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Sammanfattning 

Det finns många möjliga sätt på vilka koldioxidutsläppen från fossila bränslen kan 
reduceras. I den här rapporten undersöks ett av de möjliga alternativen.   

Idag finns 284 bussar drivna av naturgas i Mumbai, naturgasen i sin tur ger upphov till 
koldioxidutsläpp. I denna rapport undersöks om ett byte av dessa naturgasbussar (CNG-
bussar) till 285 stycken hybridbussar, skulle kunna reducera koldioxidutsläppen från 
denna sektor. De 285 nya hybridbussar som skulle behövas för att täcka upp Mumbais 
transportbehov antas drivna av Siemens ELFA system med regenerativ bromsning. 
Detta system ska enligt Siemens kunna ge en bränsleförbrukningsreducering på 40 %. 
Denna reduceringsuppskattning visade sig dock på grund av olika omständigheter vara 
för optimistisk. I denna rapport fann man att den totala reduceringen skulle kunna bli 
minst 9,7 % på grund av bytet. En reducering innebärande en besparing på 7172 ton 
koldioxid per år.  

Abstract 

There are a number of ways to reduce the carbon dioxide emissions caused by fossil 
fuel combustion. This paper aims to analyze one of these possible alternatives. 

Today there are 284 CNG buses operating in the Mumbai area, which cause carbon 
dioxide emissions. The purpose of this paper is to analyze the possibility of exchanging 
these 284 CNG buses for 285 CNG hybrids, and if this would result in a reduction in 
carbon dioxide emissions in the transportation sector. The 285 new hybrid buses that are 
supposed to address the public transportation needs in Mumbai are assumed to be 
propelled by a Siemens ELFA traction module, with regenerative braking, which 
according to Siemens would result in a reduction in carbon dioxide emissions with up to 
40 %. This estimation was found to be a bit too optimistic and investigation showed that 
10% was a more plausible reduction. This paper found the total reduction to be 
approximately 9.7 %. Which result in a yearly carbon dioxide saving of 7172 metric 
tons. 
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1. Inledning 

Världen står inför stora klimatförändringar innebärande smältande polarisar och 
förhöjda vattennivåer på många platser. Detta beror på en förstärkning av 
växthuseffekten som i sin tur orsakas av utsläpp av växthusgaser. Koldioxiden är 
växthusgasen som är den största boven i dramat och alla åtgärder för att minska 
utsläppen av denna är av godo. Utsläppen kommer från många olika sektorer så som 
kraftverk, men den sektor som fortfarande ökar sina utsläpp varje år är transportsektorn. 
Problemet är globalt men i stora tätbefolkade städer är utsläppen stora och man har 
därför vidtagit åtgärder. I Mumbai i Indien har man bytt ut en del av sina dieselbussar 
till bussar drivna på CNG (Compressed Natural Gas). Men kan utsläppen minskas 
ytterligare i denna sektor? Kan ett byte från CNG-bussarna till hybridbussar ge 
ytterligare utsläppsbesparingar för planeten? 

1.1 Bakgrund 
För att förhindra en eventuell framtida klimatkatastrof på grund av koldioxidutsläpp, har 
olika länder träffats i toppmöten för att få till stånda ett klimatavtal. Ett sådant 
klimatavtal är Kyotoprotokollet, som strävar efter att sänka världens koldioxidutsläpp 
med 5,2 %. Dock har Kyotoprotokollet vissa luckor, som att t.ex. Indien och Kina inte 
behöver sänka sina koldioxidutsläpp, då dessa hävdar att det skulle hämma deras 
ekonomiska utveckling.  

Ett försök att även få med USA, Indien och Kina gjordes i Köpenhamn 2009 (COP15). 
Förhandlingarna ledde emellertid ingenstans, men ett förslag om att Indien skulle sänka 
sina koldioxidutsläpp med 20-25 % av 2005 års nivåer1 lades fram. Det är utifrån detta 
frivilliga mål som den här rapporten kommer att bedrivas. 

I dagsläget har Mumbai cirka 20 miljoner invånare, och varje dag flyttar i genomsnitt 
cirka 10 000 in i staden. Det beräknas att vid år 2020 kommer staden att bli världens 
största stad till befolkningen sett2. 

En vanlig invånare i Mumbai spenderar i genomsnitt 4 timmar per dag i trafiken på 
grund av den dåliga infrastrukturen (se figur 1). 

Luftkvalitén i Mumbai idag är så dålig att en dags andning motsvarar lika många 
skadliga partiklar som rökning av 100 cigaretter3 ger. Under 2012 så skedde 620 000 
brådmogna dödsfall på grund av luftföroreningar 4 i Indien. Utsläppen förutspås öka 
kraftigt de närmaste åren 5 . Utsläppen som görs i en stad av denna storlek som 
fortfarande växer kommer i hög grad att påverka hela jordklotet, därför är det viktigt att 

                                                 
1http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/science/earth/20091218_CLIMATE_TEXT.pdf (2013-02-18) 
2National geographics megacities Mumbai 
3 http://www.indiatimes.com/health-and-fitness/breathing-the-air-in-mumbai-for-one-day-during-diwali-
equivalent-to-113-cigarettes-48639.html(2013-02-18) 
4http://www.firstpost.com/india/death-by-breathing-report-shows-air-pollution-has-killed-620000-
indians-625403.html(2013-02-18) 
5http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/perlim_2009_2010_estimates.html (2013-02-18) 

http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/science/earth/20091218_CLIMATE_TEXT.pdf
http://www.indiatimes.com/health-and-fitness/breathing-the-air-in-mumbai-for-one-day-during-diwali-equivalent-to-113-cigarettes-48639.html
http://www.indiatimes.com/health-and-fitness/breathing-the-air-in-mumbai-for-one-day-during-diwali-equivalent-to-113-cigarettes-48639.html
http://www.firstpost.com/india/death-by-breathing-report-shows-air-pollution-has-killed-620000-indians-625403.html
http://www.firstpost.com/india/death-by-breathing-report-shows-air-pollution-has-killed-620000-indians-625403.html
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/perlim_2009_2010_estimates.html


2 

 

utvecklingen i Mumbai styrs i en hållbar riktning. Ett sätt att göra detta, är att se till att 
koldioxidutsläppen minskar. 

 
Figur 1. Stadstrafik i Indien.(bildreferens 1) 

Offentliga transportmedel är ett vanligt inslag i Indien, och i exempelvis Mumbai sker 
88 % 6 av resorna med de offentliga transportmedlen. Enbart bussnätet transporterar 
dagligen 4,5 miljoner passagerare7 varje dag. En stor del av alla bussar i Mumbai är för 
gamla, där de inte ens har dörrar eller fönster som går att stängas för att skydda 
resenärer för vädret. Dessa bussar behöver ersättas med nya moderna, säkra och 
miljövänliga bussar. Majoriteten av dessa bussar är gamla dieselbussar, men även CNG 
bussar köps in och det finns även vissa trådbussar (som dock är förfallna). Motorerna på 
bussarna har utvecklats och energieffektiviteten hos en genomsnittlig buss har ökat med 
36 procent sedan 19708. Därför är det viktigt att använda så moderna bussar som 
möjligt.  

CNG står för Compressed Natural Gas där gasen komprimeras till 1 % av sin 
ursprungliga volym innan den används. Bränslet har på grund av miljöaspekter alltså 
redan ersatt diesel som drivmedel på flertalet bussar i Mumbai. Det är på grund av 
denna övergång till CNG som rapporten ämnar behandla just CNG hybrider, istället för 
vad som annars är brukligt (dieselhybrider). 

  

                                                 
6Sustainable Urban Transport In India, wri.org 
7City profile Mumbai, Cities, Vol. 23, No. 3, p. 229–238, 2006, Michael Pacione 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utreda om koldioxidutsläpp i staden Mumbai kan 
minskas genom att de bussar som idag drivs av CNG byts ut till bussar med hybriddrift 
(Siemens ELFA seriehybrid). Hybriddrift innebär en elektrisk motor och en 
förbränningsmotor med valfritt drivmedel, i detta fall är drivmedlet CNG. 

Vad skulle hybriddrift innebära? Går det att utföra? Innebär bytet att koldioxidutsläppen 
minskar och i så fall med hur mycket? Har tester blivit gjorda som visar på utsläppen för 
en buss driven på CNG relativt en hybridbuss? Vad säger leverantörer och operatörer 
om dessa motorer och vad tror de om möjliga besparingar? 

