlats in i enkätundersökningen har en sammanställning gjorts 

över genomsnittlig energiförbrukning för respektive busstillverkare fördelat på typ av buss samt vilken typ av 

trafik som bussen kör i. Sammanställningen visas i figur 5.6 här nedan.  

 

 
Figur 5.6. Uppmätt bränsleförbrukning fördelat på typ av gasbuss samt typ av trafik, staplarna visar genomsnittlig 

förbrukning för respektive tillverkare. 

 

Eftersom det saknas uppgifter för samtliga busstyper i alla tre typer av trafik finns vissa luckor i diagrammet, 

exempelvis finns bara uppgifter för Volvo ledbuss i innerstadstrafik och IVECO Irisbuss endast för 2-axlad buss 

i innerstadstrafik. Det kan ändå konstateras att för samma busstyp (dvs 2-axlad, boggibuss eller ledbuss) sjunker 

den genomsnittliga förbrukningen för fordonet när det kör i förortstrafik jämfört med innerstadstrafik eller i 

landsbygdstrafik jämfört med förortstrafik. Av tillverkarna ligger bussarna levererade av Solaris generellt lägre i 

energiförbrukning per km.  

 

Det hade varit önskvärt att kunna jämföra statistik över uppmätt bränsleförbrukning för olika busstyper i olika 

typer av trafik med de SORT-värden som fordonstillverkarna förväntas kunna lämna. Denna jämförelse har dock 

inte kunnat göras eftersom endast två av fem fordonstillverkare har inkommit med SORT-värden. Flera 

fordonstillverkare hänvisar istället till att det finns brister i systemet med SORT eftersom det ännu saknas en 

innerstad förort innerstad förort landsbygd innerstad förort

2-axlad Boggibuss ledbuss

En
er

gi
fö

rb
ru

kn
in

g 

IVECO IRISBUSS

MAN

Scania

Solaris

Volvo



 

21 

 

SORT cykel definierad för gas. SORT är dessutom en standardiserad körcykel och omfattar inte kupévärmare, 

öppning och stängning av dörrar, nigning, belysning m.m. som hör till den verkliga trafiksituationen. 

Kvalitén på rådata 

Som kommentar till resultatet ovan kan nämnas att det på de allra flesta depåer inte går att följa upp 

gasförbrukningen för bussarna på individnivå. Då bussarna i de flesta fall tankas när de står uppställda på 

rampplats finns oftast ingen mätning av tankad gas per plats. Bränsleförbrukningen blir istället ett genomsnittligt 

värde för samtliga bussar som står uppställd och tankar på rampen. En annan osäkerhet avseende 

energiförbrukningen per körd kilometer är svårigheten att veta det exakta energiinnehållet i den gas som tankats. 

Energiinnehållet varierar med metanhalten i gasen och då gasen som tankas ofta består av en blandning mellan 

naturgas och biogas kan energiinnehållet variera mellan ca 9,7 kWh/Nm3 upp till ca 11 kWh/Nm3 för ren 

naturgas. Ett högre energiinnehåll i den gas som tankas innebär lägre bränsleförbrukning, uttryckt i kg eller 

Nm3, per kilometer. 

 

Årsmodellerna på bussarna som finns med i sammanställningen varierar mellan 2008-2014. Då det finns 

svårigheter att följa upp bränsleförbrukning per buss för gasbussarna har ingen jämförelse kunnat göras mellan 

äldre och nyare fordon, se istället sammanställning av svar från busstillverkarna i kapitel 6. 

 

Det konstateras att det finns en stor förbättringspotential avseende uppföljning av energiförbrukning på 

individnivå genom att införa individuell mätning av tankad gas på ramp. 
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6 Framtida utveckling 

I syfte att kartlägga vilka åtgärder som fordonstillverkare gör för att minska energiförbrukningen och som grund 

för att bedöma gasbussarnas framtida potential att minska bränsleförbrukningen genomfördes en 

enkätundersökning riktad till fordonstillverkarna. Enkäten skickades ut till de leverantörer som levererat 

gasbussar på den svenska marknaden; Scania, MAN, Volvo, Solaris, Vanhool, VDL, Iveco och Mercedes.  

