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Abstract

Fossil free public transport - Fuel strategy for
introduction of electric buses in Uppsala city traffic

Karin Salander, Charlotta Sahlström

The Swedish government announced in 2015 that Sweden will work towards
becoming "one of the first fossil-free welfare states of the world". The objective is to
reduce the usage of fossil fuels by 70 percent by the year 2030 compared with the
levels of 2010. Important factors to achieve this is to reduce the amount of transport,
increase the use of biofuels and increase the fuel efficiency. The public transport
sector plays an important part in reaching these objectives. There is a lot of potential
in the biofuel market and in recent years there has been a development in the
segment of electric buses in the city traffic.

The purpose of the study is to develop a strategy proposal for the use of fossil-free
fuels in Uppsala's public transport. The study is delimited to examine the use of fuels
in city traffic with a focus on the introduction of electric buses. The report contains
an environmental analysis of the advantages and risks associated with the fuels that
the public transport administration UL decided to proceed with; biodiesel, biogas, and
electricity. Based on the analysis, a strategy proposal was developed for how these
fuels can be distributed in city traffic in Uppsala between 2019 - 2029. The study also
examines how energy use, carbon dioxide emissions, and traffic pollution are affected
if the strategy proposal is implemented.

The environmental analysis suggests that biogas will continue to be used in Uppsala's
city traffic, together with electric buses. Biodiesel is likely to come to better use in
other areas of the transport sector in order for Sweden to reach the target of a
fossil-independent fleet of vehicles in 2030.

If the strategy proposal is followed the result shows that energy use and emissions of
carbon dioxide and traffic pollution will decrease. Energy consumption will be
reduced because of the energy efficiency of electric buses. The reduction of traffic
pollution is due to the electric buses, but also because vehicles with the Euro V
engine has been replaced with vehicles with Euro VI engine, which lowers traffic
pollutions.
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Sammanfattning 

Sverige har som ambition att bli världens första fossilfria välfärdsstat. Målsättningen är 
att minska användning av fossila drivmedel med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. 
För att nå målet behöver transportsektorn energieffektiviseras, användningen av 
biodrivmedel öka och mängden transportarbete minska. Kollektivtrafiken kommer att 
ha en viktig roll i arbetet med att minska utsläppen från vägtrafiken. Studiens syfte är att 
ta fram ett strategiförslag för användning av fossilfria drivmedel i Uppsalas 
kollektivtrafik. Arbetet är avgränsat till att studera samspelet för användning av 
drivmedel i stadstrafiken med fokus på införande av elbussar. Rapporten innehåller en 
omvärldsanalys av de förutsättningar och risker som finns med de drivmedel som är 
beslutade i kollektivtrafikförvaltningen UL:s handlingsplan för fossilfrihet; biodiesel, 
biogas och eldrift. Utifrån analysen togs ett strategiförslag fram för hur dessa drivmedel 
kan fördelas i stadstrafiken mellan 2019 – 2029. I studien undersöks även hur 
energianvändning och utsläpp av koldioxidutsläpp och emissioner påverkas om 
strategiförslaget följs. 

Omvärldsanalysen visar att biodieselns hållbarhet har börjat ifrågasättas då 
tillverkningen av drivmedlet HVO baseras på råvaror som härstammar från 
palmoljetillverkning. Detta har medfört en diskussion inom EU kring 
hållbarhetskriterier och vilka råvaror som får klassas som avfall och restprodukter för 
biodrivmedelstillverkning. Det är viktigt att de biodrivmedel som används är långsiktigt 
hållbara. Förändringar i hållbarhetskriterier och en ökad efterfrågan kan begränsa 
tillgången på hållbar HVO. Den mängd hållbar HVO som finns att tillgå kan troligtvis 
komma till bättre användning inom andra områden i transportsektorn än inom kollektiv 
stadstrafik, exempelvis regiontrafik eller personbilar. Vidare visar omvärldsanalysen att 
det finns fördelar med att använda biogas i Uppsalas stadstrafik, då biogas produceras 
lokalt i Uppsala och det finns en etablerad infrastruktur. Biogassystemet är ett kretslopp 
som medför flera samhällsnyttor. Eldrift har tydliga fördelar för stadstrafik då fordon 
med eldrift är tystgående och inte medför några lokala utsläpp. I Uppsala råder det dock 
viss effektbrist i elinfrastrukturen, vilket kan begränsa antalet elbussar. 

Den här rapporten föreslår att stadstrafiken kommer bedrivas med biogas och eldrift. 
Strategiförslaget föreslår en utbytesplan för att successivt implementera strategin under 
perioden 2019–2029 utefter stadstrafikens utbytestakt av fordon. Fordonen byts ut 
genom att elbussar ersätter utrangerade dieselfordon och gasfordon byts ut mot nya 
gasfordon. Resultatet visar att om strategiförslaget följs kommer energianvändningen 
och utsläppen av emissioner och koldioxid att minska. Energianvändningen minskar för 
att elbussar med energieffektiva motorer införs. Minskningen av utsläpp beror dels på 
införandet av elbussar men även på att äldre fordon med motortyp Euro V byts ut till 
nya med motortyp Euro VI som ger upphov till lägre utsläpp av emissioner.  
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Definitioner och förkortningar  
Antropogena energikällor 

 

Fossila energikällor som bidrar till ökade nettoutsläpp av 
koldioxid i atmosfären. 

Biodiesel Ett samlingsbegrepp för två biobaserade bränslen av dieseltyp, 
FAME och HVO. 

Cirkulär ekonomi Ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där 
cirkulära kretslopp dominerar snarare än linjära processer. 

Drop-in-bränsle En term som används för att beskriva biodrivmedel som kan 
inblandas till hög andel i fossila bränslen utan att 
specifikationen för det fossila bränslets ändras. 

FAME  Fatty Acid Methyl Ester. Typ av biodiesel, ren FAME benämns 
B100. 

HVO  Hydrogenerated Vegetable Oils. Typ av biodiesel, ren HVO 
benämns HVO100. 

Biogas Biogas består av metan, vilken producerats av förnybara 
råvaror exempelvis avloppsslam eller matavfall. Kan efter 
uppgradering användas som drivmedel. 

FRIDA Svensk Kollektivtrafiks miljö- och fordonsdatabas. 

Fordonsgas Drivmedel som består av uppgraderad biogas och/eller 
naturgas. 

GUB Gamla Uppsala Buss 

Höginblandning Är en term som används för att beskriva drivmedel som består 
av en hög andel biodrivmedel och en lägre andel fossilt 

ILUC Indirect land Use Change. Indirekt förändring av 
markanvändning. 

Låginblandning Är en term som används för att beskriva drivmedel som består 
av en låg andel biodrivmedel och en hög andel fossilt 
drivmedel. 

Omvärldsanalys Systematiskt tillvägagångsätt för att kartlägga och analysera en 
marknad. 

PFAD Palm Fatty Acid Destillate. Uppkommer vid raffinering av 
palmolja.   
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1. Inledning 
Under klimatkonferensen i Paris 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen 
Agenda 2030 vilken bland annat syftar till att säkerställa ett skydd för planeten och dess 
naturresurser (FN-förbundet, 2015). Inom Europeiska Unionen (EU) har det antagits 
gemensamma energi och klimatpolitiska mål. EU:s klimatpolitik har en långsiktig 
målsättning om att minska växthusgasutsläppen med 80–95 procent till 2050 i 
jämförelse med 1990 års nivåer. I ett första steg har EU som målsättning att till 2030 
minska växthusgasutsläppen med minst 40 procent, att andelen förnybar energi är minst 
27 procent och minst 27 procent ökad energieffektivisering i jämförelse med 1990 års 
nivåer (EU, 2018). Sverige har en ambition att vara ledande i genomförandet av Agenda 
2030. I juni 2017 fattade riksdagen beslut om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för 
att därefter uppnå negativa utsläpp. Sveriges inrikes transporter står idag för cirka en 
tredje del av Sverige totala växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket, 2017). Sverige har 
som mål att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 
procent senast till 2030 jämfört med 2010. Sveriges regering har som ambition att 
“Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdssamhällen och att den svenska 
fordonsflottan ska bli fossilfri” (Regeringen, 2017).  

Inom transportsektorn finns det tre områden som kan utvecklas för att uppnå 
målsättningen om fossilfrihet, vilka är energieffektiva fordon, användning av förnybara 
drivmedel och utveckling av ett transporteffektivt samhälle (Naturvårdsverket, 2018a). 
Kollektivtrafiken är ett politiskt viktigt verktyg för att nå uppsatta miljömål. Med ökad 
energieffektivitet och en ökad användning av fossilfria bränslen kan miljövinsterna med 
kollektivtrafik ökas ytterligare. Redan idag (2018) bedrivs kollektivtrafiken till stor del 
med fossilfria bränslen. Kollektivtrafiken har haft en viktig roll vid introduktionen av 
fossilfria bränslen på marknaden. För att kunna bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle 
bör den trafik som bedrivs vara långsiktigt hållbar och beakta principer som kretslopp 
och förnybarhet (Svensk kollektivtrafik, 2013). Marknaden för biodrivmedel är dock 
komplex och det är svårt för kollektivtrafikmyndigheter att göra övervägningar för att 
på bästa sätt minimera kollektivtrafikens miljöpåverkan. Användningen av drivmedlet 
HVO inom kollektivtrafiken har ökat markant de senaste åren (FRIDA, 2018). Den 
senaste tiden har dock biodrivmedlets hållbarhet börjat ifrågasättas samtidigt som 
regeringen vill öka andelen förnybara drivmedel i transportsektorn (Regeringen, 2018a). 
De senaste åren har det samtidigt skett en utveckling av fordon som drivs med eldrift. 
Utvecklingen av batterier och fordon har gått framåt och eldrift inom kollektivtrafik blir 
allt mer attraktivt. Runt om i världen och i Sverige pågår pilotprojekt och kommersiell 
drift blir allt mer aktuellt.    
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1.1 Problemformulering  

Kollektivtrafikförvaltningen UL har i sin politiska nämnd fått en handlingsplan för 
fossilfrihet till 2020 beslutad. I handlingsplanen framgår det att kollektivtrafiken ska 
utföras på tre fossilfria drivmedel; biogas, biodiesel och el. Handlingsplanen beskriver 
inte hur dessa drivmedel ska samspela med varandra, vilket drivmedel som ska 
användas var och vilka mängder det finns behov av. Därför behöver UL undersöka 
vilket behov och vilka förutsättningar som råder på marknaden och en strategi behöver 
utformas. Under 2017 utfördes 85,4 procent av stadstrafiken med fossilfria drivmedel 
och detta har främst uppnåtts genom drift med biodiesel och biogas. UL har som 
målsättning att vara 100 procent fossilfria till 2020. Ett projekt för införande av elbussar 
är initierat och en förstudie pågår.    

1.2 Syfte och frågeställningar   

Studiens syfte är att utifrån en omvärldsanalys ta fram ett förslag för 
drivmedelsförsörjning av Uppsala stadstrafik genom en drivmedelsstrategi. 
Omvärldsanalysen syftar till att undersöka vilka förutsättningar som kan påverka 
tillgången på de drivmedel som är beslutade i Kollektivtrafikförvaltningen UL:s 
handlingsplan för fossilfri kollektivtrafik; biogas, biodiesel och el. Den strategi som 
föreslås syftar till att undersöka hur införande av elbussar i stadstrafiken påverkar 
verksamhetens energianvändning, utsläpp av emissioner och koldioxid mellan 2019 och 
2029. 

För att uppfylla syftet ämnar studien besvara följande frågeställningar:  

§ Vilka möjligheter och potentiella risker är förknippade med biodiesel, biogas 
och eldrift? 

§ Hur kan dessa drivmedel fördelas i stadstrafiken under perioden 2019–2029?   
§ Hur påverkas fordonsflottans energianvändning, utsläpp av koldioxid och 

emissioner vid införande av elbussar i Uppsalas stadstrafik? 
 

Målet är att studien kan användas som underlag i UL: arbete med att ta fram en 
drivmedelsstrategi för kollektivtrafiken i Uppsala län.  

1.3 Avgränsningar 

Rapporten är avgränsad till att behandla de drivmedel som är beslutade i UL:s 
handlingsplan för fossilfrihet. Därför behandlas inte andra typer av drivmedel i 
rapporten. Vid införande av elbussar i stadstrafiken kommer endast depåladdade 
elbussar undersökas då det är den teknik som UL just nu fokuserar på. Studien 
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avgränsas till att inte undersöka företagsekonomiska kostnader för de olika 
drivmedelsalternativen utan fokuserar på energianvändning och utsläpp. I detta arbete 
refereras det till elbussar vilket i denna studie definieras som helelektriska bussar som 
drivs med batterier och inte hybridmodeller som har både en elmotor och en 
förbränningsmotor. Studien är avgränsad till att behandla Uppsalas stadstrafik. Studien 
är avgränsad till att inte bejaka en kapacitetsökning inom stadbusstrafiken, därmed görs 
ett antagande att antalet fordon i fordonsflottan är konstant. De avgasutsläpp som ingår i 
den här studien är de som ingår i Svensk kollektivtrafiks miljö- och fordonsdatabas 
FRIDA, vilket inkluderar kväveoxider (NOx), kolväten (HC) och partiklar (PM) samt 
Koldioxid (CO2).  

1.4 Disposition 

Kapitel 2 är ett bakgrundskapitel som ligger till grund för omvärldsanalysen. I kapitlet 
beskrivs kollektivtrafik, direktiv och styrmedel samt biodiesel, biogas och eldrift. 
Därefter följer kapitel 3 som är ett metodkapitel där insamling av data, tillvägagångsätt 
och beräkningsmodell presentas. I kapitel 4 redovisas omvärldsanalysen och där 
sammanställs de fakta som ligger till grund för strategiförslagets utformning. Utifrån 
analysen presenteras sedan ett förlag på en strategi för drivmedel i stadstrafiken. I 
kapitel 5 presenteras beräkningsmodellens resultat. Först presenteras strategiförslaget 
mer ingående och därefter presenteras resultaten av strategins effekter för de utsläpp 
som fordonsflottan ger upphov till. I kapitel 5 sker diskussion kring resultatet av 
beräkningarna. Avslutningsvis innehåller kapitel 6 studiens slutsatser och förslag till 
vidare studier. 

1.5 Tidigare forskning 

Xylia (2018) har studerat vilka utmaningar som finns med att elektrifiera 
kollektivtrafiken i Stockholm. Resultatet visar bland annat att införande av elbussar 
leder till minskning av energiförbrukningen även om inte enbart elbussar används i 
fordonsflottan. Resultatet visar även att kostnaderna för investeringar i elbussar kan 
balanseras av de minskade bränslekostnaderna. För minskning av koldioxidutsläpp bör 
el från förnyelsebara källor användas då studien visar att växthusgasutsläpp vid 
användning av biodiesel är ungefär samma som vid användning av el från nordisk elmix 
(Xylia, 2018). 

Aldenius (2017) har undersökt olika regioners strategier för implementering av 
förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. Vid upphandling av kollektivtrafik kan 
regionerna ställa funktionskrav, som inte specificerar vilket drivmedel som kan 
användas men som har krav på exempelvis minskning av koldioxidutsläpp, eller ställa 
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specifika krav för att säkerställa att ett visst drivmedel används. Resultatet visar att vid 
upphandling av trafik är det mest kostnadseffektivt att ställa funktionskrav för att 
introducera förnybara drivmedel i kollektivtrafiken då det leder till att det mest 
kostnadseffektiva drivmedlet används, vilket oftast är HVO. Syftet med 
funktionskraven är att upphandlingen blir teknikneutral. Den tekniska utvecklingen går 
fort och därför finns det regioner som inte vill binda sig till ett specifikt drivmedel. För 
användning av exempelvis biogas, som är ett dyrare drivmedel, måste specifika krav 
ställas alternativt att trafiken ägs av regionen själv. Nackdelen med specifika krav är att 
de låser sig till ett visst drivmedel och därför blir det svårt att ligga i framkant när det 
kommer nya tekniker. Specifika krav tenderar vidare enligt Aldenius (2017) att ge högre 
anbud. 

Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor (Riksdagen, 2018a) har tagit fram en 
kunskapssammanställning som behandlar hur Sverige ska nå klimatmålet för inrikes 
transporter. Rapporten är författad av trafikutskottet med stöd av forskare inom 
området. De slutsatser som framkommer i rapporten är bland annat att trafik under det 
kommande decenniet kommer bedrivas med kombination av olika drivmedel, som 
tillsammans ger ökade möjligheter att ställa om transportsektorn. I rapporten nämns det 
vidare att det är av vikt att använda energieffektiva tekniker för att minska 
energiåtgången inom transportsektorn. Författarna kommer även till slutsatsen att 
användningen av biodrivmedel bör optimeras och att olika alternativ ska användas inom 
olika nischer och områden. För lätta fordon som personbilar framhävs HVO, 
lignocellulosabaserad etanol, biobensin från skogsavfall, biogas från avfall och eldrift 
med batterier som bra alternativ. Biogas och drop-in bränslen framhävs som viktiga för 
trafik utanför tätorterna. Författarna beskriver även att den svenska produktionen av 
biodrivmedel idag (2018) är liten och att den i framtiden bör ökas, produktionen bör 
möta inhemsk efterfrågan. De icke fossila bränslena ska räcka till många sektorer. 
Slutligen framhåller författarna vikten av ett långsiktigt regelverk för att omställningen 
av transportsektorn ska vara möjlig (Riksdagen, 2018a).  
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2. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras bakgrundsmaterial som ligger till grund för 
omvärldsanalysen och beräkningsmodellen. 

2.1 Förnybar energi i Sverige  

Sverige har en hög andel förnybar energi. Målsättningen om 50 procent förnybar energi 
uppnåddes 2012 och 2015 var andelen förnybar energi 54 procent. Användningen av 
förnybar energi inom svensk transportsektor ökar. Preliminär statistik från 2017 visar att 
andelen förnybar energi inom transportsektorn var 22 procent, vid beräkning enligt 
förnybartdirektivet var andelen 37 procent, se figur 1. Förnybartdirektivet är ett EU-
direktiv från 2009 som anger den övergripande policyn för användningen av förnybar 
energi inom EU. I förnybartdirektivet vill EU främja att biodrivmedel tillverkas från 
avfall och restprodukter, därför tillåts dubbelräkning av biodrivmedel från denna 
råvarukategori, vilket bidrar till en högre procentsats vid beräkning enligt 
förnybartdirektivet beräkningsmetod (Energimyndigheten, 2018a). Förnybartdirektivet 
innehåller en målsättning om att 10 procent av energianvändningen inom 
transportsektorn ska vara icke-fossil till 2020, en målsättning som Sverige passerade 
redan 2012. Sverige och Finland är de länder som använder mest biodrivmedel i Europa 
(Energimyndigheten, 2017). 