1.3 Avgränsningar 
När koldioxidutsläppen utvärderas för en produkt, så finns det många olika saker att 
tänka på. Detta kan t.ex. vara produktionsland, transporter, material och livscykel. Det 
blir dock för mycket att ta hänsyn till i det här arbetet. Därför begränsas det här arbetet 
till att enbart betrakta de utsläpp som sker i samband med drift av fordonet. Den 
eventuella koldioxidsbesparingen kommer att beräknas utifrån antagandet att 
förbränningen står i direkt proportion till koldioxidsutsläppet. Detta stöds av en 
avhandling gjord av Preem8. Det vill säga att en minskning på 5 % bränsle ger en 
minskning på 5 % koldioxid. Eventuell skillnad kan uppstå, men det bedöms vara 
utanför denna rapports syfte att göra en så ingående analys. 

Ytterligare en begränsning är att det är svårt att uppskatta den exakta körcykeln för en 
buss i Mumbai, då de data som finns är baserade på västerländska körcykler, 
exempelvis New European Driving Cycle (NEDC). 

Vidare så är detta relativt ny teknik, som inte används i stor utsträckning än. Detta 
betyder att studien som presenteras är baserad på teoretiskt material. Resultatet kommer 
på grund av detta ha en viss avvikelse mot verkligheten. Men denna avvikelse bedöms 
vara liten, och den kommer att erinras när resultatet presenteras. 

I Mumbai finns ett antal bussentreprenörer, men den här avhandlingen ämnar enbart 
behandla det största bolagets (BEST) CNG bussar, med EURO norm kvalificering som 
är den senaste nyanskaffningen hos BEST. De fakta som presenteras i rapporten som rör 
bussarna ifrån BEST, kommer från deras hemsida och andra websidor rörande deras 
verksamhet. Detta då inga intervjuer har varit möjliga att göra med företaget. 

Rapporten ämnar inte beräkna de kostnader som kommer uppstå vid en övergång till 
hybridteknik. Utan kommer enbart se till de besparingar som kan göras ur ett 
miljöperspektiv. 

1.4 Tillvägagångssätt 
För att kunna besvara den huvudsakliga delen av frågan behövs information kring den 
möjliga bränslereduktionen. När den möjliga bränslereduktionen är känd, kan den 
eventuella koldioxidsreduktionen beräknas med hjälp av egenskaperna hos drivmedlet 
samt egenskaperna hos fordonet. 

                                                 
8www.preem.se%2Fupload%2FMilj%25C3%25B6%25202AclpLNo1XaYEmBN9G7Q(2013-04-08) 
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För att få fram fakta kring bränslereduktionen måste först den genomsnittliga 
bränsleförbrukningen för CNG-bussar uppskattas. Bränsleförbrukningen för CNG-
bussar har undersökts och utvärderats vid bytet från diesel till CNG vilket ger att tydliga 
data på detta finns att tillgå. Bränsleförbrukningen för en eventuell hybridmotor i 
Mumbai är hypotetisk då dessa bussar inte ännu opererar där. Själva hybridsystemet 
antas vara ett seriehybridsystem med namnet ELFA från Siemens.  

Tre intervjuer har gjorts: Den första med Sina Weberskirch (marknadsansvarig) från 
Siemens, som svarade på tekniska frågor kring Siemens ELFA system som är aktuellt 
för rapporten. Den andra intervjuen gjordes via mail genom Martin Haupt på Wiener 
Linien. Detta företag använder seriehybrider så data kunde erhållas på de besparingar 
som de hade uppnått genom systemet. Den sista intervjun gjordes med David Bauner, 
forskare vid KTH på bland annat miljöfordon.  

Empiri och teori kring bränsleförbrukning sammanställs och siffror kring detta 
approximeras. Hänsyn har tagits till rådande förhållanden i Mumbai såsom bussarnas 
arbetsbelastning, användning och klimatet i staden. Empiri och teori blandas fortgående 
i rapporten för att ge en bra bild av situationen. 

2. Koldioxid 

Koldioxid har alltid funnits i atmosfären och växthuseffekten denna bidrar till är ett 
fenomen som krävs för att liv ska kunna finnas på jorden, faktum är att utan 
växthuseffekten skulle temperaturen på jordens yta vara ungefär 35 grader kallare än 
den är idag 9 . Problemet är att koldioxidhalten ökar i takt med att befolkning och 
konsumtion ökar. Detta då koldioxid avges vid en förbränning av fossila bränslen såsom 
olja, kol och gas som används för uppvärmning av hus, transporter etc. Koldioxid har 
förmåga att fånga upp värmestrålningen från jorden så att den hindras från att lämna 
atmosfären vilket ger förhöjd temperatur på klotet.  

Indien är den tredje enskilt största producenten av koldioxid10, vilket först kan te sig rätt 
mycket. Men om man tittar till antalet invånare är siffran rätt låg (1,2 ton per person mot 
globalt genomsnitt på 4,2 ton), dock är förbrukningen i tätorter i stark kontrast mot 
glesbygdens koldioxidsutsläpp.  

Ett gemensamt klimatmål mellan International Energy Association(IEA) och världens 
länder har satts upp. Detta klimatmål siktar till att begränsa temperaturhöjningen till 
endast 2 grader fram till år 2035, det innebär att maximalt får ungefär 35 giga ton CO2 
släppas ut varje år till och med 203511. Detta gäller de totala koldioxidutsläppen för alla 
länder och alla sektorer så som energi etc.  För tillfället är mänskligheten långt ifrån en 
hållbar utveckling i denna sektor då utsläppen är alldeles för höga. Det finns planer på 
att möjligtvis kunna fånga upp koldioxiden och lagra den under jorden men dessa planer 

                                                 
9www.miljöportalen.se (2013-04-08) 
10http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=749&crid= (2013-02-18) 
11http://www.worldenergyoutlook.org/goldenageofgas/#d.en.12051 (2013-03-28)   

http://www.miljöportalen.se/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=749&crid
http://www.worldenergyoutlook.org/goldenageofgas/#d.en.12051
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kommer inte att utföras inom närmaste framtid vilket betyder att vår konsumtion av 
fossila bränslen behöver minskas12. 

I det fall som betraktas i den här rapporten, produceras koldioxid främst genom 
förbränning av olika slag, främst av förbränningen i den gasdrivna motorn som sker då 
bussen är i drift. 

3. Hybridsystem 
Ett hybridsystem, i den mening som behandlas i den här rapporten, är ett system som 
har två stycken kraftkällor. Huvudsakligen består dessa i dagens läge av en 
förbränningsmotor och en elmotor. Förbränningsmotorn är vanligtvis, för lättare trafik 
en bensinmotor, medan den i tyngre trafik brukar vara en dieselmotor. Dock så kan 
förbränningsmotorn även drivas av andra bränslen, t.ex. bränsleceller eller som i den här 
rapportens fall CNG. 

Hybridsystemen kan även operera på olika sätt. Ett vanligt alternativ är att elmotorn 
driver fordonet, så länge som batterierna är laddade. När batterierna sedan är urladdade 
drivs fordonet av förbränningsmotorn tills dess att batterierna åter är laddade. I 
ytterligare vissa system kan båda motorerna samarbeta då detta krävs (så kallad parallell 
hybrid).  

Det andra alternativet är att fordonet konstant drivs av elmotorn (så kallad serie hybrid). 
I detta fall nyttjas förbränningsmotorn som en generator som laddar batteriet när detta 
krävs. Fördelen med detta system är att förbränningsmotorn konstant kan jobba på ett 
för förbränningen optimalt varvtal, och på det sättet minska utsläpp och 
bränsleförbrukning. Siemens ELFA hybriddrift (se figur 2) är ett exempel på ett sådant 
system. Seriehybrider fungerar optimalt i stadstrafik där lägre hastigheter hålls13.  

Oavsett filosofi, brukar hybridsystemen kombineras med ett så kallat regenerativt 
bromssystem. Vilket har till syfte att omvandla den energi som går till spillo vid en 
inbromsning, till energi som kan användas för att åter få fordonet i rörelse. Detta sker 
genom att istället för att vid traditionell inbromsning tillsätta en mekanisk påverkan på 
bromsskivorna, så används elmotorn som generator och på det sättet skapas en bakåt 
EMK som laddar upp batterierna eller ultrakondensatorerna. Den energi som sedan 
tillfördes kan användas till att sätta fordonet i rullning och därigenom spara energi. 

                                                 
12www.IEA.org (2013-04-06) 
13 David Bauner, Forskare industriell ekonomi och organisation med fokus på energi och industriell 
dynamik KTH 

http://www.iea.org/
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Figur 2. Siemens generator och kontrollmodul. (bildreferens 2) 

3.1 Siemens ELFA 
Som tidigare nämnts nyttjar ELFA endast en drivkälla (elmotorn), och använder 
förbränningsmotorn som en generator för att stödja elmotorn. Detta gör det möjligt för 
systemet att t.ex. i en stadskärna, enbart nyttja eldriften och på så sätt köra helt 
utsläppsfritt 14  på kortare sträckor. Detta är dock starkt beroende av körteknik och 
batteriernas kapacitet. Det vill säga att om batterierna är laddade kan bussen framföras 
på enbart elmotorn under kortare perioder. I kombination med eldriften finns ett 
regenerativt bromssystem, där energin från en inbromsning lagras i högeffektiva 
kondensatorer (ultrakondensatorer) eller batterier se figur 3. För att sedan släppas fri vid 
en start, och därmed minska den energi som behöver tillsättas från generatorn. Vidare 
minskar detta bränsleförbrukningen, och där igenom koldioxidsutsläppen14. Motorn är 
antingen en induktionsmotor (billigare), eller en permanentmagnetiserad synkronmotor 
(dyrare och effektivare). Motorn är kopplad med generatorn i en modulkonstruktion se 
figur 4. Eftersom förbränningsmotorn inte är i direkt kontakt med drivlinan minskas 
buller och vibrationer som uppstår i chassit på grund av infästningen. Vilket leder till en 
bättre miljö för passagerare.  