De respondenter som har inkommit med svar på enkäten listas i tabell 6.1 nedan. I vissa fall genomfördes även 

intervjuer med representant för busstillverkare. Fullständig enkät återfinns i bilaga till denna rapport, se bilaga 2. 

 

Busstillverkare 

Scania 

Volvo 

Solaris 

Mercedes 

MAN 
Tabell 6.1. Lista över de fordonstillverkare som inkommit med svar på enkäten 

 

6.1 Sammanställning av enkätsvar 

4 av 5 tillverkare levererar redan idag eller kommer att senast under 2015 att kunna leverera gasbussar som 

klarar kraven enligt Euro VI. Dock finns inte Euro VI utvecklat för samtliga modeller av bussar. Det är främst 

klass I bussar (dvs för innerstads- och förortstrafik) som finns i Euro VI utförande med gasmotor. 3 av de 5 

tillverkare som besvarat enkäten planerar att ta fram hybrid och eller laddhybrid som kan köra på gas. Utöver 

dessa har VanHool redan levererat hybridbuss med gasmotor till Nobina och Skånetrafiken. 

 

Volvo har svarat att de inte planerar att leverera gasbussar i Europa men de arbetar med att utvärdera 

metandieseldrift för tunga fjärrtransporter med lastbil. Tekniken utvecklas för fordon som kan köra med hög last 

och där konverteringen till eldrift är begränsad. För bussar i stadstrafik arbetar Volvo parallellt med ett koncept 

som bygger på att producera el av biogasen för att använda att driva en elbuss, konceptet kallar Volvo för ”Smart 

biogas”.  

 

På frågan om vilken energiförbrukning de fordon kommer ha som tillverkarna räknar med ska kunna levereras 

under de närmaste åren var det enbart två leverantörer som kunde ange SORT-värden. Detta trots att den 

branschgemensamma kravbilagan, stycke 2.2. anger att detta är uppgifter som ska kunna redovisas. Flera 

tillverkare kommenterade att det finns brister i systemet med SORT eftersom det ännu saknas en SORT cykel 

definierad för gas. SORT är dessutom en standardiserad körcykel och omfattar inte kupévärmare, öppning och 

stängning av dörrar, nigning, belysning m.m. som hör till den verkliga trafiksituationen. På grund av detta görs 

ingen jämförelse mellan statistik över verklig bränsleförbrukning i kapitel 4 med de SORT-värden som 

tillverkare uppgett i enkäten. 

 



 

23 

 

De tillverkare som besvarat enkäten har angett att de arbetar med följande åtgärder för att minska 

energiförbrukningen hos gasbussarna och andra busstyper: 

 Lättare fordon 

 Energisnål utrustning ombord på fordonet exempelvis elektrifiering av utrustning ombord på fordonet. 

 Hjälputrustning för föraren där denne kan följa bränsleförbrukningen under körning  

 Effektivisering av drivlina, hybridisering 

 Informerar kunderna/ökar kundens medvetenhet kring energisnåla lösningar 

 

På frågan vad som är avgörande för att nå en ökad effektivisering nämner flera tillverkare fortsatt effektivisering 

av gasmotorn och hybridisering samt att ge kollektivtrafiken prioritet när det gäller framkomlighet för att öka 

snitthastigheten. Därefter går meningarna lite isär. Scania menar att då en renodlad gasmotor med otto-teknik gör 

det enklare att uppnå lokala emissionskrav för PM och NOx, kommer ottomotorer högst sannolikt att i framtiden 

kunna öka sin energieffektivitet snabbare än motsvarande dieselmotor. Scanias nuvarande gasmotor är redan 

mycket nära dieselmotorn i energieffektivitet (över 40% termisk effektivitet). Volvo menar att allt som görs för 

att förbättra verkningsgraden på en ottomotor också kan göras på en dieselmotor. 

 

För att påskynda utvecklingen mot minskad energiförbrukning i gasbussarna anger tillverkarna bland annat 

följande vara viktigt: 

 Ju större efterfrågan på gasbussar ju mer utvecklingspengar kan läggas på att utveckla mer avancerade 

fordon. 

 Viktigt att myndigheter fortsätter främja gasbussar och stödjer inköp av nya gasfordon. 