 

Figur 1. Andel förnybar energi i inrikes transporter, 2008–2016, inklusive preliminära 
siffror för 2017 (Energimyndigheten, 2018a).  
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En stor del av ökningen kan relateras till en ökad användning av biodiesel i form av 
HVO för tung trafik och bussar (Energimyndigheten, 2018a). I Sveriges transportsektor 
användes 2016 cirka 87 TWh och av dessa var 17 TWh biodrivmedel i vägtransporter 
samt 3 TWh eldrift i spårbunden trafik (Energimyndigheten, 2017).  

2.2 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik är passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten. Kollektivtrafik 
definieras i EU:s kollektivtrafikförordning (2011:1126) om kollektivtrafik som 
“persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten 
fortlöpande och utan diskriminering.” Den svenska lagstiftningen för kollektivtrafik 
förändrades 2012 och länsvisa regionala kollektivtrafikmyndigheter bildades. Syftet 
med förändringen var att tillgodose kollektivtrafikens behov och att öka möjligheten att 
använda kollektivtrafiken som ett verktyg för att nå transportpolitiska och nationella 
miljömål (Transportstyrelsen, 2018a). Den svenska marknaden för kollektivtrafik är 
avreglerad och vem som helst får driva kollektivtrafik för regionalt resande. Den 
regionala kollektivtrafikmyndighetens roll är att se till att det finns en kollektivtrafik 
som motsvarar länets behov. I Uppsala län finansieras kollektivtrafiken till 50 procent 
av skattemedel och 50 procent av biljettintäkter (UL, 2018a). 

Branschorganisationen för kollektivtrafik i Sverige, Svensk Kollektivtrafik, har i sitt 
branschgemensamma miljöprogram identifierat områden där kollektivtrafiken kan 
förbättras. Tre betydande miljöaspekter har identifierats vilka är; utsläpp av 
klimatpåverkande gaser, luftkvalitet och buller. Kollektivtrafiken kan bidra till 
minskade utsläpp dels genom verksamheten i sig som leder till minskat behov av 
biltransporter i samhället och dels genom att fasa ut användningen av fossila bränslen i 
sin egen verksamhet. Kollektivtrafiken påverkar luftkvaliteten genom att fordonen ger 
upphov till emissioner och utsläpp. Kollektivtrafikens fordon kan orsaka höga 
bullernivåer och därför behöver arbete bedrivas för att minska bullret från 
kollektivtrafiken (Svensk kollektivtrafik, 2013). 

Förnybara drivmedel, som biogas, etanol och biodiesel har använts inom 
kollektivtrafiken i flera år. I jämförelse med person- och lastbilstrafik är andelen 
förnybara drivmedel i landets kollektivtrafik högre. I flera svenska städer finns det 
ambitioner om att minska lokala utsläpp vilket har bidragit till en utfasning av fossil 
diesel (Energimyndigheten 2018a). Bussbranschen har ett gemensamt mål att uppnå 90 
procent fossilfritt år 2020 (Svensk kollektivtrafik, 2013). Enligt Svensk kollektivtrafiks 
miljö- och fordonsdatabas FRIDA utgjorde förnybara drivmedel 85,7 procent av antalet 
utförda fordonskilometer 2017. I figur 2 visas fördelningen av de förnybara drivmedel 
som användes i kollektivtrafiken mellan 2006 och 2017. I början av 2010-talet ökade 
användningen av FAME men den sjönk 2016 då istället användningen av HVO ökade. 
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2017 var det vanligaste drivmedlet HVO med en andel om 44 procent, därefter följer 
biogas med en andel om 20 procent (FRIDA, 2018). 

Figur 2. Procentuell fördelning av förnybara drivmedel i Svensk Kollektivtrafik 
nationellt. Figur hämtad med tillåtelse från svensk kollektivtrafik (FRIDA, 2018).  

2.3 Kollektivtrafikförvaltningen UL 

2012 bildade Uppsala läns åtta kommuner och Landstinget i Uppsala län en ny 
kollektivtrafikmyndighet, Kollektivtrafikförvaltningen UL. Till myndigheten tillsattes 
en politisk nämnd, vilket är förvaltningens högst styrande organ. UL:s uppdrag är att 
inom Uppsala län bedriva kollektivtrafik. 2017 slogs Landstinget i Uppsala län ihop 
med Regionförbundet och bildade Region Uppsala. UL ansvarar för Region Uppsalas 
myndighetsuppgifter och arbetar med den operativa administrationen av 
kollektivtrafiken i Uppsala län. Det är förvaltningens uppgift att ta fram ett 
trafikförsörjningsprogram vilket innefattar att utforma strategiska planer för 
utvecklingen av kollektivtrafik på kort och lång sikt. De ansvarar även för uppgifter 
som att utveckla resmöjligheter och system, upphandla trafiktjänster av fristående 
trafikföretag, planera och beställa trafik från upphandlade trafikföretag, underhålla 
hållplatser och terminaler samt samordna tidtabeller och priser (UL, 2018a). 

Kollektivtrafikförvaltningen sluter avtal med operatörer för att utföra trafiken. Det sker 
antingen genom upphandling eller genom ett eget offentligt ägt bolag. Trafiken som 
bedrivs består av flera olika trafikavtal, exempelvis är stadstrafiken och regiontrafiken i 
Uppsala uppdelad på olika avtal. Regiontrafiken är upphandlad och körs idag av 
bussföretagen Nobina och SamBus medan stadstrafiken utförs av Region Uppsalas 
offentligt ägda bussoperatör Gamla Uppsala Buss (GUB) (UL, 2018a). 
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2.3.1 Miljöprogram Region Uppsala  

Region Uppsala har ett miljöprogram för omställningen till ett mer hållbart samhälle. 
Miljöprogrammet för 2019 till 2022 är Region Uppsalas sjunde miljöprogram och anger 
hur regionen ska arbeta för att nå regionala, europeiska och globala mål. 
Miljöprogrammet utgår från Sveriges nationella miljökvalitetsmål och prioriterade mål i 
EU:s miljöhandlingsprogram. Ett av Region Uppsalas övergripande miljömål är 
minskad klimatpåverkan inom transportsektorn. Regionens mål är att 100 procent av 
kollektivtrafiken ska utföras med fossilfria bränslen 2020. I miljöprogrammet finns det 
även mål om att minska utsläppen av emissioner och partiklar från kollektivtrafiken till 
2022, jämfört med 2018. Målen är att utsläppen av kväveoxider ska minska med 15 
procent, utsläppen av partiklar ska minska med 10 procent och nettoutsläppen av 
koldioxid ska minska 15 procent (Region Uppsala, 2017).   

2.4 Gamla Uppsala Buss 

Uppsala stadstrafik trafikeras av operatören GUB, vilket är ett offentligt bolag som ägs 
av Region Uppsala. Bolagets främsta uppdrag är att bedriva operativ kollektivtrafik med 
tillhörande teknisk och administrativ verksamhet. Verksamheten består framförallt av 
linjetrafik i Uppsala stadstrafik men de bedriver även trafik i form av skolskjuts och 
specialtransporter. I sin flotta har de 209 fordon varav 160 gröna stadsbussar som 
trafikerar stadstrafiken. De har 540 medarbetare och omsätter årligen 440 miljoner 
kronor (Gamla Uppsala Buss, 2017). 

GUB har sedan 1998 ett aktivt miljöarbete. De arbetar enligt ett miljöledningssystem 
och är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Genom miljöledningssystemet har 
de en överblick över verksamhetens miljöpåverkan såväl internt som externt. De arbetar 
kontinuerligt med att minska verksamhetens miljöpåverkan exempelvis genom att 
utveckla fordonsflottan och utbilda sina förare i Eco Driving. 2014 införde de ett 
lönebonussystem som ett incitament för att få förarna att köra energisnålt, initiativet har 
givit resultat och år 2016 uppfyllde 96 procent av förarna målen för att köra sparsamt 
(Gamla Uppsala Buss, 2017). 

2017 bedrevs stadstrafiken med 85,4 procent förnybart drivmedel. De drivmedel som 
GUB använde under 2017 var diesel Miljöklass 1, HVO100 och fordonsgas framställd 
av biogas med en andel av 0,2 procent naturgas (Gamla Uppsala Buss, 2017). Det finns 
inga elbussar som trafikerar Uppsalas stadstrafik men GUB och UL driver ett projekt 
för att införa elbussar i stadstrafiken. De första elbussarna är planerade att vara i drift 
2021 (Solid, 2018). 
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2.4.1 Depå och infrastruktur  

Idag (2018) är GUB:s bussdepå belägen nära Uppsala centralstation på Kungsgatan. 
Depån är byggd på 1940-talet och GUB:s verksamhet har vuxit ur lokalerna. Dessutom 
har depån ett attraktivt centralt läge. Uppsala kommun har funnit att det finns bättre 
användning av marken och därför pågår ett projekt att bygga en ny stadsbussdepå i 
Fyrislund, cirka tre kilometer utanför Uppsalas stadskärna. Den nya depån kommer vara 
belägen bredvid den befintliga regionbussdepån. Bygget är påbörjat och depån är 
projekterad till att färdigställas hösten 2019 (Solid, 2018)  

I den befintliga depån på Kungsgatan sker tankning av komprimerad biogas via en 
gasledning direkt från Uppsala Vattens biogasanläggning på Kungsängens gård. Den 
nya depån kommer anslutas med en ny gasledning, därmed kommer det finnas samma 
tankningsmöjligheter vid den nya depån. Depån kommer ha plats för 180 fordon varav 
90 av dessa är platser för gastankning. Då den nya stadsbussdepån kommer vara belägen 
bredvid regionbussdepån kan det bli möjligt för regionbussarna att tanka komprimerad 
gas via gasledningen (Solid, 2018). Eldrift inom kollektivtrafik har de senaste åren 
blivit allt mer attraktivt. Därför vill Region Uppsala förbereda den nya depån med 
infrastruktur för laddning av elbussar. Vid projektering av den nya depån har Region 
Uppsala fått besked från elnätsägaren Vattenfall att det kan vara svårt att förse depån 
med tillräcklig effekt för laddning under dygnets alla timmar (UL, 2018b).  

UL har varit progressiva i satsningar på teknik inom miljöområdet. 2012 gjordes en 
satsning på flytande biogas inom regionbusstrafiken och en anläggning byggdes för att 
ta emot flytande biogas vid regionbussdepån i Fyrislund. Det fanns dock en övertro på 
teknikutvecklingen och tekniken att framställa gasen utvecklades inte som väntat.  
Utvecklingen av fordon som kan tanka drivmedlet uteblev också. Istället mottas gas på 
regionbussdepån i form av flytande naturgas som komprimeras för att kunna tankas i 
fordonen (Solid, 2018).  

2.5  Direktiv och styrmedel 

Biodrivmedel är i grunden dyrare än fossila motsvarigheter. Därför krävs det politiska 
styrmedel för att de ska kunna konkurrera med fossila bränslen (Energimyndigheten, 
2016a). I det här avsnittet presenteras de politiska styrmedel som präglar marknaden för 
biodrivmedel.    



 

 

   
 

 
 
 

15 
 

2.5.1 EU-direktiv 

Förnybartdirektivet - Renewable energy directive 2009/28/EU (RED) 
Förnybartdirektivet är ett EU-direktiv från 2009 som anger den övergripande policyn 
för användningen av förnybar energi inom EU. I direktivet finns bindande mål om att 
minst 20 procent av den totala energianvändningen i EU ska vara förnybar 2020. Målen 
inkluderar även tio procent förnybart inom transportsektorn samma år. Direktivet anger 
nationella mål för varje land som skiljer sig beroende på vilka förutsättningar och vilka 
möjligheter landet har att producera energi från förnyelsebara källor. I Sverige är 
direktivet genomfört i lagstiftningen genom hållbarhetslagen. Direktivet anger även 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen för att säkerställa att 
produktion och användning av biobränslen inom EU är hållbar. Bestämmelserna i 
förnybartdirektivet vill främja användning av restprodukter och avfall för tillverkning av 
biodrivmedel. Därmed tillåts dubbelräkning av drivmedel från denna typ av råvaror.  
(Europeiska Kommissionen, 2018a).  

ILUC (Indirect land use change)  
Inom EU finns det en oro att odling av råvara för drivmedelsproduktion kan tränga ut 
annan produktion av grödor. Odling av grödor som används till energi odlas i regel på 
befintlig jordbruksmark, vilket i sin tur kan leda till att annan outnyttjad mark tas i 
anspråk för de jordbruk som fanns på platsen i ursprungsläget. Ökad efterfrågan på 
biodrivmedel kan driva denna process och kan leda till förändrad markanvändning så 
kallad ILUC-effekt. Kommissionen menar att det finns risk för att den nya 
markanvändningen orsakar ökade växthusgasutsläpp som följd och att de drivmedel 
som tas fram inte kan anses vara långsiktigt hållbara (Europeiska kommissionen, 
2018b). 

Förändringar i Förnybartdirektivet - Renewable energy directive (RED II) 

I november 2016 föreslog EU-kommissionen förändringar i förnybartdirektivet (RED 
II). Revideringen av förnybartdirektivet är en del av EU:s klimat- och energipolitik 
2020 till 2030 och anknyter till Parisavtalet. I början av 2018 beslutade 
Europaparlamentet att andelen förnybar energi i EU ska öka till 35 procent 2030. Målet 
för förnybart inom transportsektorn sattes till 12 procent. Det beslutades att andelen 
drivmedel producerad från grödebaserade råvaror ska stanna på 2017 års nivå och 
maximalt vara 7 procent till 2030 samt att palmolja i drivmedel ska förbjudas från 2021. 
För att öka användning av avancerade biodrivmedel sattes en specifik målsättning om 
1,5 procent 2021, som höjs till 10 procent 2030. Det återstår en del förhandlingar av 
slutlig version av RED II, vilket förväntas under 2018 (Riksdagen, 2018a).  
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Bränslekvalitetsdirektivet - Fuel quality directive 2009/30/EU (FQD) 

EU:s bränslekvalitetsdirektiv ställer krav på kvaliteter för olika typer av drivmedel i 
syfte att skydda människors hälsa och miljö. Direktivet ställer krav om att 
växthusgasutsläpp från levererade drivmedel inom EU ska minska med 6 procent 
mellan 2010 och 2020. I direktivet ställs det även krav på de föroreningar som 
uppkommer med bränslet. Bränslekvalitetsdirektivet genomförs i Sverige i 
drivmedelslagen. I bränslekvalitetsdirektivet och förnybartdirektivet finns 
hållbarhetskriterierna specificerade (Europeiska kommissionen, 2018c).  

Hållbarhetskriterierna 
I hållbarhetskriterierna i lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och 
flytande biobränsle finns kriterier om växthusgasminskning och markkriterier som 
måste uppfyllas. Biodrivmedel eller flytande biobränslen anses som hållbara om 
utsläppen av växthusgaser minskar med minst 50 procent vid användning jämfört med 
användning av fossila bränslen. För anläggningar som tagits i drift efter oktober 2015 
ska växthusgasminskningen vara minst 60 procent. Vid beräkning av 
växthusgasminskningen ska klimatpåverkan för det aktuella drivmedlet jämföras med 
fossil motsvarighet. Hela produktionskedjan tas i beaktning vid beräkning av 
utsläppsminskning. Produktionskedjan innefattar odling av biomassa, framställning av 
gödsel för odling, samt framställning och transportering av drivmedlet. Vid beräkning 
av utsläppsminskning för biodrivmedel som framställs av avfall eller restprodukter 
beräknas utsläppen från att avfallet eller restprodukten uppstått. Således inkluderas inte 
utsläppen som uppstått i produktionskedjan (Regeringen, 2018). 

För biodrivmedel och flytande biobränslen finns det även kriterier för markanvändning 
för odling av råvara. Markkriterierna innebär att råvarorna som används för att 
producera biobränsle inte får komma från mark med högt kolinnehåll eller mark med 
hög biologisk mångfald. Dessa markkriterier gäller inte för avfall och restprodukter då 
markkriteriet avser råvarans ursprung, vilket för avfall och restprodukter innebär den 
plats där avfallet eller restprodukten uppstår. Markkriterierna gäller endast för 
restprodukter som uppkommit direkt i jordbruk, vattenbruk, fiske eller skogsbruk 
(Regeringen, 2018).  

2.5.2 Sveriges styrmedel 

Hållbarhetslagen 
I lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen finns 
hållbarhetskriterier som är baserade på förnybartdirektivet från EU. Aktörer som 
hanterar biobränslen är rapporteringsskyldiga till Energimyndigheten och måste se till 
att hållbarhetskriterierna uppfylls. De ska rapportera vilka biobränslen de har hanterat 
under föregående år i syfte att säkerställa att de biobränslen som finns på marknaden är 



 

 

   
 

 
 
 

17 
 

hållbara. Hållbarhetslagen handlar också om att uppnå vissa politiska mål som ställs på 
nationell och europeisk nivå (Energimyndigheten, 2015). 

Förändringar av hållbarhetskriterier 
Regeringen vill göra förändringar i hållbarhetskriterierna och vill ändra definitionerna 
av vilka råvaror som får klassificeras som avfall och restprodukter. Förändringen 
innebär att flera ämnen ska kunna spåras tillbaka till odling av råvara vilket betyder att 
råvarorna kommer omfattas av markkriterierna. Dessutom kommer det innebära att 
odlingsprocessen inkluderas vid beräkning av drivmedlets växthusgasminskning. 
Energimyndighetens bedömning av hållbarheten för råvarorna Palm Fatty Acid 
Distillate (PFAD), teknisk majsolja och fria fettsyror kommer förändras. Dessa råvaror 
kommer inte längre klassas som restprodukter utan kommer istället klassificeras som 
biprodukter. Då kommer växthusgasutsläppen beräknas från och med odling av 
råvarorna och spårbarhet kommer krävas för att uppfylla markkriterierna. Råvarorna 
används vid framställning av HVO. PFAD uppkommer vid tillverkning av palmolja 
som används i livsmedelsindustrin. Hållbarhetskriterier för produktion inom 
livsmedelssektorn saknas och processerna är sällan spårbara. Detta gäller även för 
teknisk majsolja. För att nå de klimatpolitiska målen är det viktigt att de biodrivmedel 
som används är hållbara och därför genomförs denna förändring. Förslagets 
ikraftträdande är flyttat från 1 juli 2018 och kommer istället börja gälla 1 januari 2019 
(Regeringen, 2018). 