                                                 
14 http://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/ld/Documentsu20Brochures/h
ybrid/elfa-en.pdf(2013-03-15) 

http://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/ld/Documentsu20Brochures/hybrid/elfa-en.pdf
http://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/ld/Documentsu20Brochures/hybrid/elfa-en.pdf
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Figur 3. Seriehybridens operationslängd jämfört med parallellhybrid. Bilden tar även 

upp bränsleceller, dessa behandlas dock inte i denna rapport. (bildreferens 3) 

 

Den effekt som uppskattas vara brukbar för ELFA systemet är mellan 50 och 300 kW 
för elmotorn. Generatorn kan ha en effekt mellan 50 och 260 kW15. Detta räcker gott 
och väl för att driva de bussar som trafikerar Mumbais gator(se tabell.1).  

 

 
Figur 4. Principskiss av Siemens ELFA system. (bildreferens 4) 

                                                 
15http://www.automation.siemens.com/mcms/large-drives/en/hybrid-drives/power-generation-
module/Pages/power-generation-module.aspx(2013-03-15) 
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ELFA systemet har testats av olika bussbolag och busstilverkare, och har idag levererat 
över 2000 system16 över hela världen. Bland annat så finns en mindre flotta av fordon, 
utrustade med ELFA, redan i drift i bland annat Barcelona och Hamburg. I dessa städer 
ska en bränsleförbrukningsminskning med upp till (och över) 40 % ha uppmätts. Detta 
kommer att användas som grund för analysen senare i rapporten. 

Vidare är det möjligt att installera systemet i gamla fordon. Detta har redan gjorts med 
goda resultat i Barcelona. Vilket ger hopp för en omfattande installation av liknande 
hybridsystem i de redan befintliga bussarna i Mumbai. 

3.2 Batteri 
Hybridmotorn kräver batterier och för dessa finns flera alternativ. De vanligaste är dock 
bly-syra batterier och nickel-kadmium-batterier. Efter en enkel livscykel-analys valdes 
bly-syra batterier då dessa gav mindre utsläpp vid tillverkningen. 

 
Figur 5. Livscykelanalys av Ni-K och bly batterier.  

I figur 5 bly-syra batteri (grön) och en jämförelse med ett nickel-kadmiumbatteri (gul), i 
en livscykelanalys utförd i programmet CES-Edupack.  Batterierna bör efter användning 
skickas till återvinning och ger i så fall inget tillskott av koldioxid sett till hela 
livscykeln. 

3.3 Hybridsystem i andra städer 
Siemens ELFA system har redan börjat användas i olika Europeiska och Amerikanska 
städer. Framförallt den tysktalande sfären har startat prövoperioder med diverse 
hybridsystem. ELFA systemet är framförallt utbrett i Hamburg, där bussar av 
tillverkaren MAN har implementerat systemet. 

  

                                                 
16Sina Weberskirch, Siemens Drive Technologies Division 
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Även i Nordamerika testas olika hybridsystem. Framförallt är hybridbussar framstående 
i New Yorks lokaltrafik17. Där har man under en prövoperiod utvärderat hybridbussar 
(diesel) och jämfört med CNG och diesel alternativ. Bussarna var från samma 
tillverkare med skillnaden att dieselbussarna var något äldre, CNG och Hybridbussarna 
var dock av samma årsmodell och samma typ, därmed bör det ge en god jämförelse. I 
Tabell 1 visas de olika bussarna som deltog i testet. 

Det kan tilläggas att bussarna använts på liknande sätt under utvärderingsperioden och 
arbetat i liknande miljöer. Detta är viktigt att påpeka då hastigheter och körteknik utgör 
en stor påverkan på bränsleförbrukningen17, 13. Det intressanta att observera i NYCT -
rapporten är skillnaden i förbrukning mellan bussar drivna rent på diesel och bussar med 
Hybrid-diesel-system då jämförelsen i bränsleförbrukningen skall göras mellan system 
där förbränningsmotorn i de bägge systemen drivs med samma drivmedel, i detta fall 
diesel. CNG bussarna i NYCT rapporten visar på en högre förbrukning än motsvarande 
diesel, anledningen till detta hittas i den ineffektivare CNG motorn. Dock så avger 
gasen som används betydligt mindre mängd koldioxid varför CNG-bussar totalt sett blir 
mer miljövänliga18. 

Tabell 1. Bussar som användes i testomgången i New York. 

 
  

                                                 
17New York City Transit (NYCT) Hybrid (125 Order) and CNG Transit Buses Final Evaluation Results 
18www.fordonsgas.se (2013-03-12) 

http://www.fordonsgas.se/
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Vad man ser i tabell 1 är att den serie hybrid som använts i det här testet har plats för 
färre stående passagerare. Detta beror på den extra plats som en hybridmotor 
tillsammans med batterier och ultrakondensatorer tar upp, och är förmodligen 
applicerbart på en ELFA hybridbuss. En skicklig konstruktör skulle kanske bättre kunna 
utnyttja motorns placering och därigenom få mer plats, men för denna rapports skull 
kommer det antas att en hybridbuss transporterar tre personer mindre än en CNG buss. 
Vidare går det att utläsa ur tabell 1 att hybriden har ett partikelfilter och är avsevärt 
dyrare, men detta har ingen inverkan på den information som används från rapporten. 
Hybridbussen i rapporten drivs ej heller av ELFA utan av ett seriehybridsystem från 
BAE-systems. Detta ska dock ej påverka resultaten allt för mycket eftersom att båda 
bygger på en liknande teknik.  

Figur 6 och 7 visar hur bränsleförbrukningen hos de olika bussarna utföll under de olika 
månaderna då testerna genomfördes. Enheterna är i dieselekvivalenter, vilket betyder i 
fallet för CNG, den mängd energi CNG frigör jämfört med den mängd energi som 
diesel frigör. Enheterna är mätt i amerikanska mått, en gallon motsvarar ungefär 3,79 
liter, och en mile motsvarar ungefär 1,61 km23. Bokstavsförkortningarna WF och MCH 
är de förkortade namnen för de använda bussdepåerna i New York. 

 
Figur 6. Bränsleförbrukning Miles per gallon. 



11 

 

 
Figur 7. Bränsleförbrukning gallon/mile. 

I figur 6 och 7 visas det att hybridbussen har bäst bränsleekonomi räknat i 
dieselekvivalenter. Vad som däremot bör betraktas är den ökning som sker i samband 
med sommaren hos hybridbussen. Vad detta beror på kan antas vara exempelvis 
luftkonditionering som måste gå mycket hårdare under sommaren. Misstankarna om att 
luftkonditioneringen är boven i dramat förstärks ytterligare på grund av att även CNG 
bussarna upplever en försämring i bränsleekonomin under sommarperioden.  

Figur 8 visar en annan undersökning19, gjord av International Energy Association som 
även den hämtar sina data från bussar i New York och Boston, där man använder sig av 
en så kallad "New York Cycle", som innebär att fordonet kör många starter och stopp 
och håller en låg genomsnittshastighet. Figur 3 visar resultaten från den undersökningen 
i liter bränsle (i dieselekvivalenter) per 100 km. Akronymerna presenterade framför 
drivmedlen såsom Orion V, är i detta fall tillverkarna av de använda fordonen. 

                                                 
19IEA Bus systems for the future, s.103, 2002 
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Figur 8. Bränsleförbrukning i liter per 100 km. 

Här visas det att hybridbussarna minskar bränsleförbrukningen markant. Speciellt 
verkar hybridbussar vara lämpade för stadstrafik. En annan sak som är värd att anmärka 
är den skillnad som uppstår i förbrukning mellan olika tillverkares CNG bussar. 