 Fortsatt politiska styrmedel för att nå ökad koldioxidreduktion. Viktigt att styrmedel är teknikneutrala, 

dvs tillåter alla lösningar för att nå lägre CO2 utsläpp. 

 

På frågan om vad som skulle kunna stoppa upp utvecklingen mot minskad energiförbrukning i gasbussar har 

tillverkarna bland annat svarat följande: 

 Regler och bestämmelser som ensidigt fokuserar på energiförbrukning istället för koldioxidreduktion 

medför att andra värden än energibesparingar ibland missgynnas. 

 Osäkerheter kring exempelvis beskattning och olika typer av stödsystem leder till att investeringar 

uteblir. 

 Om utveckling av elektrifierade fordon och utvecklingen av mer avancerade förnybara bränslen som 

kan ersätta diesel, exempelvis HVO, kommer bli mer etablerade på världsmarknaden har 

fordonstillverkare svarat att det finnas en risk för att intresset i att investera i gasbussar minskar.  

 

På frågan om hur långt tillverkarna bedömer det vara rimligt att nå i utvecklingen mot mer energisnåla gasbussar 

finns ingen entydig bild bland de som valt att besvara frågan. MAN har svarat att förbrukningen sannolikt 

kommer vara lägre men troligen inte dramatiskt mycket lägre än dagens nivåer, såvida inte hybridisering av 

fordonet görs för att skapa energiåtervinning. Scania bedömer att ottomotorer framöver (och med framtida 

emissionskrav) sannolikt kan öka sin energieffektivitet snabbare än motsvarande dieselmotor. Volvo anser att det 

är effektivare att göra el av gasen och använda för att driva en elbuss. 
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Den högre kostnaden för ett gasfordon idag beror dels på att gastankarna som ska installeras är dyra samt att 

produktionsvolymerna för gasbussar är lägre än för dieselbussar. Flera tillverkare har kommenterat att 

dieselbussarna kommer bli dyrare att tillverka framöver pga de höga emissionskrav som förväntas att uppfyllas. 

Buller bedöms av tillverkarna komma bli en allt mer viktig fråga. Scania menar att en gasbuss förväntas kunna 

bli tystare än motsvarande dieselbuss. Volvo lyfter fram el- och hybridfordonens fördelar med tystare fordon. 
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7 Beskrivning och jämförelse - Är det 
effektivare att göra el av gasen? 

Debatten om vilket drivmedel som bör användas för bussar i kollektivtrafik har stundtals varit het. Argument har 

framförts för att el bör användas som bränsle framför fordonsgas och i stället för att förbränna biogas i en 

gasbuss förbränna biogasen i ett kraftverk från vilket elen används i en elbuss. I detta kapitel jämförs därför 

beräkningar från det finländska forskningsinstitutet Technical Research Center of Finland (VTT) och Volvo 

Bussar i syfte att se om de har olika syn om detta eller om de är eniga. Eventuella skillnader i antaganden och 

källor undersöks också.  

7.1 VTT 

VTT presenterar en jämförelse för bränsleanvändning (tank-to-wheel, TTW) och utsläpp av växthusgaser över 

hela livscykeln (well-to-wheel, WTW). Värden för förbrukningen av bränsle och el är hämtade från VTT:s egna 

tester med Braunschweig-körcykel och avser tvåaxlade 12-metersbussar. VTT presenterar även 

energianvändningen över hela livscykeln (WTW) vilken beräknas med hjälp av faktorer från JEC 

(forskningssamarbete mellan Joint Research center of the European commission, EUCAR och CONCAWE) 

utifrån TTW-värdet.  

 

Bränsle  Energianvändning Koldioxidutsläpp 

 MJ/km 
(kWh/km 
anges inom 

parentes) 
(TTW2) 

MJ/km 
(kWh/km 
anges inom 

parentes)  
(WTW3) 

Diesel-
ekvivalent 

liter/100 km  
 

(TTW) 

Diesel-
ekvivalent 

liter/100 km  
 

(WTW) 

g CO2/km 
 
 
 

(WTW4) 

Diesel 15 (4,2) 18 (5) 42 50 1329 

Biogas 21 (5,8) 42 (11,7) 59 118 311 

Naturgas 21 (5,8) 24 (6,7) 59 67 1453 

El 5 (1,4) 5,5 – 17 
(1,5 – 4,7) 