Energi och koldioxidskatt 
Ett viktigt styrmedel för att öka andelen biodrivmedel är energi- och koldioxidskatt för 
fossila bränslen och skattebefrielse för biodrivmedel (Energimyndigheten, 2016a). 
Energiskatt baseras bland annat på energiinnehåll och koldioxidskatt betalas utifrån 
bränslets innehåll av kol (Riksdagen, 2018a). I lag om skatt på energi (1994:1776) 
regleras beskattningen av bränslen och denna lag är anpassad till EU:s 
energiskattedirektiv. Det finns även krav om rapportering till Energimyndigheten 
angående produktionskostnader (Energimyndigheten, 2016a). För att inte 
överkompensation skall uppstå får skattereduktionen för biodrivmedel maximalt sättas 
ner till den prisnivå som råder för dess fossila motsvarighet. Biogas jämförs med 
naturgas, biodiesel med fossil diesel och etanol med priset på bensin. Det nuvarande 
systemet är ett statsstöd som enligt unionsrättens regler måste godkännas av EU- 
kommissionen och dess riktlinjer för miljö- och energistöd. Dagens skattenedsättning 
för flytande hållbara drivmedel är godkänd fram till utgången av 2018 (SPBI, 2017). 
Biogas som används som drivmedel är befriat från både koldioxid- och energiskatt. EU-
kommissionen har godkänt att biogas ska vara skattebefriat fram till 31 december 2020 
(Skatteverket, 2018a). 
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I Sverige råder det ingen beskattning av el som används för drift av tåg eller annat 
spårbundet transportmedel, exempelvis spårvagn och tunnelbana. Motsvarande 
skattenedsättning finns idag inte för övrig kollektivtrafik som bedrivs på el, exempelvis 
elektrifierad busstrafik (Skatteverket, 2018b). 

Reduktionsplikt 
Regeringen har beslutat att införa reduktionsplikt den 1 juli 2018 för att främja 
användningen av biodrivmedel. Bestämmelserna finns i lag (2017:1201) om reduktion 
av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. 
Avsikten är att bensin och dieselbränslen ska till 40 procent ha icke-fossilt ursprung 
2040 (Riksdagen, 2018a). Det ska uppfyllas genom att öka inblandningen av 
biodrivmedel i bensin och diesel. Reduktionsplikten innebär ett mer långsiktigt 
styrmedel jämfört med nuvarande skattenedsättning eftersom den kan ändras med kort 
varsel. Reduktionsnivåerna är inledningsvis att växthusgaserna ska minska minst 2,6 
procent för bensin och minst 19,3 procent för diesel men kommer att öka successivt de 
kommande åren. 2020 ska växthusgasminskningen vara minst 4,2 procent för bensin 
och minst 21 procent för diesel. Reduktionsnivåer efter 2020 är inte satta. De 
biodrivmedel som används för att uppfylla reduktionsplikten måste uppfylla 
hållbarhetskriterierna i hållbarhetslagen (Energimyndigheten, 2018b).  

Vid reduktionspliktens införande kommer beskattningen för bensin och diesel att 
justeras. Det innebär att energiskatten och koldioxidskatten kommer minska i takt med 
att andelen biodrivmedel ökar. Detta genomförs för att drivmedelspriset vid pump inte 
ska påverkas eftersom biodrivmedelskomponenterna som används för inblandning inte 
längre får skattenedsättning. Ändringarna i beskattning kommer beräknas utifrån hur 
stor andel biodrivmedel som behövs blandas in för att uppfylla reduktionsplikten det 
aktuella året. Rena biobränslen, exempelvis HVO100 kommer även fortsättningsvis 
vara skattebefriat (Energimyndigheten, 2018c).  

Miljözoner 
Miljözoner används som ett styrmedel för att förbättra luftkvaliteten i stadsmiljö, då 
bristande luftkvalitet är ett problem i många städer i Sverige och i Europa. En orsak till 
problemen är utsläpp av emissioner och partiklar från vägtrafik. Samtliga städer inom 
EU måste uppfylla EU:s miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Sveriges kommuner kan 
besluta att införa miljözon i stadskärnan och sedan 1 januari 2013 är Uppsalas 
stadskärna en miljözon (Transportstyrelsen, 2018c). I trafikförordningen (1998:1276) 
finns bestämmelser för vilka fordon som är tillåtna i miljözonen och det bestäms utefter 
fordonens euroklassning. För tunga fordon är lägsta tillåtna klass Euro V eller EEV 
fram till utgången av 2020. Då sker en skärpning av regelverket och minsta tillåtna klass 
för tunga dieselfordon blir Euro VI. Tunga fordon med fordonsgasmotorer eller drift 
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med etanol är undantagna från regelverket (Riksdagen, 2018b). Systemet med 
miljöklasser förklaras i avsnitt 2.8.3 om miljöklasser. 

Elbusspremien 
2016 införde regeringen en elbusspremie för att främja introduktionen av elbussar på 
marknaden. Premien kan sökas av regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner 
med kollektivtrafikansvar och trafikföretag som bedriver kollektivtrafik. En elbuss har 
ett högre inköpspris i jämförelse med en buss med förbränningsmotor. Syftet med 
elbusspremien är att den ska täcka en del av merkostnaden. Premien utgörs av 20 
procent av bussens inköpspris, dock maximalt 100 procent av prisskillnaden mellan 
elbussen och närmast jämförbara dieselbuss. Elbusspremien kan sökas för elbussar, 
laddhybrider och trådbussar. Ansökan kan göras innan bussarna beställs och bussar från 
15 passagerare och uppåt är bidragsberättigade. Även bränslecellsbussar är berättigade 
till premien. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2023 
(Energimyndigheten, 2018d).  

2.6 Biodiesel 

Biodiesel är det mest använda biodrivmedlet i Sverige. Det finns två olika typer av 
biodiesel, HVO och FAME. HVO är en syntetisk diesel som tillverkas genom hydrering 
(vätebehandling) av olika typer av vegetabiliska oljor exempelvis raps, solros och palm. 
Den kan även framställas genom animaliska oljor exempelvis slakteriavfall (talg) samt 
råtallolja, vilket är en restprodukt från skogsindustrin. FAME tillverkas genom 
förestring av vegetabiliska oljor, i Sverige används främst rapsolja för tillverkning då 
råvaran medför goda köldegenskaper anpassade för svenskt klimat. Förkortningen för 
FAME gjort på raps är RME. Ren RME brukar benämnas som B100 
(Energimyndigheten, 2016a).   

2.6.1 Användning 

Enligt Energimyndigheten (2018) har användningen av HVO ökat kraftigt sedan 
introduktionen på marknaden 2011. HVO har liknande kemisk sammansättning som 
fossil diesel vilket gör det möjligt att blanda med fossil diesel utan justeringar i 
dieselmotorn. HVO är alltså ett så kallat drop-in-bränsle och kan därmed blandas med 
fossil diesel i hög koncentration. Det finns två typer av användning, dels låginblandning 
som är fossil diesel med en andel HVO och ren HVO så kallad HVO100. I och med att 
drivmedlet är kompatibelt med vanliga dieselmotorer är det flexibelt. De flesta tunga 
fordon med dieselmotorer kan direkt använda HVO100 men endast ett fåtal tillverkare 
av personbilar har godkänt användning av drivmedlet. HVO har ett brett 
användningsområde och skattebefrielsen har främjat användningen. Den genomsnittliga 
inblandningen av HVO i fossil diesel 2017 var 17,7 volymprocent och inblandningen av 
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FAME var 5,3 procent. FAME kan också blandas med fossil diesel men maximal 
inblandning är 7 procent (Energimyndigheten, 2018a). För att använda FAME krävs 
vissa justeringar av fordonets motor och det krävs viss investering i infrastrukturen för 
tankning för att undvika tillväxt av mikroorganismer (SPBI, 2014).  

2.6.2 Tillgång och Produktion 

Den största delen av den HVO som används i Sverige importeras, merparten från 
Nederländerna och Finland. Råvarorna som används för tillverkning kommer främst 
från Indonesien, Tyskland, USA och Storbritannien. Det finns två stora leverantörer av 
HVO på den svenska marknaden, Preem och Neste. Preem har produktion i Sverige och 
har funnits på den svenska marknaden sedan 2011 och de tillverkar HVO främst från 
råtallolja. Neste har ingen produktion i Sverige men de har levererat HVO till den 
svenska marknaden sedan 2012. De har sin produktion i Finland, Nederländerna och 
Singapore. Det finns två tillverkare i Sverige som tillverkar FAME, Perstorp 
Bioprodukts och Ecobränsle AB. Det finns även mindre aktörer som producerar små 
volymer (Energimyndigheten, 2016a).   

Den totala användningen av HVO i Sverige 2017 uppgick enligt SPBI (2018a) till cirka 
1 440 000 m3 varav HVO100 var 564 000 m3 och HVO drop-in var 876 000 m3. 
Trenden som kan avläsas i figur 3 anger att efterfrågan på låginblandning avtar och 
efterfrågan på höginblandning ökar (SPBI, 2018).  

 

Figur 3. Sveriges användning av HVO uttryckt i m3 2011 till 2017 
Källa: SPBI 2018.  
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Den totala produktionskapaciteten av HVO inom EU (2017) 2,75 miljoner m3. Vilket 
innebär att den svenska användningen av HVO utgör cirka 50 procent av total mängd 
producerad HVO inom EU. Det finns möjlighet till ökad produktionskapacitet på 1,3 
miljoner m3 fram till 2020 (Tamm, 2018).  

2.6.3 Råvaror 

Flertalet olika råvaror kan användas för framställning av biodiesel exempelvis 
vegetabiliska och animaliska oljor. Flera av dessa kan används för tillverkning av olika 
drivmedel. Råvaran har stor betydelse för biodieselns klimatnytta. Flera faktorer 
inverkar på det slutliga drivmedlet hållbarhet exempelvis råvarans ursprung, 
odlingsmetod eller hur drivmedlet producerats samt i vilken motor det används. Det 
görs en åtskillnad mellan råvaror som kan användas för tillverkning av livsmedel och 
råvaror som inte kan det (Riksdagen, 2018a). HVO som framställs med råvaror 
klassificerade som rest och avfallsprodukter ger störst utsläppsminskning, exempelvis 
vegetabiliska och animaliska oljor, slakteriavfall, PFAD och råtallolja. HVO framställd 
från dessa produkter ger en utsläppsminskning mellan 80 och 90 procent. HVO 
framställd från majs resulterar i en genomsnittlig minskning om 65 procent och raps 
strax under 50 procent (Energimyndigheten, 2016b). 

2.6.4 Palmolja och PFAD 

Palmolja är den mest producerade vegetabiliska oljan i världen och mellan 80 och 90 
procent odlas i Indonesien och Malaysia. Palmolja är en attraktiv gröda i och med att 
den ger högre avkastning i jämförelse med andra grödor (European Palm Oil Alliance, 
2018). Oljepalmen odlas i områden där det finns höga bevarande värden som torvmark 
och tropisk regnskog, exempelvis skövlas regnskog på Borneo för att ge plats åt 
palmoljeplantage (Nationalencyklopedin, 2018). PFAD uppkommer vi tillverkning av 
palmolja. PFAD utgör cirka 5 procent av den totala volymen rå palmolja och består av 
oätliga fettsyror. För att aggregera volymer av råvaran måste PFAD samlas under en 
längre tid från flera hundra olika anläggningar, vilket försvårar möjligheterna till 
spårbarhet. Den största tillverkaren av HVO, Neste har som målsättning att all PFAD 
ska vara spårbar ner till palmoljeplantage senast 2020. För att certifiera ursprunget för 
PFAD samarbetar Neste med livsmedelsindustrin (Neste, 2017). Idag utgör råvaran 
PFAD basen för cirka 23 procent av den HVO som används i Sverige (Riksdagen, 
2018a).  

Neste (2017) menar att HVO kommer spela en avgörande roll för att klara 
reduktionsplikten för diesel. Prognoserna som ligger till grund för den föreslagna 
reduktionsnivån baseras till stor del på Nestes leveranser. Vid förändring av den möjliga 
råvarubasen begränsas mängden tillgänglig HVO och Neste menar att det kan blir svårt 
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att förse marknaden med tillräckliga volymer (Neste, 2017). En stor utmaning för att 
öka användningen av HVO är att det finns en begränsad mängd råvaror som uppfyller 
hållbarhetskriterierna. De råvaror som är lämpliga finns i begränsad omfattning och kan 
ha andra konkurrerande användningsområden. Det pågår forskningsprojekt för att 
bredda råvarubasen för att tillverka HVO. Potentiella råvaror kan exempelvis vara alger, 
restprodukter från skogsbruk och andra oljegrödor. Neste satsar 450 miljoner kronor på 
forskning och utveckling för att bredda råvarubasen ytterligare (Kjellman, 2018).  

2.7  Biogas 

Biogas består av metan, koldioxid, vattenånga samt små mängder svavelväte och bildas 
när organiskt material bryts ner av mikroorganismer utan tillgång till syre. Den 
energibärande delen i biogas är metan. Biogas används som fordonsgas, för el- och 
värmeproduktion eller som råvara eller processbränsle i industriella processer. Det 
vanligaste sättet att tillverka biogas är genom rötning. Det som finns kvar efter 
rötningen är en näringsrik rest som kan användas som gödningsmedel, så kallat 
biogödsel. Biogas kan även tillverkas genom termisk förgasning av trädbränslen och 
kolhaltigt avfall (Energimyndigheten, 2016a).  

För att använda biogasen i fordon behöver den uppgraderas, vilket innebär att 
energiinnehållet höjs. Genom att rena gasen från koldioxid kvarstår cirka 97 procent 
metan och endast tre procent koldioxid och kväve. Biogas produceras främst av olika 
typer av avfall och restprodukter. År 2016 var 28 procent av svensk biogas producerad 
från avloppsslam, 22 procent från matavfall och 12 procent var producerat av avfall från 
livsmedelsindustrin och resterade framställs av bland annat gödsel och slakteriavfall. 
Olika råvaror bidrar till olika stor utsläppsminskning, avloppsslam och matavfall har en 
utsläppsminskning på cirka 75 procent (Energimyndigheten, 2016b).  

Oftast består fordonsgasen av en blandning av naturgas och biogas. Hur stor del av 
fordonsgasen som består av naturgas respektive biogas varierar regionalt. Det beror 
exempelvis på närhet till biogasproduktion och tillgång på infrastruktur. Under första 
halvåret 2016 var det nationella genomsnittet cirka 74 procent. (Energimyndigheten, 
2016a). Naturgas är ett fossilt bränsle men släpper ut cirka 40 procent mindre koldioxid 
än kol och cirka 25 procent mindre än olja (Energigas, 2017).   

2.7.1 Marknad 

Fordonsgas introducerades 1995 på den svenska marknaden och ökade i användning 
fram till 2014 för att sedan minska en aning under 2015. Dock var det endast 
naturgasanvändningen som minskade. Den totala biogasproduktionen i Sverige år 2016 
var 2 018 GWh. Uppgraderad biogas uppgick till 1 296 GWh vilket motsvarar cirka 64 
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procent av produktionen (Energimyndigheten, 2016a). Distribution av biogas kan ske 
via nät, i flytande form eller via flakning. Flakning innebär att biogasen komprimeras 
och transporteras i gastuber till en tankstation eller till ett lokalt nät. Under 2015 
levererades 58 procent av fordonsgasen direkt från produktionsanläggning till kund via 
lokala nätledningar eller via flakning (Energimyndigheten, 2016a). 

Att ange generella kostnader för biogas är svårt eftersom olika anläggningar har olika 
villkor för sin verksamhet. En stor del av biogasproduktionen sker av kommunala 
aktörer och kostnaden för att producera biogas varierar beroende på vilken typ av råvara 
som används vid rötning (Energimyndigheten, 2016a). 

2.7.2 Biogasens samhällsnytta 

Biogasen är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall, avloppsvatten och 
restprodukter från skog och industri ger förnybara produkter som drivmedel, el och 
värme samt bränsle och råvara till industrin. Dessutom kan den rötrest som bildas vid 
produktion användas som gödningsmedel och på så sätt öka återföringen av växtnäring i 
jordbruket. Vid förbränning av biogas bildas koldioxid och vatten. Kolet som finns i 
biogas kommer från luftens koldioxid och därmed uppstår inget nettotillskott. Kolet är 
redan i luften till skillnad från kolet i fossil energi som finns under jordskorpan 
(Energigas, 2018).  

Enligt en strategisk innovationsagenda framtagen av Biogas Öst (2018a) är det svenska 
biogassystemet nyckeln till en cirkulär ekonomi och bidrar till flertalet samhällsnyttor. 
De menar att biogas kan bidra till miljönytta i form av minskad klimatpåverkan, frisk 
luft, ingen övergödning, bara naturlig försurning, giftfri miljö och rikt odlingslandskap. 
Den leder också till en hållbar avfallshantering, lokala kretslopp av näringsämnen och 
resurseffektivitet. Biogas öst (2018a) menar att biogasproduktion bland annat leder till 
ökad lokal sysselsättning genom drift och underhåll av produktion, transportering av 
råvara och distribution och försörjning. Biogas leder också till ökad 
försörjningstrygghet eftersom energin är producerad lokalt. De menar dock att det 
saknas forskning och kunskap för att värdera samhällsekonomiska nyttor. Även 
Hagman och Eklund (2016) studerar samhällsnyttor med biogassystem och kommer 
fram till att biogasproduktion leder till flertalet samhällsnyttor och att produktion av 
biogas kan bidra till att uppnå samtliga av FN:s globala hållbarhetsmål.    

2.7.3 Uppsalas biogasproduktion 

I Uppsala finns en biogasanläggning och ett avloppsreningsverk som ägs av det 
kommunala bolaget, Uppsala Vatten och Avfall AB. Biogasanläggningen ligger vid 
Kungsängens gård och byggdes 1996. Anläggningen byggdes för att kunna ta emot och 



 

 

   
 

 
 
 

24 
 

röta olika typer av organiskt avfall så att näringsämnen kan återföras till naturen och 
energiinnehållet kan användas. Under 2016 behandlades 28 100 ton organiskt avfall, 
varav 5300 ton var industriavfall och 22 800 ton bestod av organiskt hushållsavfall och 
livsmedelsavfall från storkök, restauranger och livsmedelsrelaterad detaljhandel 
(Uppsala Vatten, 2016a). Förutom att ta emot hushållsavfall från invånare i Uppsala har 
de avtal med externa kommuner, exempelvis Östhammar och Tierp men även flera 
kommuner i norra Stockholm. 2018 pågår en kapacitetsökning av anläggningens 
mottagningshall, i syfte att öka mängden avfall som kan mottas (Nordin, 2018). Av 
producerad biogas uppgraderas största delen till fordonsgas som främst används i 
stadsbussar. Av det som återstår efter biogasproduktionen framställs biogödsel och 
under 2016 levererades 43 050 ton biogödsel till jordbruket. Under 2016 producerades 
4,2 miljoner Nm3 biogas, vilket motsvarar 25 900 MWh. Av denna biogas användes 92 
procent till fordonsgas och resterande användes för intern uppvärmning eller facklades 
bort (Uppsala Vatten, 2016a). Biogasen i Uppsala produceras även från avloppsslam. 
Avloppsreningsverket, Kungsängsverket, producerade cirka 2,4 miljoner Nm3 biogas 
under 2016 varav 64 procent uppgraderades till fordonsgas (Uppsala Vatten, 2016b). 
Ungefär två tredjedelar av fordonsgasen kommer från biogasanläggningen, resterande 
från avloppsreningsverket. 2014 användes naturgas för att täcka behovet men nu behövs 
naturgas endast vid underhåll av anläggningen (Nordin, 2018). 