I Wien (Österrike) har hybridbussar använts och utvärderats under en längre period då 
staden har en sträng nollvision när det kommer till växthusgaser. Wiens lokaltrafik 
(Wiener Linien) har utvärderat flera olika sorters lösningar, som t.ex. bränsleceller, 
parallell- och seriehybrider. Bland dessa system återfinns bland annat BAE-systems och 
Siemens seriehybrid men även Volvos parallellhybrid (se hybridsystem för en förklaring 
av dessa system). Wiener Linien uppger här att BAE-systems seriehybrid, som återfinns 
i IVECO:s bussar, presterade bäst20. Dessa uppges ha haft en bränslereduktion på 10 % 
och Volvos parallellhybrid uppges ha haft en reduktion på 8 %. Ytterligare så uppges 
även här att system med ultrakondensatorer inte uppvisar någon bränslereduktion. Detta 
står i stark kontrast mot tillverkarnas uppgifter, exempelvis Siemens som uppger att 
bränslereduktionen kan uppgå till så mycket som 40 %. Se tabell 2. 

Den stora skillnaden i bränslereduktion i de båda metropolerna kan även bero på att i 
Wien så används klimatanläggningen i större utsträckning än vad den gör i New York, 
alternativt att körcykeln ser ut på ett annat sätt. Wiener Linien uppger dock att eftersom 
att reduktionen ändå uppgår till 10 % så tänker man köpa in fler hybridbussar (Diesel).  

Tabell 2. Bränslebesparingar i procent. 

Källa System Bränslebesparing 

Siemens Seriehybrid 40 % 

NYCT Seriehybrid 12 % 

Wiener Linien Seriehybrid/Parallellhybrid 10 % / 8 % 

 

                                                 
20 Wiener Linien GmbH & CO KG, Martin Haupt 
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3.4 CNG motorer 
Motorerna som används till naturgas (se figur 9), var från första början inget mer än 
vanliga bensinmotorer som man anpassade för gasdrift. Detta medför att de tidiga CNG 
motorerna var ineffektiva och därmed knappast särskilt miljövänliga. Men med tiden 
har tekniken förbättrats, och nu för tiden konstrueras motorer avsedda för just gasdrift. 
Detta medför en renare förbränning och därmed ett lägre CO2-utsläpp13.  

 
Figur 9. Principskiss av en CNG-motor. (bildreferens 9) 

Ett av de problem som CNG dras med är en hög bränslekonsumtion, detta skulle kunna 
begränsas med så kallad "Dual Fuel" teknik. Dual-fuel innebär att man använder sig av 
samma förbränningscykel som för diesel. Eftersom CNG inte antänder via kompression 
som dieselolja gör, så används en pilotlåga med diesel. Det vill säga man antänder gasen 
med hjälp av dieseloljan och sedan fås resten av energin från gasen. Detta medför att 
man kan använda sig av den något mer effektiva dieselmotorn, och därigenom få en 
ännu något bättre bränsleekonomi. Företaget ”Clean air power” som tillverkar dual fuel-
motorer, menar att med en dedikerad dual-fuel motor så kan besparingar på uppemot 26 
ton per år uppnås21, i jämförelse med en dieselmotor. 

Det finns ett optimalt varvtalsområde för alla motorer där förbränningen är optimal. I 
detta spann är koldioxidutsläppen minimala i förhållande till bränsleförbrukningen. 
Detta gör att körteknik är en avgörande del i minskning av koldioxidutsläppen från 
bussarna. För att uppnå detta optimala varvtal måste fordonet framföras inom ett rimligt 
hastighetsintervall, detta intervall ligger utanför tomgångsvartalet22. 

  

                                                 
21http://cleanairpower.com/duel-benefit.php(2013-04-01) 
22http://www.neoplan.se/sv/nyheter/man-lions-city-hybrid (2013-04-25) 

http://cleanairpower.com/duel-benefit.php
http://www.neoplan.se/sv/nyheter/man-lions-city-hybrid


14 

 

En fördel som finns med just seriehybrider är att motorn hela tiden går på ett för 
förbränningen optimalt varvtal. Problemet med förbränningsmotorer är annars att dessa 
måste dimensioneras för att klara av en varierande belastning, och därmed byggs 
motorn mycket större än vad som är nödvändigt13. Eftersom att motorn inte behöver 
utsättas för den höga belastningen så kan motorn dimensioneras för att hålla för denna 
belastning, därigenom kan motorn bli mindre. Detta kallas "Downsizing" och är även 
det en källa till vidare bränslekonsumtionsförminskning. 

3.5 Komplement 
Än så länge har rapporten behandlat hybridtekniken i sig och hur denna påverkar 
koldioxidsutsläppen. Även fast endast hybridtekniken är ett bra sätt att minska 
koldioxidsutsläppen på, så finns det andra saker som kan göras som komplement till den 
existerande hybridmodulen. En bra sak vore om batterierna kunde stå för en större del 
av driften, då skulle behovet av ett förbrännbart bränsle minskas och därigenom 
koldioxidsutsläppen. Detta kan uppnås genom att använda sig av snabbladdning vid 
busshållsplatserna, därmed behöver motorn bara köras när någonting oväntat inträffar, 
exempelvis köer eller strömavbrott. Om detta genomförs kan motorn ytterligare 
förminskas och utsläppen kan eventuellt helt uteslutas13. Däremot sätter detta höga krav 
på infrastruktur. Detta kommer dock inte tas upp i analysen kring en möjlig 
bränslereducering. 

Tabell 3. Komplement till hybriddriften. 

Lösning Effekt Problem 

Dual Fuel Minskad 
bränsleförbrukning 

Ny (dyr) motor  

Snabbladdning Ökad batteridrift Kräver en god infrastruktur 

Downsizing Minskad vikt och 
optimering av motorn 

Ökad kostnad kring motorn 

 

4. Fordonsgas 

Naturgas, bensin och diesel är alla exempel på fossila bränslen. Denna bränsletyp består 
av olika kolväten, alltså föreningar mellan kol och väte där skillnader i antal kol och 
väteatomer per förening ger olika typer av kolväten. Dessa olika kolväten finns i olika 
halter i olika fossila bränslen. Ökande antal kolatomer i kolväten är dåligt då detta ger 
tyngre molekyler som svårare löses i vatten, svårare evakueras, lättare binds till 
organiskt material och ger ökade koldioxidutsläpp23. 
  

                                                 
23www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-4889-9.pdf (2013-03-28) 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-4889-9.pdf
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Naturgas består till största delen av kolvätet metan som är ett lätt kolväte, med endast en 
kolatom och fyra väteatomer. Vid förbränning av metan bildas 1 mol CO2 och 2 mol 
H2O. Att jämföra med fallet bensin, som skulle kunna förenklas till att vara bensen 
(C6H6) vilket vid förbränning ger 6 mol CO2 och 3 mol H2O24. Detta är en större mängd 
avgiven koldioxid per mol vid förbränning. Däremot innehåller metan mindre energi per 
mol än bensen (900 kJ/mol mot 3300 kJ/mol). Detta gör att mer metan måste förbrännas 
för att uppnå samma energimängd. Ett faktum som reducerar skillnaderna i 
koldioxidutsläppen mellan de båda drivmedlen och gör att det är intressant att titta på 
ifall hybriddriften som endast delvis använder sig av fordonsgas kan hjälpa till att 
reducera dessa utsläpp ytterligare. 

Biogas är den gas som bildas när organiskt material, såsom gödsel, avföring, 
avloppsvatten från industrier, slam från reningsverk, hushållsavfall och växter (t.ex. 
energigrödor), bryts ned av metanproducerande bakterier under anaeroba förhållanden 
(utan närvaro av syre) (se figur 10). Slutprodukterna från jäsningsprocesserna är en gas 
innehållande normalt ca 60 volymprocent metan och ca 40 volymprocent koldioxid 
samt små mängder svavelväte och en restprodukt bestående av svårnedbrytbart material. 
Biogas kan inte användas direkt för förbränning. På grund av sin höga halt av koldioxid 
är den dock en lågvärdig gas: dess energivärde är 20–23 MJ/m3 (megajoule/m3)23. 
Motsvarande för naturgas är 35–38 MJ/m3. 

 
Figur 10. Biogasens kretslopp. (bildreferens 10) 

  

                                                 
24 NE.se (2012-03-25) 
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4.1 Utvinning 
Fordonsgasen som används består av en blandning av biometan och naturgas. 
Biometanen är biogas som ”uppgraderas” för att likna naturgas, efter uppgraderingen 
kan biometanen tillsättas till naturgasen och denna blandning kan användas som 
fordonsgas. Blandningen görs då biogasen är bättre för miljön än naturgasen vilket gör 
att så stor del som möjligt av denna bör injiceras i naturgasen. Att biogasen är bättre för 
miljön beror på sättet de båda utvinns. Naturgasen är metan som finns naturligt i 
jordskorpan där den bildats av döda djur och vattenväxter som lagrats i miljontals år. 
Biogasen utvinns ur organiskt material som avfall och gödsel, vilket innebär att gasen 
kommer från en naturlig källa, och koldioxiden skulle ha avgetts ändå via nedbrytning24.  