14 15,4-47  

- förnybart     0 

- lokal biogas     74 

- nordisk mix     150 

- EU mix 
medium 

    762 

- EU 
kolkondens 

    1579 

Tabell 7.1. Energianvändning och koldioxidutsläpp för drivmedel, sammanställning baserad på uppgifter från 

VTT 

 

Notera att skillnaden i energiförbrukning (TTW) vid eldrift är ungefär en faktor 3 lägre än diesel och en faktor 4 

jämfört med gas. WTW-faktorerna från JEC (2013) är generellt höga för biodrivmedel vilket kan förklaras av att 

                                                           
2 VTT:s tester. 
3 JEC 2013 WTW-faktor multiplicerat med VTT:s TTW-värde. 
4 Multiplikation av energiförbrukningen (TTW) och CO2-utsläppet över hela livscykeln.  
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de antar att biodrivmedel produceras från primära råvaror (exempelvis odlade grödor) vilket så gott som aldrig är 

fallet för biogasen i Sverige då råvarorna främst baseras på avfall och restprodukter.  

 

Biogas är i Sverige ett bättre alternativ än fossil diesel klimatmässigt trots att energiförbrukningen vid drift är 

högre. Förklaringen till skillnaden i energiförbrukning beror av att dieselmotorn är mer effektiv än ottomotorn, 

en skillnad som är extra stor vid låga dellaster, så som i innerstaden. Enligt VTT är utsläpp som sker well-to-

tank, dvs vid utvinning, raffinering och transport av bränslet ungefär lika stor för diesel, naturgas och biogas. 

Utsläppsfaktorn för biogas kan dock variera beroende på hur den har producerats.  

 

VTT konstaterar att elfordons klimatpåverkan beror av hur elen produceras och att, om nordisk mix antas, 

elfordon har en låg klimatpåverkan sett över hela livscykeln. VTT lyfter dock fram flera faktorer som i dagsläget 

är problematiska, t ex ny infrastruktur, begränsad räckvidd och icke standardiserade laddningssystem. 

7.2 Volvo Bussar 

Volvo Bussars beräkningar utgår från innerstadstrafik för en tvåaxlad 12-metersbuss där genomsnittshastigheten 

är cirka 20 km/h. För en sådan trafik är verkningsgraden enligt Volvo Bussar cirka 21 % för dieseldrift och 16 % 

för gasdrift i en ottomotor. 

 

Energiförbrukningen för dieselbussar är cirka 18 MJ/km (5 kWh/km) och för biogas cirka 23,5 MJ/km.(6,5 

kWh/km) Elförbrukningen i elfordon är enligt Volvo Bussar 1,4 kWh/km, dvs cirka 5 MJ/km. 

 

Volvo Bussar har undersökt utnyttjandet av biogasen om man antingen förbränner den i en ottomotor i ett fordon 

eller i stället väljer att producera el av biogasen i ett kraftverk för att sedan använda elen i ett elfordon. På detta 

sätt jämförs alltså biogas med biogas och man slipper problematiken kring hur elen har producerats. 

I figuren nedan illustreras de två alternativen genom att redovisa förluster steg för steg: 

 

Förluster Biogas - 
Gasbuss 

Biogas-Elproduktion-Elbuss 

Energiinnehåll biogas 100 100 100 100 

Biogas till fordonsbränslekvalitet, förlust 5 % 95    

Kompression/LNG, förlust 8 % 87    

Gasdistribution, förlust 5 % 83    

Fordonsdrift, förlust 84 % 13    

Elproduktion kraftvärmeverk, förlust 20 %  80   

Elproduktion gasturbincykel, förlust 45 %   55  

Elproduktion gaselgenerator, förlust 55 %    45 

Eldistribution, förlust 5 %  76 52 43 

AC till DC, förlust 5 %  72 50 41 

Batteri, förlust 5 %  68 45 37 

DC till AC, förlust 5 %  65 42 35 

Elmotor i busskörcykel, förlust 8 %  60 39 32 

TOTALVERKNINGSGRAD, % 13 60 39 32 

Figur 7.2. Jämförelse av verkningsgrad för olika användning av biogas, uppgifter från Volvo Bussar 
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Biogas som förbränns i ett kraftvärmeverk där värmen kan nyttjas, t ex i ett fjärrvärmenät, och elen används till 