Biogasanläggningen består idag, 2018 av två rötkammare med en kapacitet på 15 000 
ton vardera. För att utöka kapaciteten har de beslutat att investera i en tredje 
rötkammare med kapacitet på 25 000 ton samt en ny förbehandlingshall. Även en publik 
tankstation och en flakfyllningsstation som möjliggör distribution av gas utanför 
gasledningsnätet byggs. Det byggs även redundanta gasledningar mellan 
avloppsreningsverket och biogasanläggningen för att undvika produktionsbortfall vid 
produktion av fordonsgas. Utbyggnaden är påbörjad och kommer färdigställas under 
hösten 2018. Uppsala vatten har fått ett investeringsstöd från Klimatklivet för denna 
investering (Uppsala Vatten, 2017). Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och 
regionala åtgärder för klimatet och är en del av Sveriges statsbudget (Naturvårdsverket, 
2018b). Uppsala Vatten vill inte bygga ut och öka produktionen mer än den lokala 
efterfrågan. För att möta den lokala efterfrågan är det därför viktigt med ett samarbete 
med UL (Nordin, 2018). 

2.8  Drift med förbränning 

2.8.1 Förbränningsmotor   

Förbränningsmotorer är energiomvandlare som omvandlar kemisk energi i bränslet till 
mekaniskt arbete. Det finns olika typer av förbränningsmotorer; dieselmotorer och 
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ottomotorer som används vid bensin- eller gasdrift. Vid omvandling av energi sker 
värmeförluster, vilket orsakar en lägre verkningsgrad för motorn (Ecotraffic, 2015). En 
stor del av energiförlusten sker genom värme i avgaserna. Dessutom uppstår förluster på 
grund av drift av hjälpsystem såsom smörjsystem och kylsystem (Trafikverket, 2018). 
En förbränningsmotor används även som en värmeanläggning som tillför värme till 
kupén och inget annat system för uppvärmning av bussen behövs. Den maximala 
verkningsgraden för dieselmotorer är cirka 45 procent och en ottomotor har en något 
lägre verkningsgrad på grund av gasens höga antändningstemperatur (Ecotraffic, 2015). 
Skillnaden i verkningsgrad mellan äldre och nyare gasbussar är stor. Vid en jämförelse 
mellan bussmodeller från 2007 med bussmodeller från 2012 hade bränsleförbrukningen 
nästan halverats och den tekniska utvecklingen går fort. Scania har utvecklat en ny 
energieffektiv gasmotor och enligt företaget är bränsleförbrukningen likställd med deras 
Euro VI dieselmotorer (Biogas Öst, 2018b). 

2.8.2 Emissioner och partiklar 

Vägtrafik ger upphov till utsläpp av gaser och partiklar som uppkommer vid 
motorförbränning och genom slitage på bland annat vägbanan och bromsar. 
Luftföroreningar är ett hälsoproblem och partiklar och gaser i utomhusluften är skadliga 
för människors hälsa. Föroreningarna är skadliga på både kort och lång sikt då de 
orsakar irritation i luftvägar och slemhinnor och kan i förlängningen vara 
cancerframkallande (Naturvårdsverket, 2018c).  

Partiklar (PM) uppkommer vid slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vid 
förbränning. Det finns två klasser av partiklar och klasserna baseras på storleken, 
partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer och mindre än 10 mikrometer. PM2,5 
uppkommer främst vid förbränning i motorer och PM10 uppkommer främst på grund av 
däck och vägslitage (Naturvårdsverket, 2017b). 

Kväveoxider (NOx) bildas genom att det sker en reaktion mellan kväve och syre vid 
höga temperaturer exempelvis vid förbränningsprocesser. I Sverige är transportsektorn 
den största orsaken för uppkomsten av kväveoxider. Kväveoxid tillsammans med 
organiska föreningar och solljus bildar marknära ozon, vilket är skadligt för människor 
och ger skador på jordbruksgrödor och skog. Nederbörd med inslag av kväveoxider 
leder även till försurning och övergödning av mark och vatten (Naturvårdsverket, 
2017c).   

Kolväten (HC) är en samling ämnen som består av enbart kol och väte. Gruppen består 
av flertalet undergrupper varav en grupp är aromatiska kolväten, vilket inkluderar ämnet 
bensen. Utsläppsmängden från trafiken beror bland annat på bilens katalysator och av 
bensenhalten i bränslet. Sedan början av 1990-talet har utsläppen av kolväten minskat 
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kraftigt vilket dels beror på minskad halt av bensen i bensin och dels på fordonens 
tekniska utveckling (Naturvårdsverket, 2017d). 

Koldioxid (CO2) förekommer naturligt i atmosfären och är nödvändigt för fotosyntesen. 
Vid all typ av förbränning bildas koldioxid och utsläppen går inte att rena. Mängden 
utsläpp relaterar till den energi som används men skiljer sig åt beroende på vilket 
bränsle som används. Utsläpp från antropogena källor bidrar till stigande 
koldioxidhalter vilket påverkar planetens naturliga kretslopp. Växthuseffekten bidrar till 
att öka jordens medeltemperatur vilket påverkar klimatet. Koldioxidutsläpp bidrar även 
till försurade marker och vattendrag (Naturvårdsverket, 2017e). 

2.8.3 Miljöklass 

För att ställa krav på fordonens utsläpp används miljöklasser och i Sverige följs den 
europeiska standarden. En miljöklass anger högsta tillåtna utsläpp av olika 
luftföroreningar och beroende på om det är en personbil eller ett tungt fordon är det 
olika krav (Miljöfordon, 2017). De klasserna som finns är Euro I till Euro VI och delas 
in i miljöklass för personbilar och lätta transportbilar eller tunga fordon. 1992 
introducerades Euro I och under åren har nya klasser introducerats med högre krav. Idag 
måste nya tunga fordon som säljs i Sverige klara kraven för Euro VI. Avgasutsläpp i 
form av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx), och partiklar (PM) ingår i 
kraven. Utsläpp av koldioxid ingår inte (Dieselnet, 2016). Avgaskraven bygger på 
avgasprovning enligt europeiska provmetoder (Transportstyrelsen, 2018b). För tunga 
fordon har testen endast gjorts för motorn eftersom samma typ av motor kan användas i 
flera hundra olika lastbilsmodeller (Miljöfordon, 2017). 

2.9  Eldrift  

2.9.1 Elbussar i stadstrafik 

Att driva fordon med elektricitet har talats om som ett alternativ för att minska 
oljeberoendet och kan leda till lägre utsläpp och förbättrad luftkvalitet. 
Teknikutvecklingen går fort och forskning och testprojekt pågår runtom i världen. 
Enligt Lindgren (2017) råder det en generell trend mot elektrifiering av transportsystem. 
Han menar att trenden är ett resultat av en ökad medvetenhet av fossila bränslens 
påverkan på miljön både lokalt och globalt. Bränslen som används inom 
transportsektorn har till stor del fossilt ursprung och tillgången på biodrivmedel är i viss 
mån begränsad. Elektrifiering kan därmed komma att spela en viktig roll. 
Elektrifieringen av transportsektorn har även fler fördelar då driften inte ger upphov till 
några utsläpp av emissioner och fordonen är tystgående. I en studie utförd av Larsson 
och Holmes (2016) visar resultatet att elbussar ger upphov till mindre buller jämfört 
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med bussar med förbränningsmotorer. Eldrift skapar även nya möjligheter för 
kollektivtrafik exempelvis att bedriva trafik i täta bostadsområden eller möjligheten att 
placera busshållplatser inomhus, exempelvis i köpcentrum (Lindgren, 2017).  

En stor fördel är att en elmotor har en hög verkningsgrad, cirka 90 procent. Det medför 
att transportarbetet med eldrift är mer energieffektivt än en förbränningsmotor 
(Ecotraffic, 2015). Berggren och Magnusson (2015) hävdar att stadsbussar lämpar sig 
väl för eldrift då körningen består av täta inbromsningar och accelerationer, då 
bromsegenergin kan tas tillvara och accelerera snabbt. I och med trafikens planerade 
rutter och körtimmar är det en lämplig testbädd för att introducera nya tekniker.  

Enligt IEA (2018) genomgår satsningar på elbussar i Norden ett skifte, från tester till 
kommersiell trafik. I januari 2018 fanns 104 eldrivna bussar i trafik i de nordiska 
länderna: 6 i Danmark, 16 i Finland, 1 på Island och 53 i Sverige. Huvudstäderna i 
Norden har ambitiösa mål att elektrifiera busstrafik. Köpenhamn har beslutat att ha en 
helt elektrifierad bussflotta till 2031; Oslo planerar att ha en bussflotta med 60 procent; 
Helsingfors planerar att en tredjedel elbussar 2025. Antalet fordon som behövs för att 
införliva projekten motsvarar cirka 2000 fordon. Därmed kan det ske en betydande 
ökning i efterfrågan på eldrivna bussar kommande år. 

Eldriven busstrafik kan beskrivas som nollemissionsbussar eftersom elmotor inte 
släpper ut några emissioner. De tekniker som kan användas kan översiktligt delas in 
fyra kategorier, beroende på hur elmotorn förses med kraft. Dessa kategorier är 
långsamladdning vid depå, snabbladdning vid hållplats och då vanligtvis laddning på 
ändhållplatser, kontinuerlig laddning vid drift antingen induktivt via vägbanan eller via 
trådar samt bränsleceller. De olika teknikerna har olika för- och nackdelar samt 
begränsningar (Trafikförvaltningen SLL, 2017). UL har tillsammans med GUB påbörjat 
ett projekt för att undersöka möjligheten att införa depåladdande elbussar i stadstrafiken.  

2.9.2 Depåladdade bussar 

Helelektriska bussar framdrivs enbart på el som tillförs från ett batteri och kan 
långsamladdas i depå. Dessa bussar kan uppnå en räckvidd om 250 km vid fulladdning. 
Eftersom de enbart drivs på el behövs stora batteripaket för att ge tillräcklig räckvidd. 
Laddning vid depå medför flexibilitet då bussen kan köras i trafikomlopp istället för att 
vara bunden till specifika linjesträckningar. Tekniken medför dock en begränsad 
räckvidd i och med batterikapaciteten. Laddning sker oftast nattetid i depån. Om flera 
bussar laddas samtidigt ställs höga krav på elförsörjning och infrastruktur i anslutning 
till depån, vilket kan innebära höga kostnader för anslutning. Fördelen är att ingen 
laddinfrastruktur för elförsörjning behövs vid hållplatserna. Nackdelen är att tekniken 
kräver större batteripaket, vilket medför tyngre fordon (Trafikförvaltningen SLL, 2017). 
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Tyngre fordon kan ge upphov till ett ökat vägslitage och vägslitage ger upphov till 
utsläpp av partiklar (Timmers och Achten, 2016).  

I december 2015 införde Eskilstuna depåladdade elbussar i stadstrafiken. Det är ett 
trepartssamarbete mellan Eskilstuna kommun, Transdev och Sörmlandstrafiken. 
Projektet inleddes som ett pilotprojekt där två elbussar trafikerade servicelinjen som går 
mitt inne i staden mellan hyreshus. Då testet var lyckat beslutade de, efter cirka 7–8 
månader, att köpa in ytterligare 10 elbussar under 2017. De hade en utbytesplan där de 
behövde byta ut 10 bussar under 2017 och därför lämpade det sig bra att köpa in 10 
elbussar. De har inte behövt ändra omloppen i och med införande av dessa bussar utan 
bussarna går i vanlig trafik på omlopp som är mellan 160 km och 230 km. Topografin i 
Eskilstuna är relativt platt vilket gör att det fungerar bra med elbussar, det är dessutom 
en liten stad vilket gör att det inte blir för långa sträckor. De två bussarna från 
pilotprojektet har en batteristorlek på 287 kWh medan de 10 senare har 325 kWh. 
Bussarna laddas nattetid på depån i cirka 5–6 timmar och kör sedan hela dagen i trafik 
(Karlsson, 2018). 

Depåladdade elbussar medför flexibilitet då de kan fungera i vanliga trafiken i Uppsala 
och inga justeringar i nuvarande linjesträckning behöver genomföras. I Uppsala finns 
det planer på att införa spårväg till 2029. Spårvägen kan innebära förändringar i 
busstrafiken. Hur spårvägen kommer påverka busstrafiken är enligt Adolfsson (2018) 
svårt att veta men troligtvis kan det innebära att det blir ett överskott på fordon när 
spårvägen införs.   

2.9.3 Batterier   

Enligt Lindgren (2017) är batterier den mest begränsande komponenten i elfordon. 
Batterier kan konstrueras olika beroende på var de används och kan anpassas till dess 
användningsområde. De parametrar som kan varieras är exempelvis batteriets 
energidensitet (kWh/kg) som för ett optimerat batteripaket är cirka 0,1 kWh/kg. Massan 
för ett batteripack kan estimeras till mellan 1000–3000 kg. Batteriet påverkas även av 
den elkraft som det utsätts för vid laddning. Vanligen kan batterier laddas med 1- 2 kW 
per kWh av batteriets kapacitet. Batteriets operativa livslängd påverkas även av antalet 
cykler som batteriet laddas i och ur. Batteriernas kapacitet påverkas av hur mycket av 
kapaciteten som vanligen används. Det innebär att stora batterier med kort 
laddningscykel eller mindre batterier med längre laddningscykel kan användas för att 
uppnå en viss livslängd på batteriet (Lindgren, 2017). Inköpskostnaden för en elbuss 
beror till stor del av kostnaden för batteriet. Kostnaden beror på hur stort batteriet är, 
enligt Nykvist och Nilsson (2015) har kostnaden för framställning av batterier minskat 
de senaste åren.  



 

 

   
 

 
 
 

29 
 

Lindgren (2017) beskriver att batterierna i en elbuss utsätts för stora påfrestningar vid 
daglig drift och laddning. Det får en konsekvens i att batteriernas kapacitet minskas 
efterhand. Under bussens livslängd kommer batterikapaciteten minska till den grad att 
det inte längre kan förse bussen med tillräcklig energi för den räckvidd som krävs. 
Ungefärlig livslängd för ett batteri är tio år. Enligt Romare och Dahlöf (2017) är 
batterierna för användning i fordon uttjänta när de når 80 procent av sin nominella 
kapacitet. Det finns möjlighet att finna andra användningsområden för batterierna i och 
med att en stor del av kapaciteten kvarstår. Potentiella användningsområden för den här 
typen av batterier är exempelvis energilager för elnätet eller vid småskalig intermittent 
energiproduktion. 

Elfordon har inga utsläpp vid avgasröret men produktionen av dess batterier har 
däremot en påverkan på miljön (Ellingsen m.fl., 2014). Den miljöpåverkan som 
batterierna har beror dels på energiintensiv batteriproduktion och dels på att batteriets 
komponenter innehåller känsliga metaller. Ellingsen m.fl., (2014) framför i sin rapport 
att det är av stor vikt att tillverkningen av batterierna sker med energimix från 
förnyelsebara energikällor då framställningsprocessen är energiintensiv. Enligt Romare 
och Dahlöf (2017) är storleken på batteriet i linje med storleken på de emissioner som 
batteriet ger upphov till, större batteri ger högre utsläpp. 

Den vanligaste batteritekniken som används idag innehåller förutom litium även 
metallerna kobolt och nickel. Dessa metaller är relativt sällsynta i jordskorpan och kan 
därmed vara en risk då de är viktiga komponenter inom batteriteknik. Kobolt finns med 
på Europeiska kommissionens lista för kritiska metaller (Europeiska kommissionen, 
2018d). Det är en viktig metall för europeisk industri och är den metall på listan med 
störst ekonomisk inverkan. Den klassas även som en konfliktmineral vilket innebär att 
den förekommer på platser som kontrolleras av militanta grupper vilket förbjuder inköp. 
Detta har en stor inverkan på pris och tillgång (Europeiska kommissionen, 2018d). Det 
pågår flera EU projekt för att minska EU:s importberoende av kobolt exempelvis inom 
forskning på batteriteknik, prospektering efter mineraler och återvinning. Sverige är en 
av de största gruvnationerna inom EU och har en potential att producera metaller både 
genom brytning och återvinning (SGU, 2018). 

I och med elmotorns effektivitet uppstår det inte någon spillvärme som kan användas 
för att värma upp fordonet vilket är vanligt för bussar med förbränningsmotor. Enligt 
Karlsson, teknisk chef på Transdev i Eskilstuna är det vanligt för elbussar på den 
svenska marknaden att bussarna är utrustade med en extern värmare som ett 
komplement till elvärmen i fordonet. Den externa värmaren drivs vanligen av biodiesel 
och orsakar därmed utsläpp av emissioner. Han påpekar att bussens batteri påverkas av 
kyla och då batteriet används för uppvärmning påverkas fordonets räckvidd (Karlsson, 
2018).  
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2.9.4 Elmarknad 

Enligt Energimyndigheten (2017) utgörs Sveriges elproduktion till största delen av 
vattenkraft och kärnkraft och tillsammans utgör det 81 procent av elproduktionen. De 
senaste åren har det skett en ökning av andelen vindkraft i systemet. Elanvändningen 
inklusive distributionsförluster uppgick till 137 TWh under 2015. Elanvändningen inom 
transportsektorn uppgick till 3 TWh, vilket till största delen är tågtrafik då 98 procent av 
spårbunden trafik är elektrifierad (Energimyndigheten, 2017).  

2.9.5 Elnät 

Det finns två typer av elnät, transmissionsnät och distributionsnät. Stamnätet 
(transmissionsnätet) kan beskrivas som elnätets motorvägar. Stamnätet förgrenar sig 
sedan i distributionsnät genom region respektive lokalnät vilket förser kunderna med 
elektricitet. Elnätet består av ett sammanhängande system som länkar 
produktionsanläggningar med de platser där elektriciteten används. I och med att 
elektricitet måste förbrukas i samma stund som den produceras är det viktigt att 
systemet är i balans och att produktion motsvarar efterfrågan. Det svenska elnätet är 
sammanlänkat med Sveriges grannländer och sammanlagt finns det 16 förbindelser till 
Sveriges grannländer. Generellt är Sverige en nettoexportör av el men vid vissa tillfällen 
behöver vi importera. Genom elnätets förbindelse med Europa ökar tryggheten för 
Sveriges elförsörjning (Energiföretagen, 2017a).  