En undersökning25gjord 2011 i Journal of natural gas science and engineering studerar 
fordon drivna av CNG, CNG-hybrid och bensin-hybrid. Denna undersökning är 
intressant då den synliggör hur stor skillnad i koldioxidutsläpp som kan uppnås genom 
att öka andelen biometan i naturgasen, då det är skillnaden som observeras är artikeln 
intressant även fast den behandlar ett lätt fordon. 

I undersökningen används CNG utvunnet på olika vis och injicerat med olika halter 
biometan i gasen. Denna undersökning gjordes på lätta fordon och en prototyp på 
Toyota Prius II elektrisk hybrid som delvis drivs av naturgas. Fordonen kördes i 
enlighet med New European Driving Cycle (NEDC) vilken utgör en representativ 
driftcykel för ett lätt fordon och används för att bedöma dess genomsnittliga utsläpp. 
Koldioxidutsläppen mäts sedan via en dynamometer och på detta sätt kan utsläpp för 
olika typer av motorer uppmätas. Viktigt är också att påpeka att denna jämförelse är 
gjord utifrån ett livscykelperspektiv för bränslet, det innebär att utsläppen har uppmätts 
från utvinning till och med förbränning i motorn. Denna studie visade visserligen en stor 
besparing på koldioxidutsläppen vid jämförelse av en ren bensinmotor med en hybrid-
CNG-motor men en mindre skillnad mellan hybrid-CNG och ren CNG vilket är 
intressant för denna rapport.  

Ökande andel biometan i gasen ger ökade besparingar på utsläppen ur ett 
livscykelperspektiv men det ger även en mindre skillnad mellan de båda alternativen 
som ska jämföras här, vilket visas i figur 11. 

                                                 
25Journal of Natural Gas Science and Engineering, 3 (2011) 617-624 
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Figur 11. Utsläppsreducering beroende av motorsystem och bränsle. 

Detta kommer sig då biometan är förnybart och sett ur ett livscykelperspektiv så ger 
gasen ett lågt nettotillskott av utsläpp, varför besparingar genom hybriddrift inte är lika 
lönsam i detta fall. Denna studie ger ett bra exempel på hur besparingar kan göras och 
hur motorer i bästa fall kan fungera, men i fallet tungt kontra lätt fordon tillkommer 
andra förändringar som skulle kunna påverka utfallet ovan. 

Sammanfattningsvis om detta kan sägas att olika blandningar av naturgas och biogas 
förekommer, den maximala halten av biogas som kan användas med dagens CNG-
motorer har uppmätts att vara 70 % biogas blandat med 30 % naturgas. Detta gav totalt 
sett en besparing på 80 % i jämförelse med bensin. Då biometan ger mycket mindre 
utsläpp än naturgas sett över dess livscykel, pågår forskning för att utveckla motorer 
som kan drivas med fordonsgas innehållandes en högre halt biometan.24 

Tabell 4 är från studien nämnd ovan där koldioxidutsläppen för bränslen jämförs, där 
utsläpp av koldioxid är beräknat över livscykeln (från utvinning av gasen, transport via 
pipelines och till sist användning). 

Anmärkningsvärt är slutet av tabellen där negativt värde fås på utsläppen över 
livscykeln sett.  

Tabell 4. Mängden producerad koldioxid. 
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4.2 Utsläpp 
Den tunga trafiken står för 35 % av utsläppen från oljeanvändandet24 och forskning 
visar att utsläppen av växthusgaser från just transportsektorn ökar med tiden 26. De 
utsläpp som sker från en hybridbuss, kommer huvudsakligen från förbränningsmotorn. 
Det kan även diskuteras kring utsläppen som uppstår vid produktion, transport och 
sluthantering. Men detta ska som sagt ej analyseras på djupet. Vidare producerar en 
förbränningsmotor ett antal olika växthusgaser, dock är den mest framstående gasen 
koldioxid (CO2). Koldioxid är även den gas som kommer behandlas i det här arbetet. 

Koldioxid uppstår (i fallet med förbränningsmotorer) vid förbränning av gaser eller 
fossila bränslen. Detta sker genom att kolvätemolekylen reagerar med syre med ett 
tillskott av värme När den här förbränningen sker så avges värme vilket får gasen att 
expandera och får motorn att röra på sig. Beroende på vilken förbränningscykel som 
används (t.ex. diesel), uppnås olika verkningsgrad. Vilket gör att den energi som utvinns 
av att förbränna en mol kolväte, nyttjas olika bra beroende på motortyp. 

Som tidigare nämnt behandlar det här arbetet CNG motorer, CNG är huvudsakligen 
metan (CH4). I slutändan avger dock CNG cirka 20 % mindre koldioxid till samma 
energinivå som bensin. Dessa utsläpp mäts med en dynamometer placerad i fordonets 
chassi. En genomsnittlig CNG buss i stadstrafik antas släppa ut omkring 1475 g 
CO2/km27. 

5. Infrastruktur 

Den nuvarande infrastrukturen i Mumbai är från 1800 talet och inte anpassad för den 
snabbt växande befolkningen där det krävs att trafiken ska kunna flyta på så bra som 
möjligt3. 

Stadsplaneringen i Mumbai är så tätbyggd att det inte längre finns plats på marken att 
bygga nya breda vägar, därför har man valt att bygga nya vägar ovanför marken, som 
exempelvis broar över marken5 d.v.s. vägar som går ovanför stadens tätbyggda 
infrastruktur, exempel på dessa vägar visas i figur 12 nedan. 

För att minska trängsel i centrala Mumbai har man byggt en ny stadsdel kallad Navi 
Mumbai ”nya Mumbai” som är den största planerade staden i världen med en modern 
infrastruktur och kollektivtrafik. 

  

                                                 
26http://bussbranschen.se/Portals/0/PDF_publik/Rapporter/Miljofordelbussen.pdf(2013-03-08) 
27Emissions and fuel consumption of natural gas powered city buses versus diesel buses in real city traffic 

http://bussbranschen.se/Portals/0/PDF_publik/Rapporter/Miljofordelbussen.pdf
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Den dåliga infrastrukturen gör att fordon inte kan köra fortare än i genomsnitt 5 km/h28 
då man för det mesta sitter fast i trafiken som inte rör på sig så mycket vilket leder till 
en stor del tomgångskörning som i sin tur leder till en stor mängd koldioxidutsläpp 
eftersom fordonet förbrukar mest bränsle och släpper ut mest koldioxid vid låga 
hastigheter, och då fordonet sätts i rörelse från stillastående position29. 

 

 
Figur 12. Vägbro i Mumbai. (bildreferens 12) 

Det uppskattas av BEST att med hjälp av dedikerade bussfiler, så skulle restiderna 
kunna förkortas med upp emot 20 %. Detta betyder att bussen inte behöver tillbringa 
lika stor tid i stillastående läge. 

6. Utvärdering 

För att kunna sammanställa resultaten i den här rapporten måste flera olika aspekter tas 
hänsyn till. Bland annat måste hybridsystemens effektivitet analyseras, CNG:s 
egenskaper samt tranport och infrastruktur tas med i beräkningen. Genom den här 
rapporten har en mängd data presenterats från olika källor. Syftet med det här kapitlet 
blir nu att sammanfatta och tolka den insamlade informationen till ett resultat. 

  

                                                 
28 http://www.ey.com/IN/en/Newsroom/News-releases/Published-editorial---Mumbai-needs-
infrastructure(2013-04-25) 
29www.kvd.se/sv/dynpage/correct-speed.html (2013-04-25) 

http://www.ey.com/IN/en/Newsroom/News-releases/Published-editorial---Mumbai-needs-infrastructure
http://www.ey.com/IN/en/Newsroom/News-releases/Published-editorial---Mumbai-needs-infrastructure
http://www.kvd.se/sv/dynpage/correct-speed.html
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6.1 Seriella hybridsystem 
Olika data har presenterats med avseende kring den bränsleförbrukningsreducering som 
är uppnåbar med hjälp av hybridteknik. Denna reducering skiljer sig beroende på 
konfigurering och typ av hybridteknik. Resultatet kommer att presenteras med de data 
som härrör från seriehybrider samt de rapporter och intervjuer som behandlar dessa 
(serie)hybridsystem.  