elbussar, ger ett högt utnyttjande av bränslet. I praktiken är avsättningen för värmen osäker, framför allt under 

sommarmånaderna, varför verkningsgraden för denna variant troligen blir lägre och över en årscykel närmar sig 

gasturbincykel-alternativet. Prisnivåerna på bränslen som används i fjärrvärmeverk är betydligt lägre än 

fordonsbränslen eftersom de inte är lika förädlade. Beskattningen ser också annorlunda ut. I ett fjärrvärmenät 

skulle därför biogasen komma sent i körordningen för värmeproduktion vilket skulle innebära att elproduktion 

från biogas under en relativt stor del av året skulle ske utan samproduktion med värme och därför få en lägre 

verkningsgrad.  

 

Volvo Bussars slutsats är att samma volym biogas kan utnyttjas cirka 2,5 - 4,5 gånger mer effektivt genom att 

förbränna den i ett kraftverk och sedan köra fordonet i eldrift jämfört med om biogasen användes direkt i en 

gasbuss. Detta för stadstrafik-körcykeln. Volvo Bussar har med anledning av detta tagit fram ett koncept som 

heter ”Smart Biogas” där biogasen förbränns i ett kraftverk för att producera el som sedan används i elbussar. 

7.3 Likheter och skillnader mellan VTT och Volvo Bussars 
beräkningar 

Förbrukning av diesel, biogas och el skiljer sig åt mellan VTT och Volvo Bussar där dieselförbrukningen och 

biogasförbrukningen är 20 % respektive 10 % högre i Volvo Bussars beräkningar, medan elförbrukningen i 

Volvo Bussars beräkningar är 7 % lägre hos Volvo Bussar. Orsaken till detta kan finnas i att inte exakt samma 

körcykler har studerats samt att dellastens betydelse för motorverkningsgraden bedöms olika. Vid jämförelser 

mellan bränsleslagen innebär det att Volvo Bussar redovisar elbussars effektivitet jämfört med gasbussar 18 % 

högre än vad VTT gör. 

 

En likhet finns i att både VTT och Volvo Bussar kommer fram till att förbränning av biogasen i ett kraftverk som 

producerar el, varvid elen används i elbussar, är mer effektivt än att använda biogasen i gasbussar, även om inte 

VTT uttryckligen skriver detta. Om elproduktionen sker i ett kraftvärmeverk där värmen kan tillvaratas blir 

biogas-el-alternativet ännu effektivare. 

 

Volvo Bussar redovisar att biogasens utnyttjande blir 2,5 – 4,5 gånger större för alternativet ”biogas – 

elproduktion – elbuss”, se tabell ovan. VTT redovisar att koldioxidutsläppet WTW blir 311 g/km för gasbussen 

och 74 g/km om elbussen körs på el som producerats med biogas som bränsle. Eftersom koldioxidutsläppet 

hänger ihop med dess energiförbrukning innebär det att energieffektiviteten är 4,2 gånger större för ”biogas – 

elproduktion – elbuss” än vad som är fallet för gasbussen. 
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8 Diskussion om effektivitetsbegreppet 

Detta kapitel syftar till att föra ett resonemang kring begreppet ”effektivitet” och belysa det utifrån två 

perspektiv, dels utifrån effektiviteten i motorn ombord på fordonet och dels utifrån hur effektivt det går att 

minska användningen av fossila bränslen i kollektivtrafiken. Detta är relevant då rekommendationer för 

upphandling av busstrafik, framtagen av branschen, omfattar så väl krav på energieffektivitet i fordonet som krav 

på att användningen av drivmedel ska minska det fossila koldioxidutsläppet.  

 

Både Volvo Bussar och VTT är överens om att det är effektivare att använda biogasen för att producera el och 

därefter använda elen i en elbuss än att använda biogasen direkt i en gasbuss. Hur mycket mer energieffektivt 

alternativet med elbuss förväntas vara är dock inte helt entydigt, det kan i beräkningarna variera mellan 2,5- 4,5 

gånger effektivare med en elbuss.  