Varje dag sker det handel med el, elen säljs av producenter antingen via den nordiska 
elbörsen Nordpool eller direkt till elhandelsbolagen. I grunden bestäms elpriset av utbud 
och efterfrågan, Svenska kraftnät ansvarar för att systemet är i balans. Elpriset består av 
tre delar, elen som förbrukas, elnätsavgifter och skatter. Elnätsavgiften utgörs av två 
delar, en del för abonnemanget som är kopplad till huvudsäkringens storlek samt en 
rörlig avgift kopplad till elanvändningen i kWh (Vattenfall, 2018). 

Eldrivna bussar medför inte några lokala utsläpp. De utsläpp som förekommer vid 
elproduktionen kan däremot ha en påverkan på miljön beroende på hur energin 
produceras. Elen som produceras i Sverige är 98 procent fossilfri vilket resulterar i 
mycket låga utsläpp av växthusgaser (Energiföretagen, 2017b). Däremot ger den el som 
produceras i Norden och Europa upphov till högre koldioxidutsläpp då en högre andel 
fossila bränslen används för produktion. Den nordiska elmarknaden går mot en mer 
europeisk elmarknad. För att uppnå EU:s klimatmål om minskade klimatutsläpp och för 
att öka produktion av el från förnybara källor är en gemensam elmarknad nödvändig 
enligt Energimyndigheten (2013).  
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2.9.6 Effektbehov 

Svenska kraftnät är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att förvalta och 
utveckla det svenska stamnätet för el. I Svenska kraftnäts systemutvecklingsplan 2018-
2027 (2017) beskrivs problematiken med ökat effektbehov. Stamnätet består av 
sträckningar med parallella 400 kV och 220 kV-förbindningar. Fördelningen av flödet 
mellan dessa ledningar kan skapa flaskhalsar vilket påverkar överföringsförmågan. 
Därför genomför Svenska kraftnät nätförstärkningar för att hantera dessa begränsningar. 
Dessutom genomförs åtgärder för en ökad stabilitet som säkerställer systemets 
övergripande förmåga att upprätthålla spänningen och överföringsförmågan. Enligt 
Svenska kraftnät (2017) är det en utmaning att förse storstadsområdena med tillräcklig 
effekt. Städerna växer och nya bostäder och områden byggs vilket leder till en ökad 
elförbrukning. Effektbehovet förväntas öka ytterligare på grund av att elanvändningen i 
transportsektorn ökar i och med en utfasning av fossila bränslen. Svenska kraftnät har 
problem med att tillgodose ökat effektuttag i de större städerna Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Uppsala och behöver genomföra omfattande nätförstärkningar. Svenska 
kraftnät beskriver också att det saknas en samordning av övergripande mål för 
nätutvecklingen i storstadsregionerna. De menar att för att lösa utmaningarna med 
begränsad kapacitet till storstäderna behövs samverkan och en helhetssyn för att hitta 
den bästa lösningen. De tycker att det är viktigt att den kommunala planeringen tar 
hänsyn till att kapaciteten i elnätet är begränsad och att förstärkningar av nätet tar lång 
tid att genomföra (Svenska kraftnät, 2017).  

Det finns 220 kV-ledningar i södra Uppland som förser Uppsala och Roslagen med el. 
Förbrukningen i Uppsalaområdet ökar och det finns planer på att utveckla regionnätet 
vilket gör att dessa ledningar påverkas. Ledningarna påverkas också av förändringar 
som sker i nätstrukturen in mot Stockholm och av reinvesteringsbehov som finns i 
nuvarande ledningsnät. Ett arbete för att ta fram en investeringsstrategi för området har 
påbörjats av Svenska kraftnät med syfte att ta fram en helhetslösning. Det kommer 
antagligen innebära att nya ledningar och stationer för transformering till regionnätet 
etableras (Svenska kraftnät, 2017). 
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3.  Metod 
I följande avsnitt presenteras de metoder som använts för att genomföra studien.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Studien inleddes med en litteraturstudie i form av informationsinsamling. Det 
huvudsakliga materialet bestod av rapporter från statliga myndigheter och institut samt 
vetenskapliga artiklar inom marknaden för biodrivmedel, utveckling av biogas samt 
elektrifiering av busstrafik. Parallellt med litteraturstudien genomfördes intervjuer med 
anställda på UL och GUB för att få fördjupad kunskap och förståelse för organisationen 
och dess verksamhet. Även intervjuer med personer med fördjupade ämneskunskaper 
genomfördes. Sammanställningen av litteraturstudien och intervjuerna mynnade ut i en 
omvärldsanalys av de drivmedel som är beslutade i UL:s handlingsplan för fossilfrihet. 
Utifrån omvärldsanalysen togs sedan ett strategiförslag fram för strategiskt införande av 
elbussar i Uppsalas stadstrafik. Därefter beräknades strategiförslagets påverkan på 
energianvändning och utsläpp av emissioner och partiklar. Modellen för beräkningarna 
togs fram med verktyget Microsoft Excel och är baserade på beräkningsmetodik hämtad 
från Svensk Kollektivtrafiks miljö- och fordonsdatabas FRIDA.  

3.2 Kontinuerlig kontakt med anställda på UL och GUB 

För att få förståelse för verksamheten och erhålla kunskap om kollektivtrafik och 
verksamhetens system har intervjuer genomförts med anställda på UL och GUB. Ett 
studiebesök på GUB:s bussdepå på Kungsgatan genomfördes för att få inblick i hur 
kollektivtrafiken fungerar i praktiken samt för att få en överblick över hur en bussdepå 
är utformad. Även regionbussdepån i Fyrislund besöktes. I tabell 1 finns en 
sammanställning av studiens genomförda intervjuer och varje intervju varade i cirka en 
timme. Intervjuerna genomfördes med en låg grad av strukturering och standardisering. 
Låg grad av strukturering innebär intervjufrågor av öppen karaktär och intervjupersonen 
får stort utrymme att svara på frågan. Låg grad av standardisering innebär att frågorna 
anpassas utefter respondentens kunskap och att olika frågor ställs till olika 
intervjupersoner (Davidsson och Patel, 2011). Låg grad av standardisering valdes då 
respondenterna har olika roller och därmed besitter olika kunskap. Respondenterna 
valdes genom snöbollsurval, vilket innebär att intervjupersonen rekommenderar 
ytterligare en person som kan bistå med information lämplig för studien (Denscombe, 
2016).  
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Tabell 1. Intervjuer genomförda med anställda på UL och GUB. 

Organisation Befattning Datum Plats 

UL Fordonsansvarig 2018-02-08 Region Uppsala 

UL Trafikplanerare stadsbuss 2018-02-08 Region Uppsala 

GUB Teknisk chef 2018-02-13 Gamla Uppsala Buss 

GUB Trafikplanerare 2018-02-20 Gamla Uppsala Buss 

GUB Trafikledare  2018-02-22 Gamla Uppsala Buss 

GUB Garagemästare 2018-02-27 Gamla Uppsala Buss depå 

UL Chef Samhälle och trafik  2018-03-14 Telefonintervju 

 

3.3 Externa intervjuer 

Utöver intervjuer med anställda på UL och GUB hölls externa intervjuer med personer 
som ansågs ha god insyn i det berörda ämnesområdet. Dessa intervjuer var av 
semistrukturerad karaktär, vilket innebär att frågor var förberedda utifrån ett tema med 
möjlighet till att ställa följdfrågor och med stort svarsutrymme för intervjupersonen. 
Intervjuerna genomfördes med låg grad av standardisering då dessa intervjuer inte 
skulle jämföras med varandra utan berörde olika frågor (Davidson och Patel, 2011). För 
att få kunskap om Uppsalas biogasproduktion genomfördes ett studiebesök på Uppsala 
Vattens biogasanläggning, Kungsängens gård. Lennart Nordin, sektionschef för 
anläggningen beskrev biogasens framställningsprocess, redogjorde produktionsvolymer 
samt presenterade framtida utvecklingsplaner av anläggningen. I tabell 2 presenteras 
intervjupersonerna.  

Tabell 2. Intervjuer med personer utanför organisationen. 

Organisation Befattning Datum Längd Plats 

Biogas Öst 
Björn Isaksson, 
projektledare 

2018-02-09 
1 h 30 min Biogas Öst, 

Uppsala 
Transdev Eskilstuna Bengt Karlsson, affärschef 2018-03-07 35 min Telefonintervju 
K2 - Lunds 
universitet 

Malin Aldenius, doktorand 2018-04-04 
45 min 

Telefonintervju 

Uppsala Vatten 
Lennart Nordin, 
sektionschef 

2018-03-19 
2 h Studiebesök 

biogasanläggning 
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3.4 Konferenser 

3.4.1 Biofuel Update 2018 

Ett seminarium om biodrivmedelsmarknaden besöktes i Linköping den 12 januari 2018. 
Seminariet behandlade biodrivmedel och utformning av drivmedelsstrategier för 
fossilfrihet. Seminariet anordnades av Cleantech Östergötland, en ideell förening för 
miljöteknikföretag i Östergötland. På seminariet medverkade företag inom drivmedel- 
och transportbranschen. På så sätt fick författarna en överblick av branschen och en 
grundläggande förståelse för vilka utmaningar som finns för att uppnå en fossilfri 
fordonsflotta. 

3.4.2 Ekotransport 2030 

Författarna deltog i Ekotransport 2030 som är en årlig konferens som behandlar hållbara 
transporter med fokus på 2030-målet om fossiloberoende fordonsflotta. Konferensen 
arrangeras av 2030-sekretariatet och Aktuell hållbarhet och ägde rum den 18 april 2018 
på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen belyste förutsättningarna för en 
fossilfri fordonsflotta 2030 och innehöll debatter, föredrag och fördjupande seminarier, 
vilket gav en överblick över omställningen av transportsektorns energisystem. 
Närvarande på konferensen var aktörer inom politik, myndighet och näringsliv. 

3.5 Omvärldsanalys 

I och med att fossilfria drivmedel är ett aktuellt ämne som påverkas starkt av politik och 
teknisk utveckling finns det ett behov av omvärldsbevakning på området. Därför 
innehåller denna studie en omvärldsanalys. Metodik för systematisk omvärldsanalys har 
utgångspunkt i systemteori, vilket innebär att omvärlden är ett system med delar som är 
ömsesidigt beroende av varandra. Syftet med en omvärldsanalys är att kartlägga hur 
systemet ser ut och göra bedömningar av hur en viss marknad kan utvecklas. 
Definitionen av omvärld varierar mellan olika verksamheter och samtliga förändringar 
är inte väsentliga att beakta. En omvärldsanalys utförs genom ett systematiskt 
tillvägagångssätt. Processen inleds med en informationsinsamling samt kartläggning av 
befintlig marknad. Sedan genomförs en analys kring varför det händer för att kunna 
göra en bedömning av vad det innebär för den aktuella organisationen. Analysen är 
framtidsorienterad och eftersom det inte går att förutspå framtiden ska bedömningarna 
göras utifrån så välgrundade underlag som möjligt och hypoteser ska undvikas (Genf 
och Laurent, 2014). Figur 4 beskriver arbetsprocessen för omvärldsanalysen. 
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Figur 4. Tillvägagångsättet för en omvärldsanalys (Genf och Laurent, 2014). 

3.5.1 Avgränsningar 

För att genomföra en omvärldsanalys är det viktigt att avgränsa vad som ska undersökas 
och analyseras. Omvärldsanalysen genomfördes för biodiesel, biogas och el. Drivmedel 
har olika förutsättningar och därför har olika avgränsningar för varje drivmedel 
genomförts. Biodiesel är aktuell för politiska förändringar och påverkas av EU:s och 
Sveriges politiska beslut. Därför har omvärldsanalysen för biodiesel avgränsats till att 
undersöka förändringar i politiska direktiv och beslut. Biogas produceras lokalt i 
Uppsala och därför avgränsas omvärldsanalysen till de lokala förutsättningarna för 
biogas. För att analysera eldrift har erfarenheter från andra elbussprojekt i Sverige, 
teknikutveckling för helelektriska bussar och elnätets förutsättningar i Uppsala 
studerats.  

3.6 Beräkningar 

I följande avsnitt sker en beskrivning av hur beräkningarna genomfördes, vilka 
antaganden som gjorts samt vilken data som har använts.   

3.6.1 Data 

Den data som använts i studien har samlats in från Svensk kollektivtrafiks gemensamma 
miljö- och fordonsdatabas FRIDA. Svensk kollektivtrafik är en branschorganisation 
med syfte att stödja sina medlemmar i deras arbete att utveckla kollektivtrafiken. 
FRIDA används av kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag för att lagra, 
sammanställa, visa och följa upp information om fordon. Databasen används som en 
informationsbas om den egna verksamheten, exempelvis för frågor om miljö- och 
avtalskrav (Svensk kollektivtrafik, 2018).  

I FRIDA finns information om GUB:s fordonsflotta och varje buss benämns med 
registreringsnummer och ett internnummer. Data presenteras på årsbasis och i denna 
studie har data från 2017 använts då det är den data som är senast inrapporterad. Om 
varje fordon finns det bland annat uppgifter om fordonstyp, årsmodell och årlig 
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körsträcka. Databasen innehåller även uppgifter om bränsletyp och bränsleförbrukning. 
Trafikoperatörerna rapporterar in uppgifter till FRIDA två gånger om året. Utifrån de 
inrapporterade uppgifterna beräknas årliga nyckeltal. Det finns även gränsvärden för 
utsläpp av emissioner utefter fordonens motortyper och euroklassning. Dessa värden har 
använts vid beräkning av utsläpp av emissioner (FRIDA, 2017). Se Appendix för dessa 
värden. 

3.6.2 Excelmodell 

För att studera strategiförslagets påverkan på energianvändning och utsläpp av 
emissioner och koldioxid har en beräkningsmodell tagits fram i Microsoft Excel. 
Beräkningsmodellen baseras på beräkningsmetoder för utsläpp och energianvändning 
från miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. För att beräkna fordonsflottans sammanlagda 
utsläpp skapades enskilda objekt för respektive fordonstyp. Antalet fordon av respektive 
fordonstyp utgör fordonsflottans sammansättning. De olika fordonstypernas 
energianvändning och utsläpp av CO2, NOx, HC och PM sattes utefter respektive 
motortyp och euroklassning. För att successivt förändra fordonsflottans sammansättning 
utgår beräkningsmodellen från fordonens utbytestakt. Antalet fordon av respektive 
fordonstyp förändras utefter de fordon som behöver utrangeras och köpas in och 
beräknas på årsbasis. Därmed förändras fordonsflottans sammansättning över tid. 
Energianvändning, utsläpp av CO2, NOx, HC och PM sammanställdes årsvis utifrån 
fordonsflottan. Även ett effektbehov av aktiv effekt för laddning av elbussarna 
beräknades för att uppskatta vilken maximal effekt som krävs vid laddning av olika 
antal elbussar. Vidare beräknades energianvändning, koldioxidutsläpp och effektbehov 
vid en fullt elektrifierad fordonsflotta.   

3.6.3 Energianvändning 

Energianvändningen beräknades enligt FRIDA:s beräkningsmetod. För att beräkna 
energianvändning användes körsträcka, förbrukning och respektive drivmedels 
energivärde. Ett standardvärde för körsträcka hämtades från rapporten Ecotraffic (2015) 
som visar att en genomsnittlig svensk stadsbuss kör cirka 60 000 kilometer per år. Att 
använda ett standardvärde gör det möjligt att göra jämförelser mellan olika år och 
sammansättningar av fordon. Genomsnittlig förbrukning av HVO och biogas för GUB:s 
fordonsflotta användes, för värden se Appendix. Schablonvärden för energiinnehåll för 
HVO och biogas hämtades från FRIDA, se Appendix. För beräkning av 
energianvändning användes energivärde i kWh per liter för HVO och per kg för biogas. 
Beräkningarna genomfördes enligt ekvationen:   

                                               E = k * f * ev                                                                    (1) 
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där E är energianvändning i kWh, k är körsträcka i km, f är förbrukning i liter per km 
eller kg per km och ev är energivärde i kWh per liter eller kWh per kg.  

Då GUB inte har några elbussar i stadstrafiken finns ingen data för energianvändningen 
för en elbuss. För beräkning av energianvändning i en elbuss användes därför en 
genomsnittlig förbrukning för en elbuss i stadstrafik vilket är 1,5 kWh per kilometer 
enligt Lindgren (2017). Energianvändning för eldrift beräknades enligt ekvationen:  

                                                   E = k * f                                                                         (2) 

där E är energianvändning i kWh, k är körsträcka i km och f är förbrukning i kWh per 
km.  

3.6.4 Koldioxidutsläpp 

Vid beräkning av koldioxidutsläpp användes FRIDA:s beräkningsmetod. Nettoutsläpp 
av koldioxid i kg per år beräknades. Beräkningen tar hänsyn till utsläpp över 
drivmedlets livscykel, från källa till slutförbrukning. Vid beräkning användes årsvis 
drivmedelsförbrukning multiplicerat med en koldioxidfaktor och en fossilfaktor. 
Koldioxidfaktorn beskriver hur mycket koldioxid som bildas vid förbränning av en liter 
eller en normalkubikmeter drivmedel. Fossilfaktorn är en schablonfaktor för det totala 
nettoutsläppet av koldioxid vid förbränning, produktion och distribution av drivmedlet. 
Schablonvärden för faktorerna hämtades från FRIDA, se Appendix. Koldioxidutsläpp 
för HVO och biogas beräknades enligt ekvationen:  

                                              CO2 = f * Kf  * Ff                                                                            (3) 

där f är förbrukning i liter, Kf är koldioxidfaktor i kg per liter och Ff är fossilfaktor i kg 
per liter för HVO. För biogas är förbrukningen i kg, koldioxidfaktorn och fossilfaktorn 
är i kg per kg.  

Koldioxidutsläpp för eldrift beräknades enligt ekvationen:  

                                               CO2 = E * Ke * 0,001                                                                   (4) 

där E är energianvändning i kWh och Ke koldioxidfaktor för elmix i gram per kWh. 