Siemens som är tillverkare av seriehybridsystemet ELFA (som är en av världens största 
hybridsystem), hävdar att en bränslereduktion på upp och över 40 % är möjlig. Däremot 
verkar detta bara vara en försköning av verkligheten, som säkert är uppnåbar under 
vissa speciella förutsättningar. Ty om rapporterna från New York och IEA betraktas, så 
blir det snabbt uppenbart att 40 % förbrukningsreducering inte är något som kan uppnås 
kontinuerligt. Enligt Wiener Linien hamnar reduceringen på cirka 10 %, vilket även 
stöds av NYCT-rapporten. NYCT-rapporten visar att bränsleförbrukningen hos 
hybridbussarna går upp under sommarperioden till en uppskattningsvis 12 % 
bränslereducering (New York). Detta antas bero på luftkonditioneringen i rapporten. Då 
sommarmånaderna i New York i genomsnitt är lika varma som de kallaste månaderna i 
Mumbai, måste frågan ställas ”måste luftkonditioneringen användas året om i 
Mumbai?”. Eftersom att Mumbai är varmt året runt kan antagandet kanske göras att den 
inte behöver vara på under hela året, om antagandet görs att befolkningen i Mumbai är 
vana vid hettan. Men för att få ett rättvisare resultat, kommer den här rapporten anta att 
Mumbais befolkning behöver ha luftkonditionering i sina bussar. Därför kommer det 
framöver att antas att en seriehybridbuss kan uppnå en bränslereduktion på 10 % i 
jämförelse med en icke-hybridbuss (förutsatt de system som använts). Om man vidare 
antar att en hybridbuss kan ta tre personer mindre än en reguljär buss, kommer 
ytterligare en buss behöva användas per dag. Detta resulterar att den totala 
bränsleförbrukningsreduceringen som uppnås genom att nyttja en seriehybrid blir 9,7 %. 
Det här resultatet baseras dock på en ersättning av de befintliga CNG-bussarna med 
klimatanläggning, med motsvarande hybridbussar. Om ytterligare bussar ersätts kan 
resultatet avvika.  

Reducering på 9.7 % beräknas ur siffror på BEST hemsida där de anger att de har 284 
CNG bussar med AC som varje dag transporterar 957,4 (genomsnitt beräknat ur 
genomsnittligt antal passagerare och antal bussar) passagerare i nuläget. 
Platsreduceringen på bussen som gör att tre färre passagerare får plats, leder till att en 
extra hybridbuss behöver användas varje dag om samma antal passagerare fortfarande 
ska kunna åka med. Alltså måste en extra buss räknas med varje dag för att vara på den 
säkra sidan och täcka upp behovet. Detta ger en ökning av bränsleanvändandet som gör 
att besparingen minskar från 10 % till 9,7 %, vilket kan ses som försumbart. 

6.2Hybrid potential 
Även fast seriehybrider kan resultera i en bränsleförbrukningsreduktion, så kan man 
ytterligare förbättra nyttan från hybridsystemet. Detta kan göras genom att dels 
förminska motorn (Downsizing), använda en annan motorteknik (dual-fuel) eller att 
använda sig av snabbladdning för att bättre utnyttja elmotorn. Med dessa tekniker kan 
besparingarna gå långt över de 9,7 % som har beräknats ovan. Faktum är att 
bränsleförbrukningsreduktionen kan uppgå till 100 % om infrastrukturen förbättras för 
att möjliggöra en god snabbladdning.  
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6.3 Biometan 
Med en ökande halt av biometan inblandat i den konventionella naturgasen så kan 
utsläppen av koldioxid minskas ytterligare i jämförelse med naturgas. Besparingarna 
kan ökas ytterligare om man utvinner biometan ur kommunalt organiskt avfall (MOW). 
Om detta görs kan uppemot 80 % koldioxid besparas över hela livscykeln 
(förbränningen förblir den samma). 

6.4 Konvertering 
En konvertering av de befintliga stadsbussarna i Mumbai, sågs först vara ett gott 
alternativ. Men efter närmare undersökning visade det sig att för att göra detta behöver 
hela drivlinan bytas ut13. Detta gör en konvertering väldigt opraktisk och kommer 
förmodligen ha ett varierat resultat. Därför är det bättre att byta ut de renodlade CNG-
bussarna mot bussar som från början är konstruerade för just hybriddrift. 

6.5 Infrastrukturen i Mumbai 
Den rådande trafiksituationen i Mumbai hämmar de effekter som skulle kunna uppnås 
genom hybriddrift. Dels för att bussarna måste spendera en stor del av tiden i köer och 
därmed framföras i låga hastigheter, vilket leder till onödiga koldioxidsutsläpp. För att 
effektivisera busstrafiken bör dedikerade bussfiler byggas. 

6.6 Sammanfattning av utvärderingen 
• Siemens uppger att en bränsleförbrukningsreduktion på 40 % är möjlig, dock 

verkar detta inte vara fallet i praktiken. 
• Wiener Linien och NYCT hävdar att de endast uppnår en besparing på cirka 10 

%. 
• Antagandet görs att Mumbaiborna vill använda luftkonditionering under färden. 
• En hybridbuss förbrukar 10 % mindre bränsle än en normal CNG buss, dock får 

färre passagerare plats och därför måste en extra buss sättas in varje dag. Vilket 
leder till en förbrukningsreduktion på 9,7 % totalt sett. 

• Beroende på investering i hybriden kan bränsleförbrukningsreduktionen minskas 
mer än 10 % per buss, t.ex. om snabbladdning nyttjas kan förbrukningen nå en 
noll-nivå. 

• Om biometanhalten i fordonsgasen ökas går det att förminska 
koldioxidsutsläppen ur ett livscykelperspektiv. 

• En konvertering blir förmodligen opraktisk, nyanskaffningar är att föredra. 
• Den nuvarande infrastrukturen tillåter ej att ett hybridsystem utnyttjas på ett 

optimalt sett. 
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7. Diskussion 

Den här rapporten grundar sig på data och utsagor som hämtats ur olika källor t.ex. 
intervjuer, brevväxling med företag och rapporter från liknande ämnen. Ibland så är 
källorna motsägelsefulla och detta måste tas hänsyn till. Ett av de största problemen är 
de motsägelsefulla uppgifter som har uppgetts av tillverkare, företag och rapporter. I 
den här rapporten fattades beslutet att vara konservativ angående de uppgifter som 
uppgetts. Detta för att kunna ge en så rättvis spegling av frågeställningen som möjligt. 

7.1 Bränslebesparingar 
I rapporten har motsägelsefulla uppgifter angående den möjliga bränslereduktionen 
uppgetts (för källor se tidigare avsnitt). Dessa har sträckt sig från tillverkarens 
(Siemens) egna uppgifter om en maximal reducering på 40 %, ner till 10 % som en 
operatör uppger. I rapporten har endast de lägre siffrorna tagits med i beräkningen. 
Detta därför att fler källor stödjer dessa siffror, och dels för att de är mer konservativa. 
Men varför skiljer sig siffrorna så pass mycket? Enligt David Bauner forskare på KTH 
så kan skillnaden även bero på att det regenerativa bromssystemet inte fungerar lika bra 
i bussar som i bilar. Detta då det krävs en mycket större kraft att bromsa en buss relativt 
en bil. Denna stora kraft som läggs på en av axlarna kan vara svårare att fånga upp för 
ultrakondensatorerna vilket gör att mindre andel energi kan återföras till drivlinan vilket 
i sin tur gör att förbränningsmotorn behöver arbeta ytterligare13. Annars ligger kanske 
svaret i den konfiguration som testbussarna använder, kanske är en optimal 
fordonskonfiguration för dyr i förhållande till den bränslebesparing som kan uppnås. 
Med konfiguration menas då att motorn kanske inte är tillräckligt optimerad för 
hybriddrift eller att sämre batterier har valts osv. Förmodligen har Siemens en optimal 
konfiguration för att bränslebesparingen ska bli så god som möjligt. Detta är dock 
spekulationer då specifikationer har varit svåra att få tag i (på grund av förtroendeavtal). 
En annan anledning kan vara sättet som bussarna framförs på, t.ex. så är kanske den 
testcykel som tillverkaren använder för olik den körcykel som bussarna de facto kör. 
Vidare kan även bussförarens stressnivå påverka gaspådrag och därigenom förbrukning. 

Hybriddriften visar definitivt en minskning i bränsleförbrukning, men vad som bör tas i 
beaktning är att hybrider är dyrare. Detta medför att en eventuell hybridoperatör vill 
använda sig av sitt fordon under en längre period än vad som är brukligt, för att få ihop 
den finansiella biten. Istället skulle operatören kunnat ha anskaffat nyare effektivare 
CNG bussar, vilka eventuellt skulle ha gett ett bättre resultat. 