 

Bara sett till motorn som sitter i bussen är gasmotorn (ottomotorn) inte lika effektiv som en dieselmotor eller en 

elmotor. Förutom motorn i bussen finns det dock många fler faktorer som också påverkar den totala 

bränsleförbrukningen i fordonet, t.ex. fordonets vikt, luftmotstånd, vilken typ av trafik som fordonet körs i samt 

förarens körsätt. Dessa faktorer är inte särskilt kopplat till gasbussar utan gäller generellt för alla typer av bussar 

oavsett drivmedel. Scania har angett att deras senaste gasmotor har en verkningsgrad nära den för dieselmotorn 

och anser att ottomotorer framöver högst sannolikt kommer kunna öka sin energieffektivitet snabbare än 

motsvarande dieselmotorer. 

 

Ännu finns inget kommersiellt tillgängligt laddhybridfordon. De fordon som köps ingår i olika demonstrations- 

och utvecklingsprojekt. Trots att utvecklingen går mot en ökad elektrifiering av transporter kommer det fortsatt 

finnas ett behov av att ersätta diesel med ett förnybart bränsle i en förbränningsmotor under en lång tid framöver. 

Det finns idag inte ett bränsle som ensamt kan ersätta all bensin och diesel. De olika förnybara bränslena bör 

därför användas där de passar bäst. Biogas finns endast tillgängligt i begränsad mängd idag, men den realiserbara 

potentialen har bedömts uppgå till mellan 11 och 22 TWh år 2030 enligt utredning framtagen av WSP på 

uppdrag av Energigas Sverige och branschen (S. Dahlgren, WSP, april 2013).  

 

Förnybar el kan produceras från många olika råvaror så som sol-, vind- och vattenkraft samt olika typer av 

biobränslen. Om transportsektorn ska ställas om till att bli fossiloberoende och andelen biodrivmedel ska kunna 

öka i Sverige krävs att flera förnybara bränslen ersätter bensin och diesel i framtiden, bland dessa finns idag 

biodiesel, etanol, fordonsgas och el som används inom kollektivtrafiken. Det är inte en fråga om ”antingen eller” 

utan fler alternativ som behövs. De olika förnybara drivmedlen bör därför användas där de passar bäst. Det finns 

för- och nackdelar med de olika förnybara drivmedlen. Den bästa milen är och förblir den milen vi avstår från att 

köra, exempelvis genom effektivare trafikarbete med en ökad fyllnadsgrad i bussarna. 

 

Klimatnyttan med de olika bränslena, dvs hur effektivt de reducerar det fossila koldioxidutsläppet, beror på hur 

de har producerats. Exempelvis har biodiesel som producerats från rapsolja lägre klimatnytta än biogas som 
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producerats från avfall. Vid jämförelse med el blir skillnaderna i klimatnytta väldigt stora beroende på vilken el 

som antas utnyttjas som bränsle för transporterna. Vid resonemang om att marginal el används blir effekten att 

det skulle vara bättre att använda fossil diesel. Om det istället skulle antas vara grön el, exempelvis 

vattenkraftsproducerad el, skulle utsläppet av koldioxid per mil vara nära noll. 
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9 Slutsats 

Slutsatserna från denna utredning är att: 

 

 Det går att ställa krav enligt den av Partnerskapet för förbättrad kollektivtrafik framtagna 

rekommendationen, avseende energieffektivitet utan att diskriminera gasbussen.  

 

Statistik avseende bränsleförbrukning hos bussar i verklig trafik visar att gasbussarna klarar av att 

uppfylla branschens rekommendation. Resultatet visar att boggibussar i landsbygdstrafik (SORT 3) 

uppfyller branschens rekommenderade baskrav avseende energiförbrukning medan för gasbussar i 

tätortstrafik (SORT 2) uppfyller de minimikravet för branschens rekommenderade energiförbrukning. 

(Uppgifterna baseras på fordon levererade mellan 2008-2014) 

 

 4 av 5 tillverkare svarade i enkätundersökningen att de redan idag levererar, eller kommer att senast 

under 2015 kunna leverera gasbussar som uppfyller emissionskrav för Euro VI. 

 

 3 av 5 tillverkare planerar att ta fram hybrid och/eller laddhybrid som kan köra på gas och VanHool 

levererar redan idag en gashybrid. 