För eldrift användes värdet för koldioxidutsläpp som uppstår vid användning av svensk 
elmix. För att undersöka olika elmixers påverkan på utsläpp av koldioxid genomfördes 
en känslighetsanalys. Användning av svensk, nordisk och europeisk elmix 
modellerades. Uppgifterna om koldioxid vid olika elmix är hämtad från rapporten 
Ecotraffic (2015) samt den senaste utsläppsinformationen för svensk elmix från 
Energimyndigheten (2018d). I enlighet med drivmedelslagen beräknas koldioxidutsläpp 
vid eldrift i den här studien med svensk elmix. Utsläppen av koldioxid beräknades 
enligt följande: 
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§ Svensk elmix: 13,1 g CO2 per kWh  
§ Nordisk elmix: 87,5 g CO2 per kWh  
§ Europeisk elmix: 450 g CO2 per kWh  

3.6.5 Utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar 

Vid beräkning av utsläpp av NOx, HC och PM användes FRIDA:s beräkningsmetod. 
Utsläppen för respektive motortyp baseras på de gränsvärden som framgår utifrån 
fordonstyp och euroklassning. Se Appendix för värden. För emissionerna beräknas 
endast utsläpp från motorn, vilket betyder att utsläpp i produktions- eller 
distributionsledet exkluderas. Utsläppen av NOx, HC och PM beräknades enligt 
ekvationen:   

                                      NOx|HC|PM = gv * f * 0,001                                                  (5) 

där gv är gränsvärdet i gram per liter för respektive utsläpp och f är förbrukning i liter för 
HVO och för biogas användes gränsvärdet i gram per kg och förbrukningen i kg.  

3.6.6 Effektbehov 

En beräkning av vilket effektbehov som krävs vid laddning av elbussar har genomförts. 
Beräkningarna utgår från uppgifter från Transdev i Eskilstuna (Karlsson, 2018). 
Samtliga fordon antogs laddas samtidigt nattetid. Antagandet gjordes för att undersöka 
maximal effekt vid laddning, detta är dock endast en grov estimering och för 
undersökning av det verkliga effektbehovet krävs ytterligare beräkningar. Batteriet har 
en kapacitet på 350 kWh och laddaren är 75 A. Spänningen är 400 V vilket ger en effekt 
på 52 kW. För att beräkna totala effektbehovet av aktiv effekt som krävs om alla bussar 
laddas samtidigt multipliceras antalet elbussar med 52 kW. Effektbehovet beräknades 
enligt ekvationen: 

                                       P=U I 3	* 0,001 * n                                         (6)       

där P är aktiv effekt, U är spänningen, I är strömmen och 0,001 är omvandling till kW.                                                                                             

3.7 Metoddiskussion 

I och med att studien till viss del baseras på kvalitativt material som samlats in i genom 
intervjuer är det möjligt att respondenterna givit sina subjektiva åsikter. 
Litteraturstudien baseras i hög grad på rapporter från statliga myndigheter och institut. 
För att ge en så aktuell bild som möjligt har senast utgivna upplagor använts. Vid 
beräkning av utsläppen användes gränsvärden för de olika busstypernas euroklassning 
och inte uppmätt data. Fordonens förbrukning påverkas i hög grad av förarnas körstil 



 

 

   
 

 
 
 

39 
 

vilket inte har tagits i beaktning vid beräkningarna. Även väglag, temperatur och 
däcktryck påverkar fordonens förbrukning och inte heller dessa värden har beaktats i 
studien.  

De schablonfaktorer som använts för att undersöka utsläpp av koldioxid är hämtade från 
FRIDA. Klimatnyttan med olika typer av bränsle varierar beroende på vilken råvara 
som använts för att framställa det aktuella bränslet. I denna studie har ett schablonvärde 
använts vilket innebär att en generell klimatreduktion har använts. Detta kan 
specificeras ytterligare för att beräkna en mer exakt beräkning av koldioxidutsläpp. 
Studien har inte tagit hänsyn till en kapacitetsökning av kollektivtrafiken, vilken kan 
tänkas öka med stadens befolkningstillväxt. Studien har inte bejakat olika 
fordonstorlekar. Fordonsflottan består av normalbussar (12 m) och ledbussar (18 m). 
Den förbrukning som används i beräkningarna är den genomsnittliga förbrukningen för 
fordonsflottan som består av båda storlekarna. Förbrukningen för en normalbuss kan 
vara något lägre än för en ledbuss. Studien har heller inte tagit hänsyn till att en del av 
de bussar som trafikerar stadstrafiken är av hybridtyp och har en något lägre 
dieselförbrukning.  
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4. Omvärldsanalys 
I följande kapitel presenteras en omvärldsanalys för biodiesel, biogas och el. Analysen 
för biodiesel omfattar politiska beslut och förändringar som kan påverka tillgången på 
HVO. I analysen för biogas presenteras lokala faktorer som kan påverka biogasen och 
för eldrift presenteras faktorer som kan påverka införandet av elbussar i Uppsalas 
stadstrafik. Denna omvärldsanalys ligger sedan till grund för utformning av 
strategiförslaget för användning av drivmedel.  

4.1 Biodiesel 

Det finns flera faktorer som kan påverka tillgången på HVO och det finns en risk att 
tillgången minskar på kort sikt (Regeringen, 2018a). I tabell 4 visas en sammanställning 
av faktorer som kan påverka tillgången på HVO. En stor del av den HVO som idag 
finns på den svenska marknaden tillverkas av den ifrågasatta råvaran PFAD, vilket var 
cirka 23 procent under 2017 (Regeringens, 2018a). Förändringar i hållbarhetskriterierna 
innebär att PFAD klassificeras som en biprodukt istället för en restprodukt. Det medför 
att råvaran kommer omfattas av krav på spårbarhet och markkriterierna om hållbarhet 
måste uppfyllas. På grund av PFAD:s komplexa ursprung kan det bli svårt för 
producenterna att nå upp till dessa krav. Förändringen är föreslagen att gälla från och 
med 1 januari 2019 och kan betyda att HVO tillverkat av PFAD kan försvinna från 
marknaden, vilket kan leda till en brist på HVO (Regeringens, 2018a). HVO-
tillverkaren Neste är dock optimistiska att kunna införa spårbarhet för den PFAD som 
används i deras tillverkning och de har som målsättning att den ska vara spårbar till 
plantage 2020 (Neste, 2018).   

Enligt regeringen (2018a) råder det en osäkerhet kring vilka råvaror som kommer 
ersätta PFAD och de bedömer att PFAD kan komma att ersättas av certifierad palmolja. 
Dock kommer palmolja som råvara för tillverkning av biodrivmedel förbjudas från 2021 
enligt RED II. RED II kan innebära flera förändringar av de krav som ställs på 
biodrivmedel. Det kommer exempelvis att införas en begränsning för användning av 
grödebaserade råvaror vid tillverkning av biodrivmedel. Det är viktigt att de 
biodrivmedel som används är långsiktigt hållbara och inte är sämre för miljön än de 
fossila bränslen som de ersätter. Införande av reduktionsplikten den 1 juli 2018 i 
Sverige kan leda till brist på HVO100 eftersom en stor del av den HVO som finns på 
marknaden kommer användas till låginblandning. I och med införandet av 
reduktionsplikten utökas behovet av HVO på den svenska marknaden. Det öppnar upp 
för en något mer långsiktig efterfrågan på biodrivmedel vilket säkerställer en marknad 
för producerad HVO (Regeringen, 2018). Sverige har länge arbetat med att främja 
användning av biodrivmedel genom att främja konsumtion i form av skattelättnader 
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(Ekbom, 2018).  I reduktionsplikten gynnas biodrivmedel med hög klimatnytta då 
procentsatsen för inblandning avser klimatnytta och inte volym (Energimyndigheten 
2018c).  

Det finns även faktorer som gör att produktionen av HVO kan öka och det pågår 
satsningar för att öka produktionen av hållbar HVO. HVO kan tillverkas av flera olika 
sorters råvaror och det sker stora satsningar på forskning på avancerade biodrivmedel 
tillverkade av lignin, brunlut och skogsråvara (Riskdagen, 2018a). Neste använder 2018 
mer än tio olika råvaror för att producera HVO och utvecklar ständigt sin råvarubas. De 
undersöker exempelvis möjligheten att använda alger som råvara och utvecklar tekniker 
för att omvandla skogsavfall till biobränsle (Neste, 2017). Även Energimyndigheten 
satsar mycket på forskning för att utveckla avancerade biodrivmedel 
(Energimyndigheten, 2016). EU har som målsättning att varje medlemsland ska ha 12 
procent förnybara drivmedel 2030 varav andelen avancerade biodrivmedel ska vara 10 
procent senast till 2030 (Riskdagen, 2018a).  
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Tabell 4. Faktorer som kan påverka tillgången på HVO, vilka möjliga konsekvenser det 
kan få samt en kommentar.  

Faktor Möjlig konsekvens Kommentar 

En stor del av den HVO som finns 
på den svenska marknaden baseras 
på råvaran PFAD. 

 

 

Risk för att tillgången på HVO 
minskar. 

Det kommande året införs det 
sannolikt krav på spårbarhet för 
råvaran PFAD då det inte längre 
klassas som avfall, i och med en 
omklassning i hållbarhetskriterierna. 
Det råder osäkerhet om tillverkare 
kan nå upp till detta krav.  

Förnybartdirektivet uppdateras till 
RED II. 

Risk för att tillgången på HVO 
minskar. 

EU parlamentet har röstat igenom att 
fasa ut användning av palmolja till 
2021 som råvara för tillverkning av 
biodrivmedel och det kommer även 
införas en begränsning för 
användning av grödebaserade råvaror 
för tillverkning av biodrivmedel. 

Införande av reduktionsplikten 1 
juli 2018. 

Risk för att tillgången på 
HVO100 minskar. 

När reduktionsplikten införs kommer 
behovet av HVO till låginblandning i 
diesel öka. Det kan leda till brist på 
HVO100 vilket är det som främst 
används som fossilfritt drivmedel 
bussar och lastbilar. 

Satsningar på forskning och 
utveckling.  

Ökad volym HVO på 
marknaden. 

Enligt Riksdagen (2018a) finns det 
god potential för svensktillverkad 
HVO baserad på skogsråvara. Dock 
ligger kommersiell tillgång några år 
bort. 

Ökad efterfrågan på HVO 
internationellt. 

Ökad produktion av HVO men 
samtidigt ökar konkurrensen 
om tillgänglig mängd. 

Stigande efterfrågan kan skapa 
incitament för ökad produktion av 
HVO vilket kan ge större volymer 
men även ökad konkurrens. 
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4.2 Biogas 

GUB har sedan 1996 använt biogas som drivmedel. Under 2017 var 74 
fordonsgasbussar i drift som tillsammans förbrukade 2,1 miljoner kg. I tabell 5 
presenteras faktorer som kan påverka användningen av biogas i Uppsala stadstrafik. 
Uppsala Vattens produktion. Uppsala Vatten har gjort flertalet investeringar i 
biogasanläggningen och har fått investeringsstöd från Klimatklivet för att bygga ut 
anläggningen ytterligare för att öka produktionen och möta den lokala efterfrågan 
(Nordin, 2018). 

Biogas bidrar till en cirkulär ekonomi och är ett kretslopp som tar tillvara på matavfall i 
kommunen. Det finns flera fördelar med att använda lokalproducerat drivmedel, 
exempelvis leder biogasproduktion till ökad sysselsättning eftersom produktionen 
genererar arbetstillfällen i kommunen. De resurser som skulle ha använts till att köpa in 
drivmedel externt kan istället köpas in lokalt, vilket bidrar till länets tillväxt. Vid 
produktion av biogas bildas dessutom en rötrest som kan användas till biogödsel, vilket 
återför näring till jordbruket (Biogas Öst, 2018). 

Den nya depån i Fyrislund kommer ha plats för tankning av 90 fordonsgasbussar och en 
gasledning med komprimerad biogas från biogasanläggningen är under konstruktion. 
Eftersom den nya depån ligger i anslutning till regionbussdepån byggs gassystemen 
samman och det blir möjligt att tanka regionbussar via samma gasledning.   
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Tabell 5. Faktorer som kan påverka användning av biogas i Uppsala och vilka möjliga 
konsekvenser det kan leda till samt en kommentar.  

Faktor Möjlig konsekvens Kommentar 

Tillgången på substrat begränsar hur 
mycket biogas som kan tillverkas.  

 

Fordonsflottans användning av 
biogas är i viss mån begränsad 
till den produktion som sker i 
Uppsala.   

 

Mängden biogas kan komma att utökas men 
trots det finns den fortfarande i en begränsad 
mängd. Det kan finnas fler som vill använda 
resurserna. Uppsala Vatten har fått stöd från 
Klimatklivet för att utöka anläggningen med 
en tredje rötkammare för att kunna producera 
en större mängd. Uppsala Vatten vill möta 
den lokala efterfrågan som till stor del sätts 
av UL. 

Lokalproducerat, tar vara på matavfall 
och avloppsslam.  

Lokalproducerad biogas leder 
till försörjningstrygghet och 
flera samhällsnyttor inom 
kommunen.  

Biogasen leder till ökad sysselsättning och 
ökad tillväxt i länet. Rötresten blir till 
biogödsel.  

Ny bussdepå med plats för 
gastankning av 90 gasbussar och en 
gasledning från biogasanläggningen.  

 

Lättillgänglig biogas och 
befintlig infrastruktur. 

Stora investeringar är redan genomförda 
vilket gör att infrastruktur finns. 
Gasledningen sammankopplar 
biogasanläggningen med den nya depån.  

Nya depån ligger i anslutning till 
regionbussdepån.  

Möjliggör tankning av 
regionbussar.  

Tack vare gasledningen till nya depån kan 
även tankning av regionbussar ske. Vilket 
kan öka andelen fossilfritt drivmedel i 
regiontrafiken. 

 

4.3 El 

Bättre luftkvalitet och minskat buller är de främsta fördelarna med att införa elbussar 
enligt Lindgren (2017). I jämförelse med konventionella bussar har elbussar inga lokala 
utsläpp och bullernivån från elmotorn är lägre än för konventionella bussar.  I och med 
att elbussar släpper ut mindre hälsofarliga utsläpp i lokal miljö samt minskat buller finns 
det möjlighet till samhällsekonomiska vinster. I tabell 6 visas faktorer som kan påverka 
införande av elbussar i Uppsala stadstrafik.  

Enligt Lindgren (2017) medför elbussens batteri merparten av fordonets miljöpåverkan. 
Batteriet innehåller flera känsliga metaller, exempelvis kobolt vilket är en metall som 
finns med på EU-kommissionens lista över kritiska metaller. Även batteriets 
tillverkning har en miljöpåverkan då produktionen är energiintensiv, således beror 
batteriets miljöpåverkan på vilken elmix som används vid batteritillverkningen. Elmix 
har även betydelse för elbussen miljöpåverkan vid drift. Sveriges elmix är till största 
delen fossilfri men Sverige har en gemensam import och exportmarknad med de 
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nordiska länderna. Den nordiska elmarknaden är i sin tur en del av den gemensamma 
europeiska marknaden, och det pågår arbete för att införa en gemensam europeisk 
elmarknad. Europeisk elproduktion ger upphov till en högre andel koldioxidutsläpp i 
jämförelse med svensk elproduktion(Ecotraffic, 2015).  

2018 finns det inget återvinningssystem för batterier som används i bussar. Enligt 
Lindgren (2017) är batterierna uttjänta för användning i busstrafik då de når 80 procent 
av sin nominella kapacitet. Detta betyder inte att batterierna är uttjänta inom andra 
användningsområden, exempelvis som energilager för solceller (Romare och Dahlöf, 
2017). Det finns projekt som undersöker batteriernas fortlevnad och enligt Bengt 
Karlsson (2018) är säker på att marknaden ska hitta nya användningsområden för 
batterier från depåladdade bussar.  

Det finns studier som tyder på att elbussar kan konkurrera med bussar med 
förbränningsmotorer (Swedish Electromobiliy Centre, 2018). El har lägre driftkostnader 
och servicekostnader jämfört med diesel- eller gasbussar men har högre 
investeringskostnader när det gäller inköp av bussar och investeringar i 
laddinfrastruktur. För att främja introduktionen av elbussar kan trafikföretag ansöka om 
elbusspremien och kan därmed få en premie på 20 procent av bussens inköpspris 
(Energimyndigheten, 2017d). Inköpspriset på en elbuss beror till stor del på kostnaden 
för batteriet men priset på batterier minskar vilket gör att även priset på elbussar kan 
minska (Nyqvist och Nilsson 2015). 

Enligt Svenska kraftnät (2018) är effektförsörjning till storstadsområdena en utmaning 
då städerna växer och ny infrastruktur och nya samhällsfunktioner etableras. Uppsala är 
en av de platser där Svenska kraftnät ser denna utmaning. För att satsa storskaligt på 
elbussar behöver troligen elnätet förstärkas. Uppsala växer fort och nya 
samhällsfunktioner som kräver ökad tillgång på effekt etableras, exempelvis 
elektrifierad busstrafik. Vid projektering av den nya bussdepån i Fyrislund har projektet 
upplevt vissa hinder från elnätsägaren att tillgodose efterfrågad effekt. Elnätsägaren 
Vattenfall (UL, 2018b) menar att det råder viss effektbrist och att det finns svårigheter 
att leverera vid ett utökat effektbehov. Uppsala finns med i Svenska kraftnäts strategiska 
utvecklingsplan för förstärkning av elnät (Svenska kraftnät, 2018). 
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Tabell 6. Faktorer som kan påverka användning av eldrift i stadstrafiken och vilka möjliga 
konsekvenser det kan leda till samt en kommentar.  

Faktor Möjlig konsekvens Kommentar 

Inga utsläpp av emissioner från 
elmotorn och minskat buller.  

Förbättrad luftkvalitet och minskat 
buller i Uppsala stadskärna.  

Förbättrad luftkvalitet och minskade 
bullerstörningar minskar negativa 
hälsoeffekter.  

Miljöpåverkan från batterier. Depåladdade bussar är utrustade med 
stora batteripaket vilket ur ett 
livscykelperspektiv har en påverkan 
på miljön. Batteriernas vikt kan även 
orsaka ett ökat vägslitage. 

De stora batteripaketen innehåller 
metaller som kan anses som känsliga 
och batteriproduktionen är 
energikrävande. Det ökade vägslitaget 
kan orsaka ökade halter av större 
partiklar, PM10.  

Snabb teknikutveckling. Ny teknik kan ytterligare förbättra 
energieffektiviteten i elbussar men 
samtidigt är det svårt att avgöra vilken 
teknik som är optimal. 

Busstillverkare gör stora satsningar 
för att utveckla tekniken och även 
utvecklingen av batteriteknik går fort. 

Nationell satsning på elbussar och 
flera pilotprojekt. 

Elbusspremien är ett statligt stöd från 
regeringen för införande av elbussar. 
Det pågår satsningar för införande av 
elbussar i flera svenska städer. Det 
kan leda till att många städer vill 
beställa bussar samtidigt.  

Elbussar har en hög initialkostnad 
men de har en låg operativ kostnad då 
elpriset är lågt.  

Effektbrist i Uppsala. Begränsar antalet elbussar som kan 
sättas i trafik. 

Uppsala finns med i Svenska kraftnäts 
systemutvecklingsplan för 2018–2027 
och utesluter inte investeringar i 
stationer, nya ledningar och 
transformator för matning till 
regionnätet.  