7.2 Förhållanden i Indien 
De data som presenteras i rapporten är beräknade efter västerländska förhållanden. 
Problematiken med detta är att Indien och i förlängning Mumbai, inte är västerländskt. 
Förhållandena i Indien för lokaltrafiken skiljer sig väldigt mycket, speciellt när det 
gäller hur många som får plats på en buss. Vad detta innebär är att bussarna får gå 
hårdare än vad de från början var tänkta för, och detta kan påverka de resultat som 
presenterats i rapporten. Det finns dock inga bra data för hur detta skulle påverka de 
bussar som vi räknar med. Därmed förblir detta en osäkerhetsfaktor i analysen. 
Dessutom så är trafiksituationen i Mumbai väldigt skild från den som finns i 
västvärlden. En buss i Mumbai spenderar en stor del av sin tid i köer, detta medför att 
de förbättringar som har presenterats i den här rapporten kommer att försämras.    
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7.3 Kostnader och infrastruktur 
En aspekt som inte tas upp i rapporten är just kostnader. Då frågan i sig inte berör hur 
mycket en hybridisering skulle kosta har den delen prioriterats bort. Men för en 
implementering så är kostnader dock en viktig del. För det första så är hybridtekniken 
rätt dyr då den är relativt ny, sen är infrastrukturen i Mumbai undermålig i västerländska 
mått mätt. Detta medför att för att en implementering av hybridteknik i Mumbai skulle 
bli väldigt kostsam i första steget då bussarna måste bytas ut. Sedan om en bättre 
effektivitet önskas så måste även infrastrukturen förbättras, t.ex. genom att möjliggöra 
snabbladdning eller åtminstone separata bussfiler. Även kostnader för ny expertis till de 
nya bussarna kommer behövas och utrustning för underhåll av fordonen. Detta leder till 
att en hybridisering av Mumbais bussar blir väldigt kostsamt. 

8. Slutsatser 

Enligt de data som har presenterats i den här rapporten så skulle en hybridisering av 
CNG bussarna i Mumbai, minska utsläppen med 9,7 %. Detta beräknat på ett utbyte av 
endast de bussar med CNG motor och AC. Siffrorna är dock baserade på västerländska 
förhållanden och det finns en viss osäkerhet om detta skulle bli resultatet i Mumbai. 
Frånsett detta så är en sänkning av bränsleförbrukningen (och därmed koldioxiden) med 
9,7 % hos dessa bussar något väldigt bra, speciellt för den redan förorenade luften i 
Mumbai. Om hela bussflottan skulle uppgraderas till CNG hybrider, så finns chansen att 
luftkvaliteten skulle bli avsevärt bättre. Detta är inte helt omöjligt med tanke på att 
Mumbai tycks ha den infrastruktur som krävs för att leverera gas till bussdepåerna.  

Om Mumbai skulle vara intresserade av CNG hybrider skulle kanske ett inköp av för 
Mumbais förhållanden optimerade bussar vara möjligt. Skulle dessa bussar nyttja andra 
tekniker som exempelvis snabbladdning eller dual-fuel teknik, finns chansen att 
bränslebesparingen skulle kunna bli mycket bättre. Om Mumbai skulle börja producera 
biogas av sitt avfall skulle även en stor vinning kunna göras där. Med en 
koldioxidsbesparing som skulle kunna leda till en mycket bättre miljö i Mumbai, samt 
ett hållbarare samhälle i sin helhet. Problematiken med det är att en stor investering 
krävs i dels infrastrukturen för att möjliggöra snabbladdning, och dels i nya bussar. 
Även biogas framställning kräver en del satsningar för att kunna fungera på ett 
tillfredställande sätt.  
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8.1 Vad skulle en reducering av bränsleanvändandet med 9,7 % innebära? 
Som koncentrationen av växthusgaser ser ut i atmosfären just nu så kommer 
förmodligen jordens medeltemperatur att öka med 3,5 oC fram till år 203521. 

För att konkretisera vad besparingen skulle innebära för jordklotets koldioxidutsläpp har 
ett antal siffror tagits fram. Studier visar på att en CNG-buss i stadstrafik i nuläget 
släpper ut ungefärligen 1475 g koldioxid per kilometer20. Något förenklat skulle detta 
innebära att i nuläget släpps 418900 g per kilometer ut av de 284 CNG-bussar som 
BEST använder varje dag. Besparingen på 9,7 % av bränslet antas ge ungefär lika stor 
effekt på utsläppen vilket ger att de 285 bussar med hybridteknik som skulle behöva 
användas varje dag skulle ge koldioxidutsläpp på 379599 g per kilometer. Detta innebär 
en besparing på 39301 g koldioxid per kilometer. Om det för illustrerande syfte antas att 
en buss färdas 500 km på en dag, så kommer hela CNG (med AC) flottan att spara 
19,65 ton koldioxid varje dag, vilket ger 7172,4 ton koldioxid per år. För beräkning se 
bilaga 1. Föregående värden är baserade på approximationer då inga exakta värden finns 
att tillgå för framtida användning av bussbränsle, dessa borde ändå vara representativa 
då de grundar sig på studier av liknande situationer. 

Denna minskning kan sättas i relation till dagens totala utsläpp. Indien släppte 2010 ut 
113,2 miljoner ton CO2 på grund av sin gasförbrukning inom fordonsindustrin 30 . 
Minskningen för hybridmotorerna i relation till denna mängd är 0,00623 % 

Tabell 5. Resultatsammanställning. 

Typ Numeriskt värde 

Koldioxidutsläpp från en CNG buss per 
km 

1475g CO2/km 

Totalt utsläpp från 284 CNG bussar 418900 g CO2/km 

Koldioxidutsläpp från en hybridbuss 
per km (förbränningsmotor = CNG-
motor) 

1327,5 g CO2/km 

Totalt utsläpp från 285 hybridbussar 379599 g CO2/km 

Total besparing per km 39301 g CO2/km 

 

  

                                                 
30http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,32870,en.html(2013-03-23) 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,32870,en.html
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8.2 Rekommendationer 
I dagsläget är infrastrukturen i Mumbai underdimensionerad för den nuvarande trafiken. 
Detta medför att ett hybridsystem skulle ha svårt att uppnå sin sanna potential. 
Dessutom är besparingen som för tillfället går att uppnå för liten i jämförelse med 
kostnaden då Indien är ett fattigt land. En koldioxidreducering på 0,006 % av 
gasförbrukningen i Indien skulle ge extremt liten effekt över hela jordklotet. På grund 
av detta anses det inte lämpligt att genomföra en nyanskaffning av hybridbussar i 
dagens läge.  

Mumbai borde istället koncentrera sig på att byta ut de befintliga fordonen till moderna 
CNG-bussar, förbättra infrastrukturen och introducera mer biometan i naturgasen. Detta 
bedöms vara den bästa lösningen i dagsläget, utifrån den här rapporten sett. 
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Appendix 

Bilaga 1 
Utsläpp i dagsläget för 284 CNG-bussar approximeras: 

284 1475 418900(1)⋅ =  

Utsläpp för de 285 hybridbussarna som ersätter de befintliga CNG-bussarna (1-0.097= 
reducering av koldioxidutsläpp): 

285 (1475 (1 0,097)) 379599(2)⋅ ⋅ − =  

Sparad mängd koldioxid för 285 bussar/kilometer beräknas: 

418900 379599 39301(3)− =  

Sparad mängd koldioxid för 285 bussar som antas köra 500 km/dag(4). Sedan beräknas 
den totala besparingen per år i gram koldioxid:  

9

39301 500 19650500(4)
19650500 365 7,172 10 (5)

⋅ =

⋅ = ⋅
 

Intervjuer 

Siemens, Sina Weberskirch: 

[Andreas Stjernudde] Ist es möglich das Hybridsystem nachträglich zu installieren? (z. Bsp. in 
einem alten Diesel Stadtbus)  
[Weberskirch, Sina] Ja, ist möglich. Unsere Kunden haben bereits in Barcelona Diesel- und Gas 
busse mit unserem ELFA System auf Hybrid umgerüstet. 

Ja det är möjligt, våra kunder har redan konverterat diesel och gasbussar i Barcelona med vårt 
ELFA system. 

[Andreas Stjernudde] Wie viel kann der Kraftstoffverbrauch verringert werden, vorausgesetzt 
Stadtverkehr und ein 200 kW Triebwerk? 
[Weberskirch, Sina] Die Einsparung hängt von der Gesamtkonfiguration und dem jeweiligen 
Fahrzyklus ab. Unsere Kunden haben bereits Kraftstoffeinsparungen von über40% gemessen. 

Besparingen är beroende av hela systemet och driftcykeln. Våra kunder har dock uppmätt 
besparingar på över 40 % 

[Andreas Stjernudde] Habt ihr schon das System in großem Umfang eingesetzt? Wenn dann, 
wo? Welche Erfahrungen haben sie da gesammelt?   
[Weberskirch, Sina] Wir haben über2.000Systemeweltweit geliefert.  

Vi har levererat över 2000 system över hela världen 

[Andreas Stjernudde] Welcher Kraftstoff ist vorgezogen für optimalen Betrieb? (CNG, Diesel, 
Wasserstoff?...) 
[Weberskirch, Sina] Die prozentuale Kraftstoffeinsparung ist unabhängig vom Kraftstoff. 
UnserModularesAntriebssystem istmitjederEnergiequellekombinierbar. 

Bränslebesparingen är oberoende av kraftkällan, systemet är kombinerbart med alla 
bränsletyper. 