 

 Gasbussar kan under de kommande åren komma att flyttas ut från innerstad till förorts- och 

regionaltrafik till förmån för elbussar i innerstadstrafiken (mindre utsläpp och buller). Detta kan komma 

att innebära en effektivare användning av den fordonsgas som nyttjas inom kollektivtrafiken då 

effektiviteten i gasmotorn visats vara högre för trafik med högre hastighet samt mindre stopp. Detta 

baserat på statistik om bränsleförbrukning och jämförelse mot branschens rekommendation i denna 

utredning. Förändringar väntas främst ske i samband med upphandling av trafik. 

 

Det hade varit önskvärt att för denna utredning samla in uppgifter enbart för de fordon som levererats de senaste 

åren, eftersom det anses mest relevant för framtiden. På grund av svårigheter att få fram uppgifter för tankad 

mängd gas på individnivå för bussarna ser denna utredning en möjlig förbättring och ett identifierat behov av att 

införa individuell mätning av tankad gas på ramp. Idag kan bussoperatörerna i de flesta fall bara mäta hur 

mycket gas som tankats för samtliga bussar som står uppställda på rampen. Förbrukningen blir därför en 

schablonsiffra med genomsnittlig förbrukning för samtliga bussar som står uppställda på rampen. Baserat på 

resultaten från denna studie föreslås därför fortsatt arbete för att djupare undersöka energiförbrukningen specifikt 

för nyare fordon.   
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10 Bilagor 

1 Enkätfrågor till bussoperatörer 

2 Enkät till fordonstillverkarna 
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Beställare: Västra Götalandsregionen, miljösekretariatet, kollektivtrafiksekretariatet och Västtrafik samt 

Region Skåne och Skånetrafiken. 
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Bilaga 1 

INDATAFIL 

Energiförbrukning i befintliga gasbussar

Uppgiftslämnare/organisation:

Namn:

Kontaktuppgifter:

Bussmodell Busstyp Registeringsår SORT-klass

Uppmätt 

bränsleförbrukning/Energianvändning Enhet Typ av trafik

Välj bussmodell Välj busstyp Välj SORT-klass välj enhet förort

Välj bussmodell Välj busstyp Välj SORT-klass välj enhet Välj typ av trafik

Välj bussmodell Välj busstyp Välj SORT-klass välj enhet Välj typ av trafik

Välj bussmodell Välj busstyp Välj SORT-klass välj enhet Välj typ av trafik

Välj bussmodell Välj busstyp Välj SORT-klass välj enhet Välj typ av trafik

Välj bussmodell Välj busstyp Välj SORT-klass välj enhet Välj typ av trafik

Välj bussmodell Välj busstyp Välj SORT-klass välj enhet Välj typ av trafik

Hur följer ni upp energianvändningen för bussar i trafik idag? Skriv in ditt svar här: 

Ange energiinehållet är i den gas som fordonen tankar? Skriv ditt svar här: 

Bygger bränsleförbrukningen på individuellmätning eller en schablonsiffra? Om 

en schablonsiffra används: Bygger schablonsiffran på verklig förbrukning fördelat 

på samtliga bussar, eller annan beräkningsmetod?

Skriv ditt svar här: 



 

35 

 

 

Enkät avseende energiförbrukning i gasbussar – 

prognos för framtiden 

Bakgrund 
Bakgrunden till uppdraget är att gasbussar ofta faller relativt dåligt ut i upphandling av kollektivtrafik, 

när energianvändningen vägs in. En anledning är att gasbussar uppges ha dålig energieffektivitet. 

Dock saknas en aktuell och transparent sammanställning av gasbussars energiförbrukning. Det finns 

ett behov av att dokumentera energianvändningen för gasdrift jämfört med andra alternativ, med 

avseende på tillverkaruppgifter och utfall av verklig förbrukning på nationell nivå.  

Partnerskapet för fördubblad kollektivtrafik där bland annat Svensk Kollektivtrafik och Sveriges 

Bussföretag ingår, har tagit fram nya rekommendationer för upphandling av busstrafik där 

energieffektiviteten ska få ökad betydelse i förfrågningsunderlag framöver. Se länk till dokumentet: 

http://www.svenskkollektivtrafik.se/Global/fordubbling.se/dokument/NY-

Avtalsprocessen/Milj%C3%B6krav_buss_20131218sv.pdf 

Som representant för en busstillverkare ber vi dig att besvara denna enkätundersökning. 