 

4.4 Strategiförslag för drivmedel i stadstrafiken 

Utifrån omvärldsanalysen framgår det att tillgången på HVO de närmsta åren kan vara 
osäker på grund av de politiska diskussioner som ifrågasätter drivmedlets hållbarhet. 
Vid utformning av strategin väljer författarna att utgå från marknaden på kort sikt 
eftersom det är mycket svårt att förutse hur utvecklingen kommer se ut på längre sikt. 
Det satsas mycket på forskning och utveckling men det är svårt att förutse resultaten. 
HVO är ett flexibelt drivmedel som kan ersätta fossil diesel och Sverige har enligt 
Trafikanalys (2018) en fordonspark där en stor andel drivs med dieselmotorer. I och 
med biodieselns flexibilitet och kompatibilitet med många typer av fordon är det viktigt 
att begrunda att den hållbara HVO som finns på marknaden används inom det område 
där det får störst fördelar. Eftersom kollektivstadstrafik har planerade omlopp och kör 
planerade sträckor varje dag finns det möjlighet att använda andra fossilfria drivmedel 
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som inte är lika flexibla. Den HVO som används i kollektivtrafiken bör användas 
exempelvis i regiontrafik där sträckan är längre och det finns begränsade möjligheter för 
alternativ infrastruktur för drivmedel. 

I UL:s handlingsplan för fossilfrihet inom kollektivtrafiken är det beslutat att satsning 
på biogas ska fortsätta eftersom tekniken är inarbetad och stora investeringar har 
genomförts. Biogasen produceras lokalt och produktionssystemet medför flera 
samhällsnyttor och bidrar till en cirkulär ekonomi. Enligt Region Uppsala (2015) bör 
offentliga medel satsas i system som medför samhällsnytta och är hållbara, och därför 
sker det fortsatt satsning på tekniken. 

Lindgren (2017) menar att det råder en stark trend för att elektrifiera stadsbusstrafik, då 
tekniken medför en förbättrad stadsmiljö i och med minskade emissionsutsläpp och 
minskat buller. Aldenius (2018) menar i sin tur att eldrift troligen kommer dominera 
stadstrafiken och att biogas antagligen kommer spela en större roll i regiontrafiken. 
Aldenius (2018) påpekar även att omställningen till el kommer att ta tid då det finns viss 
tröghet i systemet och därför kommer inte all kollektivstadstrafik vara elektrifierad 
2030. Den nya bussdepån som byggs i Fyrislund kommer vara förberedd för 
elektrifiering men en begränsning i överföringskapacitet från stamnätet kan påverka 
antalet möjliga bussar i trafik. Detta kan medföra att det kan ta tid att uppnå fullständig 
elektrifiering av stadstrafiken. Ur ett energisäkerhetsperspektiv är det bra med 
redundans i försörjningstryggheten vilket innebär att det är en fördel att använda olika 
drivmedel (Månsson m.fl., 2012).  

I enighet med UL:s handlingsplan för fossilfrihet inom kollektivtrafiken föreslår 
författarna att biogas ska ha en viktig roll i stadstrafiken även de kommande tio åren. 
Däremot kan biodieselns användning i stadstrafik i möjlig mån fasas ut. Därmed 
föreslås en strategi där stadstrafiken i huvudsak kommer drivas på biogas och el de 
kommande tio åren.  
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5. Resultat  
I följande avsnitt presenteras resultatet av beräkningarna som genomförts i studien. 
Först presenteras strategiförslagets praktiska utförande samt vilka effekter strategin får 
gällande energianvändning och utsläpp av CO2, NOx, HC och PM. Därefter presenteras 
resultatet från beräkning av effektbehov.  

5.1 Strategiförslag praktiskt utförande 

Strategin är ett förslag för att successivt föra in elbussar i stadstrafiken. Förslaget utgår 
från 2019, då GUB förflyttar sin verksamhet till den nya depån i Fyrislund. 
Tidsperspektivet är tio år, mellan 2019 och 2029. Förslaget bygger på att förändra 
fordonsflottans sammansättning och att elbussar införs successivt utefter fordonens 
utbytestakt. Utbytestakten är hämtad från FRIDA och har anpassats efter de miljökrav 
som ställs, exempelvis miljözonen. Utbytestakten innebär att fordon används i trafik i 
12 år innan de utrangeras.   

2019 har GUB 160 gröna stadsbussar i trafik, av dessa är 21 Diesel Euro V, 56 Diesel 
Euro VI, 52 Fordonsgas Euro V och 31 Fordonsgas Euro VI. Figur 5 visar antalet 
fordon som utrangeras mellan 2019–2029. 

 

 

Figur 5. Antal fordon som årligen behöver ersättas i GUB:s fordonsflotta. 
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Strategiförslaget bygger på att delar av stadstrafiken kommer fortsätta att drivas på gas 
under perioden, därför substitueras utrangerade fordonsgasbussar ut mot nya. Vid inköp 
av nya fordonsgasbussar antas det vara med motortyp Euro VI vilket är den nyaste 
motortypen som finns på marknaden 2018. Den nya depån i Fyrislund kommer vara 
utrustad med tankningsplatser för 90 gasfordon, varpå begränsningen för antalet 
gasfordon blev 90 till antalet, dock kommer antalet gasfordon vara 92 stycken under en 
period. De dieselfordon som utrangeras kommer ersättas av bussar med eldrift med 
undantag för 2020 då 5 dieselfordon byts ut mot gasfordon på grund av att elbussar 
kommer sättas i drift 2021. Tabell 7 visar strategiförslagets praktiska utförande. I 
tabellen redovisas även antal fordon som utrangeras och köps in varje år samt en 
kommentar om utbytestakten.  

Tabell 7.  Fordonsflottans sammansättning samt antal bussar som årligen utrangeras 
och köps in.  

 Motortyp Fordon Kommentar 

2019 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 
El: 

21 
56 
52 
31 
0 

Depån klar. 

 

2020 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 
El: 

16 
56 
52 
36 
0 

5 Diesel Euro V utrangeras.  
Inköp av 5 Fordonsgas Euro VI. 

 
 

2021 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 
El: 

0 
56 
52 
40 
12 

Miljözon införs. 

Diesel Euro V förbjuds och 16 Diesel Euro V utrangeras. 
12 elbussar och 4 Fordonsgas Euro VI köps in. 

2022 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 
El: 

0 
56 
31 
61 
12 

21 Fordonsgas Euro V utrangeras. 
21 Fordonsgas Euro VI köps in. 

2023 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 
El: 

0 
56 
19 
73 
12 

12 Fordonsgas Euro V utrangeras. 
12 Fordonsgas Euro VI köps in. 

2024 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 

0 
56 
11 
81 

8 Fordonsgas Euro V utrangeras. 
8 Fordonsgas Euro VI köps in. 
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El: 12  

2025 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 
El: 

0 
45 
0 
90 
25 

11 Fordonsgas Euro V utrangeras. 
8 Fordonsgas Euro VI utrangeras. 
19 Fordonsgas Euro VI köps in. 
11 Diesel Euro VI utrangeras.  
13 elbussar köps in. 

2026 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 
El: 

0 
40 
0 
90 
30 

5 Diesel Euro VI utrangeras. 
5 elbussar köps in. 

 
 

2027 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 
El: 

0 
40 
0 
90 
30 

18 Diesel Euro VI utrangeras. 

18 elbussar köps in. 

2028 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 
El: 

0 
0 
0 
90 
70 

22 Diesel Euro VI utrangeras. 
8 Fordonsgas Euro VI utrangeras. 
8 Fordonsgas Euro VI köps in. 
22 elbussar köps in. 

2029 Diesel Euro V: 
Diesel Euro VI: 
Fordonsgas Euro V: 
Fordonsgas Euro VI: 
El: 

0 
0 
0 
90 
70 

4 Fordonsgas Euro VI utrangeras.  
4 Fordonsgas Euro VI köps in. 

 
 

 

Vid implementering av strategin förändras fordonsflottan successivt. Figur 6 visar 
utvecklingen av fordonsflottans sammansättning från 2019 fram till 2029. Diesel Euro 
V fasas ut 2021 på grund av miljözonens krav, däremot kommer Diesel Euro VI finnas 
representerad i fordonsflottan fram till 2028. Fordonsgas Euro V kommer finnas kvar i 
fordonsflottan fram till 2025. Fordonsgas Euro VI kommer finnas kvar i flottan och vara 
ett av de två energislag som kommer trafikera stadstrafiken i många år framöver. 
Elbussarna införs i flottan från och med 2021 och antalet som köps in anpassas till antal 
dieselfordon som utrangeras. Mellan år 2021 - 2024 är det endast gasbussar som 
behöver ersättas och därför fortsätter fordonsflottan bestå av 12 elbussar. Däremot ökar 
antalet elbussar efter 2024. År 2029 består bussflottan av 90 gasbussar och 70 elbussar. 
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Figur 6. Fördelning av motortyper utefter utbytestakten presenterat i antal fordon.    

5.2 Objektmodeller 

I tabell 8 presenteras de objektmodeller som skapats för olika fordonstyper. Objekten är 
skapade utefter motortyp och euroklassning. De innehåller uppgifter om körsträcka, 
förbrukning, energianvändning och utsläpp av CO2, NOx, PM och HC på årsbasis. 
Energianvändning, förbrukning och utsläpp av CO2 skiljer sig beroende på bränsle. 
Utsläpp av NOx, PM och HC skiljer sig beroende på fordonets motortyp och 
euroklassning. Elmotorn släpper inte ut några emissioner och koldioxidutsläpp 
beräknades med svensk elmix.   

Tabell 8. Objektmodell för varje fordonstyp. 

Fordonstyp 
Körsträcka 

km 
Förbrukning 

 l \ kg Bränsle 
Energi 
kWh 

CO2 
kg NOx kg PM kg HC kg 

Diesel Euro V 60 000 23 940 HVO 227 430 9 337 186,73 1,20 2,63 
Diesel Euro VI 60 000 23 940 HVO 227 430 9 337 38,30 0,72 2,63 
Gas Euro V 60 000 26 970 Biogas 264 305 3 102 151,03 1,62 37,76 
Gas Euro VI 60 000 26 970 Biogas 264 305 3 102 43,15 0,81 2,70 
El 60 000 0 Svensk 84 000 1 100 0,00 0,00 0,00 

 

Fordonsflottan utgörs av aktuellt antal fordon av respektive objektmodell. Tillsammans 
utgör de fordonsflottans sammansättning. Energianvändning, koldioxidutsläpp och 
utsläpp av emissioner summeras årsvis och utgör fordonsflottans årliga miljöpåverkan. 
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5.3 Energianvändning 

I figur 7 visas den totala energianvändningen för fordonsflottan vid applicering av den 
föreslagna strategin. Grafen visar även hur energianvändningen från olika drivmedel 
förändras under perioden. I och med elmotorns effektivitet minskar energianvändningen 
vid införande av elbussar i stadstrafiken. Energianvändningen minskar från cirka 40 000 
MWh till 30 000 MWh, vilket motsvarar en minskning om 25 procent. I och med det 
strategiska beslutet att antalet gasbussar ska bibehållas cirka 90 till antalet förändras inte 
energianvändningen från biogas. Vid en fullt elektrifierad fordonsflotta beräknas 
energianvändningen till 14 400 MWh för 160 elbussar.  

 

Figur 7. Utvecklingen av fordonsflottans totala energianvändning fördelat per 
drivmedel i MWh.  

5.4 Utsläpp av koldioxid 

I figur 8 visas fordonsflottans koldioxidutsläpp om strategiförslaget följs. Vid 
beräkningen användes svensk elmix. 2019 estimeras utsläppen av CO2 till 976 ton och 
2029 estimeras utsläppen av CO2 till 356 ton, vilket motsvarar en minskning om 64 
procent. Vid en fullt elektrifierad fordonsflotta beräknas koldioxidutsläppen till 189 ton 
vid svensk elmix.  
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Figur 8. Utvecklingen av totala mängden koldioxidutsläpp, CO2 för fordonsflottan i ton.  

Beroende på elens ursprung varierar mängden koldioxidutsläpp som eldriften ger 
upphov till. För att undersöka olika elmixers inverkan på mängden koldioxidutsläpp 
genomfördes en känslighetsanalys. I figur 9 visas den totala mängden koldioxidutsläpp 
för fordonsflottan med svensk, nordisk eller europeisk elmix. 2018 – 2021 finns inga 
elbussar i fordonsflottan, varpå koldioxidnivån bibehålls. 2021 inleds satsningen på 
eldriven busstrafik och 12 elbussar köps in, vilket innebär en ökning av CO2-utsläppen 
vid europeisk elmix. 2025 då ytterligare 13 elbussar köps in minskar CO2-utsläppen vid 
val av svensk elmix eller nordisk elmix. Däremot ökar utsläppen ytterligare vid 
användning av europeisk elmix. Vid användning av svensk elmix minskar CO2-
utsläppen med 64 procent från 2019 till 2029. Vid användning av nordisk elmix minskar 
CO2-utsläppen med 19 procent. Om europeisk elmix används skulle däremot CO2-
utsläppen öka med 300 procent.  

Region Uppsalas miljömål om att minska koldioxidutsläppen med 15 procent 2022 
jämfört med 2018 uppnås inte vid användning av nordisk elmix, då det endast blir en 
minskning på 8 procent. Däremot minskar koldioxidutsläppen 16 procent vid 
användning av svensk elmix, vilket betyder att målet uppnås. 
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Figur 9. Utvecklingen av koldioxidutsläpp vid applicering av olika elmix för drift av 
fordonsflottans elbussar, i ton.  

5.5 Utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar 

Strategiförslaget medför en minskning av utsläpp av NOx.  Det beror delvis på 
införande av elbussar men genom att äldre fordon byts ut mot nyare. I figur 10 visas 
utsläpp av NOx. 2019 estimeras utsläppen av NOx till 15 ton och utsläppen minskas 
successivt vid byte av bussar till nyare modeller. 2029 har utsläppen minskat till 4 ton, 
vilket motsvarar en minskning om 75 procent. Fram till 2022 har utsläppen av NOx 
minskat med 38 procent och Region Uppsalas mål om en minskning på 15 procent är 
därmed uppnått med marginal.   
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Figur 10. Årliga utsläpp av NOx i kg.  

I figur 11 visas utvecklingen för fordonsflottans utsläpp av HC. Utsläppen är 2 250 kg 
år 2019 och minskas till 243 kg år 2029, vilket är en minskning om 89 procent. Euro VI 
motorer har låga utsläpp av kolväten, vilket leder till en betydande minskning vid 
utfasning av Euro V motorer.  

 

Figur 11. Årliga utsläpp av HC i kg. 
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 I figur 12 visas förändringen av utsläpp av PM. 2019 är utsläppen av PM 175 kg och 
dessa minskas till 73 kg 2029, vilket är en minskning om 58 procent. Fram till 2022 
minskar utsläppen av partiklar med 20 procent vilket betyder att Region Uppsalas 
målsättning om minskning med 10 procent uppnås. Vid en fullt elektrifierad 
fordonsflotta sker inga utsläpp av emissioner från elmotorn.  

 

Figur 12. Årliga utsläpp av PM i kg. 

5.6 Effektbehov vid laddning i depå 

Vid beräkning av elbussarnas effektbehov vid laddning användes en säkring på 75 A 
och en spänning på 400 V vilket resulterar i laddeffekten 52 kW, vilket visas i tabell 9. 
Laddeffekten multipliceras med antal fordon som laddas. Resultat för applicering på 
antalet elbussar utefter strategiförslaget visas i tabell 10. Effektbehovet vid 12 fordon är 
beräknat till 0,6 MW. Effektbehovet ökar med antalet och vid 70 fordon krävs 
laddeffekten 3,6 MW. Vid en fullt elektrifierad fordonsflotta beräknas effektbehovet till 
8,31 MW vid 160 fordon. Detta är en grov estimering och det behövs ytterligare 
beräkningar för att anpassa till verkligheten. Effektbehovet kommer variera och denna 
beräkning genomfördes för att få en uppskattning om vilket effektbehov som krävs om 
alla fordon skulle laddas samtidigt i depån.  

Tabell 9. Säkring, spänning och effekt vid laddning av en elbuss. 

Säkring [A] Inspänning [V] Effekt [P] kW 

75 400 52 
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Tabell 10. Maximala effektbehov som krävs vid laddning av fordon. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 100% 

Effektbehov MW 0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 1,3 1,6 2,5 3,6 3,6 8,3 

Antal fordon 0 0 12 12 12 12 25 30 48 70 70 160 

 

6. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras strategins praktiska tillämpning och beräkningsresultaten. 
Diskussionen innehåller även en framåtblick där det diskuteras kring teknikval vid 
snabb teknikutveckling. 

6.1 Strategins utformning och resultat 

Strategin är ett förslag från författarna och en andra sammansättningar av fordonsflottan 
är möjliga. Att fasa ut dieselbussar från fordonsflottan behöver inte vara det bästa 
alternativet och strategin hade kunnat utformats på flera sätt. Däremot kan 
implementeringen av strategiförslaget på den befintliga fordonsflottan hjälpa UL med 
en indikation på hur fordonsflottans sammansättning av olika motortyper och drivmedel 
påverkar energianvändning och utsläpp av koldioxid och emissioner.  

Strategins applicering på fordonens utbytestakt visar att det tar tid att fasa ut 
dieselbussar från fordonsflottan och diesel som drivmedel kommer finnas kvar till 2028. 
Det tyder på att det är viktigt att göra strategiska val eftersom det tar tid att 
implementera nya tekniker i stor skala.  

6.1.1 Energianvändning  

Om strategiförslaget följs visar studiens resultat att energianvändningen minskar med 
25 procent till 2029. Minskningen beror på att elmotorer har en högre energieffektivitet 
i jämförelse med förbränningsmotorer. Att använda fordonsgasbussar är inte det 
energieffektivaste alternativet men drivmedlet har andra fördelar, framförallt i form av 
samhällsnyttor. Biogas används redan i stadstrafiken och det har under lång tid 
genomförts investeringar i systemets uppbyggnad och infrastruktur, vilket betyder att en 
fortsatt drift med biogas är rimlig. Det finns potential för framtida teknikutveckling av 
ottomotorer vilket kan innebära att fordonsgasbussar blir energieffektivare. Det öppnar 
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för en ytterligare effektivisering av fordonsflottan som i sin tur kan leda till minskad 
energianvändning.  

En nationell målsättning för att minska klimatpåverkan är att effektivisera 
energianvändningen inom transportsektorn, införande av elbussar i stadstrafiken kan 
vara ett sätt att effektivisera kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken i sig är 
energieffektiviserande eftersom det minskar antalet personbilstransporter. Politiken kan 
använda kollektivtrafiken som ett praktiskt verktyg för att uppnå målsättningen om 
minskad miljöpåverkan. Region Uppsala har som målsättning att bli energieffektivare 
och för att nå uppsatta mål kan införande av elbussar i stadstrafiken vara ett bra 
alternativ.  