[Andreas Stjernudde] Gibt es Spezifikationen für das ELFA-System mit CNG als Kraftzelle?  
[Weberskirch, Sina] Unser Antriebssystem ist individuell kombinierbar. 

vårt drivsystem är individuellt kombinerbart 
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[Andreas Stjernudde] In Indien sind die Verhältnisse, für mechanische Komponenten, teilweise 
sehr anstrengend. Ist ELFA auch dafür dimensioniert, oder muss es adjustiert werden? 

Kann das System dort in Indien hergestellt werden? 
[Weberskirch, Sina] Unsere Komponenten sind nach TS16949 Automitive zertifiziert und daher 
höchsten Ansprüchen gewachsen. 

Våra komponenter är certifierade enligt TS16949 normen, och uppfyller därmed de högsta 
kraven. 

[Andreas Stjernudde] Mit welche Bus Produzenten steht ihr schon in Verbindung? 
[Weberskirch, Sina]  Wir beliefern sehr viele namhafte Bushersteller weltweit, allerdings haben 
wir mit den meisten unserer Kunden Vertraulichkeitsvereinbarungen weshalb wir hier keine 
Namen nennen können. 

Vi levererar till busstillverkare över hela världen, men på grund av förtroendeavtal så 
kan vi tyvärr inte uppge några namn. 

 

Wiener Linien, Martin Haupt: 

Bei den Hybridbussen konnte gegenüber CNG- und Dieselbussen nur eine bedingte 
CO2 – Einsparung gemessen werden. 

Hybridbussarna uppvisade enbart under vissa omständigheter en 
koldioxidsförminskning, i jämförelse med CNG och dieselbussar. 

Nachfolgend wird der Vergleich Hybrid – Diesel beschrieben, da CNG einen höheren 
Verbrauch als ein vergleichbarer Dieselbus zeigt. 

Eftersom att CNG bussar har en högre bränsleförbrukning så jämför vi enbart mellan 
hybrid och diesel. 

Das beste System ist das BAE – System (serieller Hybrid), welches im IVECO und 
Alexander Dennis Bus verbaut wird. Wobei die Klimaanlage im IVECO-Bus elektrisch 
betrieben wird.  Die Einsparung beträgt beim IVECO max. 10 %. Bei Volvo (parallel 
Hybrid) liegt die Einsparung bei ca. 8 %. 

Det bästa systemet (hos oss) är BAE-systems seriehybrid. IVECO bussarna som är 
utrustade med denna hybridmotor visar en bränslebesparing på 10 %. Hos Volvo 
(parallellhybrid) uppmättes en förbättring på 8 %. 

Systeme mit Ultracaps zeigen keine Einsparungen.  

System utrustade med ultrakondensatorer uppvisar ingen besparing. 

Auf grund dieser Werte werden wir Hybridbusse kaufen. 

Vi tänker på grund av dessa värden köpa in fler hybridbussar. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihre Frage zu den Messwerten leider nicht 
beantworten können. Wir haben mit den Herstellern vereinbart, dass diese nicht 
veröffentlicht werden. 
Vi ber om förståelse för att vi inte kan ge några specifika mätvärden eftersom att vi har 
förtroendeavtal med våra leverantörer. 
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KTH, David Bauner: 

A=Andreas Stjernudde 

B=David Bauner 

D=Daniela Mihic 

M=Masoud Nadi 

 

B=Jobbade med elbilar och utvärdering för gbg stad, jobbade i chile för att introducera 
bussar med biogas, införande av katalysator i europa, firma inom bioenergi 

D= Vi tänkte kolla på bussar med CNG drift Indien, och om det går att konvertera till 
hybrid. 

B= Det där med att konvertera till hybrid hur menar ni? 
A= Dels så finns möjligheten att man kan installera hybridsystemet efterhand i en 
befintlig buss. 

B= Hur då? Byter man ut växellådan? 

A= Man fäster modulen på utgående axel och kopplar loss motorn. 

B= Mellan motorn och utgående axel då. 

A= Ja, så det blir en s.k seriehybrid. Våran frågeställning lyder.... 

B= Det kan ni ju räkna ut själva. Varför behöver ni hjälp med det? 

A= Vi har mest frågor runt om kring 

B= Ni vill veta om... det beror på hur stort batteriet är och om man laddar på natten. 

M= Batteriet laddas när man bromsar 

B= Ja då är det tio procent ungefär. 

M= Ja det är det vi har räknat ut 

B= vill ni ha någon förändring av en busshybrid så kan man förbättra batteriet, t.ex. 
hållplatsladdning. Hybricon gör något sådant. att bara stoppa ner modulen är en start. I 
bilindustrin är bensin det vanliga, då blir dieselhybrider dyra eftersom att det är två 
ovanliga tekniker. Men det börjar bli vanligare. Hur gamla är bussarna? 

A= Det är stor spridning på bussarna så vi försöker titta på EURO III norm bussar. 

B= Är det siemens som vill utreda detta? 

A= Vi gör ett KEX där det är krav på att jobba mot ett företag. 

B= Det är viktigt att titta på vilket fordon man konverterar. 

A= Vi vill undersöka seriehybrider, där motorn får agera generator 

B= Det fungerar bra i stadstrafik, men så fort man kommer över femtio kmh så 
försvinner vinsten. eftersom att motorn är gjord för ett specifikt driftfall.man måste ta 
hänsyn till verkningsgrad. Jag har läst en amerikansk undersökning om 
hållplatsladdning, där man kunde driva runt en femtiomanna buss med 54 kwh batteri. 
det är som tre fyra bilar. Ska man ha en applikation som en stadsbuss. Om man kollar 
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hållplatsavståndet så kan man kanske helt plocka bort förbränningsmotorn. Då får man 
billigare bussar men dyrare infrastruktur. 

A= Har du det i huvudet vilken undersökning det är? 

B= Som säger detta? Fråga Hybricon är ett bra sätt eller googla på den sortens teknik. 

A= En sak som förbryllade mig är att siemens anger en besparing på 40%, men WL 
uppger bara en vinst på 10% 

B= Tunga fordon är svåra, eftersom att det krävs väldigt mycket energi för att bromsa. 
Man behöver hög effektiva kondensatorer. 

M= De använder ultra kondensatorer 

B= De gör det? Vad bra då kan de ju ladda hyffsat fort, fråga då hur stor del av 
bromsenergin som tas upp. 

D= Det är väl det som är problemet, att det inte har någon effekt hos WL. 

B= Du ska ju bromsa ett fordon på 15 ton på ett antal meter det är jätte jobbigt. All 
energi kan inte tas upp av motorn. Anledning att det blir så lite är att man förmodligen 
inte bromsar på ett optimalt sätt för energiåterföring.  

A= Så du menar att skillnaden mellan tillverkare och operatör beror på hur föraren 
framför fordonet? 

B= Ja alltså det där med mätning får man ta med en nypa salt, folk har ingen koll. Man 
kan välja bästa föraren och bra fordon för att få bra siffror. Man måste i princip använda 
dynamometer. 

A= Vad ser du för nackdelar med att använda hybriddrift i exempelvis Mumbai? 

B= Det beror på hur gamla bussarna är. Hybridteknik är dyrt och pengarna som går till 
hybridteknik är pengar som inte går till nyare och effektivare bussar som är billigare. En 
annan risk är att pga den stora investeringen så hålls bussen i liv längre än brukligt. Om 
luftkvaliten är dålig så är det bra med nyare bussar. man ökar även komplexitetsnivån. 

A= Tror du att det kan uppstå problem ur en livscykelsynpunkt? 
B= Nej, hybridtekniken är mjukare så slitaget på förbränningsmotorn kommer minska.  

B= Nyare generation av motorn är även det viktigt för att uppnå reducerade utsläpp 

A= Vilken förbränningscykel nyttjar CNG? 

B= Det är en spännande grej som ni kan ta upp dual fuel tror jag de kallar det. Man har 
på försöksstadiet blandat gas och diesel, man startar med diesel och allt över tomgång 
går på gas. Då kan man behålla den effektivare dieselcykeln.  

M= Är det möjligt att använda hybridteknik på ledbussar? 

B= Ja det är möjligt, men det är ineffektivt eftersom att den regenerativa bromsningen 
kommer bli lidande.  

B= Montering av katalysatorer kan även det påverka utsläppen. Men investerar man mer 
pengar vill man använda fordonet längre. Vilket ger sämre möjlighet för nyare bussar. 
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B= Volvo tänker bara tillverka hybrider i framtiden så tekniken i sig är nog bra. 
Däremot tror jag inte på eftermontering, det är svårt att göra ett bättre jobb än 
konstruktören. 

A= Siemens menar att bränslebesparingen är oberoende av kraftkälla, är det möjligt? 

B= Ja procentuellt sett ska det inte spela någon roll. Men frågan återkommer till hur 
nära driftoptimum man kommer. 
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