Undersökningen syftar till att kartlägga energiförbrukningen i dagens nya gasbussar och vilken 

utveckling som förväntas kommer inom den närmaste framtiden för att minska energiförbrukningen 

hos gasbussar. Undersökningen utförs av 2050 på uppdrag åt Biogas Väst – programmet för 

biogasutveckling i Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionens 

kollektivtrafiksekretariat, Västtrafik, Region Skåne och Skånetrafiken. 

Resultatet från kartläggningen ska bidra till att svara på frågan om man kan ställa baskrav, enligt 

bransch-rekommendationerna utan att diskriminera biogasen, och om man bör ställa olika typer av 

SORT–krav beroende på trafikbehov och vilken busstyp det gäller. 

Uppgiftslämnare: 

Du har möjlighet att besvara enkäten skriftligen genom att fylla i dina svar här nedan och skicka dem 

till sara.anderson@2050.se alternativt genom att lämna dina svar muntligen under en kortare 

telefonintervju som förväntas ta ca 20-30 minuter. Jag ringer i så fall upp dig på en överenskommen 

tid som passar dig. 

Vänligen fyll i namn och kontaktuppgifter i tabellen nedan. 

Uppgiftslämnare/organisation: 
 

 

Namn: 
 

 

Kontaktuppgifter:  
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Fråga 1: Kommer ni att kunna leverera gasbussar som klarar av Euro 

VI kraven? Om ”Ja”, i så fall när kommer ni att kunna leverera dessa 

bussar? 

Svar: 

 

Om ”Ja” på fråga 1: Vilken energiförbrukning kommer respektive 

modell och busstyp att ha (SORT-värde).  

Vänligen fyll i tabellen här nedan. 

Busstyp Registeringsår SORT-värde Bränsleförbrukning/Energianvändning Enhet 

Välj busstyp   Välj klass   Välj enhet 

Välj busstyp   Välj klass   Välj enhet 

Välj busstyp   Välj klass   Välj enhet 

Välj busstyp   Välj klass   Välj enhet 

Välj busstyp   Välj klass   Välj enhet 

Välj busstyp   Välj klass   Välj enhet 

Välj busstyp   Välj klass   Välj enhet 

 

Fråga 2: Hur arbetar ni för att minska energiförbrukningen hos 

gasbussar? 

Svar: 

 

Fråga 3: Hur ser tidplanen ut för att ni ska kunna leverera gasbussar 

med lägre energiförbrukning, i nivå med branschens baskrav? 
Se inklippt tabell från branschens krav här nedan. 

 

Svar: 
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Fråga 4: Vad är avgörande för att uppnå en lägre energiförbrukning i 

gasbussar jämfört med idag? Vad skulle kunna skynda på 

utvecklingen? 
Svar: 

 

Fråga 5: Vad skulle kunna hindra/stoppa upp utvecklingen av mer 

energisnåla gasbussar? 
Svar: 

 

Fråga 6: Hur långt bedömer ni är rimligt att nå i utvecklingen av mer 

energisnåla/bränslesnåla gasbussar?  
Dvs. Hur stor kommer energiförbrukningen i gasbussar (kWh/100 km)  att se ut i framtiden? 

Svar: 

 

Fråga 7. Finns planer på att ta fram hybrid och eller/laddhybrid som 

kan köra på gas? 
Svar: 

 

Fråga 8. Vad tror ni om utvecklingen av priset på gasbussar i relation 

till andra bussar? 
Dvs. Hur kommer priset på gasbussar att ”stå sig” i relation till andra busstyper. Exempelvis 

motsvarande prisutveckling som för andra busstyper alternativt större eller mindre prisutveckling 

jämfört med andra busstyper. 

Svar: 

 

Övriga upplysningar/kommentarer: 
Lämna gärna övriga kommentarer och upplysningar här: 

 

Tack för din medverkan i denna undersökning! 

Med vänlig hälsning 

Sara Anderson  
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