6.1.2 Koldioxidutsläpp  

Det är viktigt att de biodrivmedel som används är långsiktigt hållbara. Den råvara som 
används är viktig för biodrivmedlets hållbarhet. EU:s hållbarhetskriterier har stor 
betydelse för de råvaror som används. Det är viktigt att hela livscykeln beaktas och att 
biodrivmedel ur ett livscykelperspektiv bidrar till en minskning av koldioxidutsläpp i 
jämförelse med fossila drivmedel. Den biodiesel som tillverkas idag råder det enligt 
omvärldsanalysen vissa tveksamheter kring då en relativt stor del av råvaran 
härstammar från restprodukter från palmoljetillverkning. 

Motorns effektivitet har också betydelse för mängden koldioxid som släpps ut då en 
effektivare motor använder mindre bränsle. Elmotorn är effektivare och bidrar därmed 
till minskade utsläpp. Eldrift medför flera miljöfördelar såsom minskat buller och 
minskat utsläpp av emissioner men den elmix som används för drift ger upphov till 
koldioxidutsläpp. Resultatet i känslighetsanalysen visar att mängden koldioxidutsläpp i 
hög grad beror på vilken elmix som används vid drift. Detta bekräftas i Xylias (2018) 
avhandling som undersöker elektrifiering av Stockholms kollektivtrafik. I hennes studie 
jämfördes mängden koldioxidutsläpp vid användning av svensk eller nordisk elmix för 
laddning av elbussar i fordonsflottan. Hennes resultat visar stora skillnader på 
koldioxidutsläpp vid olika elmix. Slutsatsen är således att den elmix som används är av 
betydelse för koldioxidutsläppen som uppstår. Att använda el producerad av 
förnyelsebara källor vid drift av bussar ger störst klimatnytta. Eftersom Sveriges 
elproduktion till stor del är fossilfri är det lämpligt att införa elbussar i kollektivtrafiken 
för att minska utsläppen av koldioxid. Dock är det viktigt att bejaka att elmarknaden är 
nordisk och att el kan importeras vid stort effektbehov. Det betyder att 
koldioxidutsläppen kan bli högre då elproduktionen i Norden ger upphov till högre 
utsläpp. Elmarknaden går dessutom mot en mer europeisk marknad, där produktion av 
el släpper ut en högre andel koldioxid. EU har som målsättning att öka andelen förnybar 
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energi vilket kan innebära att el producerad i Europa kan ge upphov till mindre 
koldioxidutsläpp i framtiden.   

6.1.3 Utsläpp av emissioner  

Om strategin följs resulterar det i en tydlig minskning av utsläpp av NOx, HC och PM. 
Minskningen beror till stor del på att äldre fordon med Euro V-motorer fasas ut. Dessa 
motorer bidrar till högre utsläpp av emissioner och framförallt är det stor skillnad i 
utsläpp av HC från Fordonsgas Euro V i jämförelse med Fordonsgas Euro VI. När fler 
elbussar införs minskar utsläppen eftersom eldriften inte ger upphov till lokala utsläpp. 
Om strategin följs kommer miljömålen om minskade utsläpp av NOx och PM i Region 
Uppsala till 2022 uppnås. NOx-utsläppen kommer minska med 38 procent vilket innebär 
att målet på 15 procents minskning kommer nås med marginal. Utsläpp av PM kommer 
minska med 20 procent, vilket innebär att målsättningen om en minskning på 10 procent 
kommer uppnås. Partikelutsläpp beror inte bara på fordonens motortyp då även 
vägslitage ger upphov till partiklar i omgivningen. Dessa har inte beräknats i denna 
studie med det finns studier (Timmers och Achten, 2016) som tyder på att tyngre fordon 
kan ge ett ökat vägslitage. Eftersom elbussar har stora batteripaket med hög vikt som 
följd kan ett ökat vägslitage uppstå, vilket kan medföra högre utsläpp av PM10.    

6.1.4 Effektbehov 

I och med den ökade graden av elektrifiering av transporter i samhället ställs det allt 
högre krav på elinfrastruktur. Detta har blivit påtagligt i UL:s arbete med att elektrifiera 
busstrafiken eftersom det har framkommit att det kan bli problem att förse den nya 
depån i Fyrislund med tillräcklig effekt. I Svenska kraftnäts rapport (2017) påtalas det 
att effektbehovet i storstadsregionerna ökar i och med ökad urbanisering. Att förstärka 
elnätet är ett omfattande arbete vilket betyder att det kan komma att begränsa antalet 
elbussar som är möjliga att införa. Det krävs vidare studier i att undersöka vilket 
effektbehov som är tillgängligt och hur problematiken kan lösas. Den elbussteknik som 
är planerad, laddas nattetid då elnätet generellt har låg last men trots det är det svårt att 
förse tillräcklig effekt. En lösning som diskuteras är användning av energilager för att 
minska effekttoppar. Då batterier från busstrafiken är uttjänta och inte längre fungerar 
att använda i fordonen kan batterierna användas som energilager i bussdepån. Denna 
teknik skulle kunna användas för att reducera effekttoppar och med smart styrning kan 
systemet optimeras.  

6.1.5 Styrmedel och miljözon 

Miljözonsbestämmelserna skärps vid utgången av 2020. De nya reglerna innebär att 
tunga dieselfordon med Euro V förbjuds i Uppsalas stadskärna. De nya reglerna 
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omfattar inte fordonsgas av samma euroklassning. Resultatet i den här studien visar att 
motortyp och euroklassning har en stor betydelse för utsläpp av emissioner och 
partiklar. Idag (2018) finns det inget årtal för när Fordonsgas Euro V förbjuds inom 
miljözonen men enligt utbytestakten finns det 52 Fordonsgas Euro V i drift när Diesel 
Euro V förbjuds. De sista 11 Fordonsgas Euro V utrangeras 2025. Förändras regelverket 
för miljözon till att även omfatta fordonsgas kan dessa fordon behöva utrangeras 
tidigare. 

Detta belyser svårigheten att planera långsiktigt. Det är svårt för verksamheter att satsa 
på nya tekniker om förutsättningarna förändras från år till år. I Uppsala ägs bussbolaget 
som trafikerar stadstrafiken av Region Uppsala, vilket innebär att regionen har 
möjlighet att göra successiva förändringar utefter politiska beslut och teknikutveckling. 
I många andra regioner upphandlas stadstrafiken med långa avtal på åtta till tio år, vilket 
försvårar möjligheten att byta teknik under avtalstiden. Vid upphandling måste 
miljökrav specificeras. Aldenius (2017) menar att vid upphandling med funktionskrav 
används oftast biodiesel för att det är den kostnadseffektivaste lösningen för att uppnå 
fossilfrihet. Vid andra typer av drivmedel bör beställaren formulera specifika krav om 
vilket drivmedel som ska användas. I och med att GUB ägs av regionen finns det viss 
möjlighet för flexibilitet i de krav som ställs, vilket underlättar ett successivt införande 
av elbussar.  

6.1.6 Elbussar i fordonsflottan 

Tolv elbussar medför inte så stora förändringar i energianvändning eller utsläpp av 
koldioxid och emissioner men däremot kan tolv elbussar vara ett lämpligt insteg till 
tekniken. Det kan vara viktigt att få erfarenhet av den nya tekniken och undersöka 
systemeffekter. I Eskilstuna trafikerar idag tolv fordon med eldrift. I deras projekt 
genomfördes en pilot där fordonsoperatören testade två fordon i trafik för att sedan 
beställa ytterligare tio fordon. De två fordon de inledningsvis testade hade en 
batterikapacitet om 287 kWh och de resterande fordonen som beställdes några månader 
senare hade en kapacitet på 325 kWh, vilket tyder på en snabb teknikutveckling. En 
pilot kan vara att rekommendera även i Uppsala. Effektbehovet för att ladda dessa tolv 
fordon samtidigt är cirka 0.6 MW utan optimering och styrning. Region Uppsala 
samarbetar med elnätsägaren Vattenfall för att undersöka om detta effektbehov är 
möjligt att tillgodose.  

Om strategiförslaget följs består fordonsflottan av 90 fordonsgasbussar och 70 elbussar 
2029. Ett stort antal elbussar kan medföra flera systemförändringar. I depån kommer 
arbetet se annorlunda ut då elbussar troligen kräver mindre underhåll av motorer då 
motorn har färre rörliga delar. Däremot kommer det ställas andra krav på personalen då 
de kommer behöva hantera laddningsutrustning, vilket innebär hantering av utrustning 
med hög spänning. Biogas och el är två drivmedel som produceras nationellt vilket är 
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positivt ut en energisäkerhetsynpunkt och för att skapa samhällsnyttor för regionen. 
Effektbehovet för en fordonsflotta med 70 elfordon skulle grovt estimerat vara 3,6 MW. 
Om detta effektbehov är möjligt att förse depån är ännu oklart och behöver utredas 
vidare.  

Fullt elektrifierad stadstrafik ställer stora krav på elinfrastruktur då den medför ett 
mycket stort effektbehov om bussarna ska laddas samtidigt i depån. Grovt beräknat 
skulle effektbehovet estimeras till 8,31 MW. Troligen är det inte möjligt att förse depån 
med detta effektbehov. Effektbehovet är beräknat utan någon som helst styrning. Att 
endast använda el i stadstrafiken skulle leda till ökad energieffektivitet och minskade 
utsläpp men det är ett känsligt system då det saknar redundans. Idag har Uppsala en 
etablerad infrastruktur för användning av biogas. Denna biogas skulle då behöva få 
annan avsättning. Ett alternativ skulle kunna vara att producera el av biogasen som 
sedan kan överföras till eldrift i fordonen. I och med att en elmotor är mer effektiv än en 
gasmotor kan detta vara en intressant lösning att undersöka. Vid omvandling av 
biogasen till el för drift i fordon uppstår inga lokala utsläpp från motorn vilket kan ha en 
positiv påverkan på luftkvaliteten.  

6.2 Framåtblick 

Det pågår ett teknikskifte inom fordonsbranschen och teknikomställningen inom 
kollektivtrafiken är fortfarande i sin linda. Det är mycket svårt för trafikhuvudmän att 
veta vilken teknik som är bäst att satsa på då det finns flera alternativ. Tidigare har 
trafikoperatörer använt historiska data för att fatta beslut men det blir allt svårare då 
teknikutvecklingen går mycket fort. Fordonstekniker har olika för- och nackdelar. Inom 
branschen finns organisationer som talar för att just den teknik som de representerar är 
den bästa lösningen. Tidigare fanns det endast ett fåtal alternativ och fossil diesel 
dominerade marknaden. För att uppdatera fordonsflottan valdes den senaste 
dieselmotorn men nu finns det betydligt fler val.  

UL har tidigare gjort satsningar på ej färdigutvecklad teknik, satsningen på flytande 
biogas. I satsningen fanns det en övertro på teknikutvecklingen vilket inte föll ut som 
förväntat. Anläggningen byggdes 2012 och marknaden är fortfarande osäker. 2018 
genomförs det förvisso satsningar och tekniken kommer enligt företaget Gasums 
seminarie på Biofuel Update 2018 finnas tillgänglig inom kort. Tekniken för elbussar 
börjar enligt IEA (2018) övergå i en ny fas, från testanläggningar till kommersiell drift 
men det kan vara lämpligt att börja i mindre skala. 
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7. Slutsatser 
Vilka möjligheter och potentiella risker är förknippade med biodiesel, biogas och 
eldrift? 

Olika drivmedel har olika för - och nackdelar och det finns inget drivmedel idag som 
kan driva hela stadstrafiken fossilfritt den kommande 10 - årsperioden. HVO har på kort 
tid blivit det mest använda biodrivmedlet i Sverige. Det är ett flexibelt drivmedel som 
fungerar med i stor sett alla typer av dieselmotorer och det behövs inte ytterligare 
infrastruktur. Den senaste tiden har dock drivmedlets hållbarhet börjat ifrågasättas i och 
med användningen av avfall/biprodukter från palmoljetillverkning. Diskursen i EU 
kring vad som får kallas för restprodukter och avfall samt diskursen kring användning 
av grödor för tillverkning av biodiesel kan ha en stor påverkan på tillgänglig volym av 
bränslet i närtid men även i framtiden. I och med biodieselns flexibilitet kan den 
troligen komma till bättre användning inom andra delar av transportsektorn än i 
kollektiv stadstrafik. Där det finns ett större behov av ett flexibelt drivmedel som kan 
köras längre sträckor, exempelvis i personbilar eller i regiontrafiken.  

Biogasen produceras lokalt i Uppsala och infrastruktur för biogassystem är uppbyggt. 
Biogasanläggningen i Uppsala kommer förse depån i Fyrislund med biogas från en 
gasledning och det kommer finnas plats för tankning av 90 gasfordon. Biogassystemet 
är ett kretslopp och medför flera samhällsnyttor. Biogasanläggningen har beviljats 
investeringsstöd från Klimatklivet för att kunna utöka produktionen, vilket innebär att 
UL kan få tillgång till en ökad mängd biogas. Uppsala Vatten vill möta UL:s 
efterfrågan. Dock medför biogasdrift utsläpp av emissioner och ottomotorn har en lägre 
energieffektivitet i jämförelse med dieselmotorn. Dock sker det teknisk utveckling på 
området vilket kan medföra energieffektivare fordon.  

Elbussar är tystgående, ger inga utsläpp av emissioner och är energieffektiva. 
Teknikutvecklingen går fort och just nu pågår en övergång från testprojekt till 
kommersiell drift. En del studier visar redan att eldrift kan konkurrera prismässigt med 
konventionella bussar. Tekniken är fortfarande ny och skiftet till ny teknik innebär en 
stor omställning för branschen vilket kan innebära tekniska utmaningar. Batterierna är 
en viktig komponent som har en miljöpåverkan. Det finns idag inget etablerat 
återvinningssystem för fordonsbatterier, men branschen är inte orolig för att finna annan 
användning när de är uttjänta i fordonen. Många städer i världen har höga ambitioner 
om att elektrifiera stadsbusstrafiken. Problemet med elektrifiering av stadsbusstrafiken i 
Uppsala är att det ställs höga krav på elinfrastruktur i och med ett ökat effektbehov. Det 
råder därför osäkerhet kring hur många elbussar som kan införas de närmsta åren på 
grund av effektbristen till nya depån i Fyrislund.  
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Hur kan dessa drivmedel fördelas i stadstrafiken under perioden 2019–2029?  

Drivmedel kan fördelas på olika sätt och strategin i denna rapport är ett förslag. 
Teknikutvecklingen går fort och det är svårt att veta med säkerhet hur marknaden 
kommer att utvecklas då det finns många alternativ. Det är svårt att använda historiska 
data för att fatta beslut i och med att den tekniska utvecklingen går mycket fort. 
Studiens strategiförslag bygger på att Uppsalas stadstrafik kan drivas med biogas och 
eldrift. Då dessa drivmedel är nationellt producerade och medför flera samhällsnyttor. 
Eldrift i hela stadstrafiken skulle vara bra för att energieffektivisera systemet och 
minska utsläppen ytterligare, men det ställer höga krav på elnätet. Användning av ett 
par drivmedel är att föredra ur energisäkerhetsperspektiv då det en fördel att ha viss 
redundans i systemet. Då strategiförslaget följer GUB:s utbytestakt kommer biodiesel 
som drivmedel att finnas kvar i fordonsflottan fram till 2028, vilket innebär att det 
kommer finnas tre olika drivmedel nästan hela tioårsperioden.  

Hur påverkas fordonsflottans energianvändning, utsläpp av koldioxid och 
emissioner vid införande av elbussar i Uppsalas stadstrafik? 

Vid införande av elbussar i stadstrafiken minskar fordonsflottans energianvändning med 
25 procent fram till 2029 eftersom elbussar har en högre energieffektivitet i jämförelse 
med gas- och dieselbussar. Införande av elbussar leder även till minskade utsläpp av 
CO2, NOx, HC och PM. Mellan 2019 och 2029 minskar utsläpp av koldioxid med 64 
procent vid svensk elmix, NOx minskar med 75 procent, HC minskar med 89 procent 
och PM minskar med 58 procent. Det är inte bara införande av elbussar som har 
betydelse för minskade utsläpp, även utfasning av äldre motortyper, Euro V, har en 
betydande inverkan på minskade utsläpp. Genom att modellera hur fordonsflottans 
sammansättning påverkar utsläppen kan Region Uppsala få kunskap om hur miljömålen 
inom kollektivtrafiken kan uppnås. 
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7.1 Vidare studier 

Denna studie har undersökt vilken påverkan införande av elbussar skulle ha i Uppsala 
stadstrafik. I studien studeras depåladdade bussar vilket medför en flexibilitet i systemet 
i och med att bussarna inte är begränsade till att trafikera en viss linje, vilket exempelvis 
är fallet med tekniken ändhållplatsladdning. Elbussarnas energiförbrukning påverkas till 
stor del av vilken typ av sträcka som trafikeras. Ett förslag till vidare studier är att 
undersöka vilka trafikomlopp som är lämpliga att trafikera med eldrift. Faktorer som 
påverkar bussarnas effektivitet är exempelvis höjdskillnader i stadens topografi. Det 
skulle även vara intressant att undersöka hur införande av elbussar påverkar bullernivån 
i Uppsala då eldrift ger upphov till lägre bullernivåer i jämförelse med 
förbränningsmotorer. För att möjliggöra laddning av flera bussar samtidigt vore det 
intressant att undersöka hur smart styrning och energilager kan påverka depåns 
effektbehov och optimering av ett sådant system. Det skulle vara intressant att 
undersöka möjligheterna att införa ett system för lokalt producerad el, exempelvis 
genom solceller. För att utveckla studien kan det vara intressant att undersöka utfallet 
för att använda biogas till att producera el för att driva elbussarna. Det finns några 
studier på området och det skulle vara intressant att applicera på Uppsalas behov.  
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Appendix   
Denna bilaga beskriver de beräkningsparametrar som använts i beräkningsmodellen. De värden 
som har använts är markerade. Samtliga värden är hämtade från svensk kollektivtrafiks miljö- 
och fordonsdatabas FRIDA. 
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El 
Tabell	1 CO2	g/kWh	 
	Svensk	energimix 13,1 
	Nordisk	energimix 87,5 
Europeisk	energimix 450 
Vald	energimix: 13,1 

 

 

Genomsnittsförbrukning Liter/km	kg	/km Energiförbrukning	kWh	per	km 
Diesel 0,43 4,17 
HVO*	 0,399 3,79 
Diesel	total 0,412   
Biogas 0,449 4,41 
El 0 1,50 

 


