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Sammanfattning 

Styrmedlen i form av skatter och subventioner för biodrivmedel ändras ständigt vilket 
skapar osäkra förutsättningar på biodrivmedelsmarknaden. Sverige måste anpassa sina la-
gar till EU:s direktiv och överkompensationsregler. Upplands Lokaltrafik har, som många 
andra trafikhuvudmän, en målsättning om en fossilfri kollektivtrafik från och med år 2020. 
I denna studie utvecklas en beräkningsmodell för jämförelse av samhällsekonomiska och 
företagsekonomiska kostnader för nyinköp av bussar som drivs med olika förnybara driv-
medel. Dessutom används modellen till att utreda vilket förnybart drivmedel som samman-
vägt vore både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt kostnadseffektivast för Upp-
salas stadsbussar utifrån tre möjliga skattescenarier. I det första scenariot åläggs alla bio-
drivmedel både energi- och koldioxidskatt. I det andra scenariot är biodrivmedlen undan-
tagna koldioxidskatt men betalar energiskatt. I det tredje scenariot görs en maximal skatte-
reduktion utan att bryta mot EU:s överkompensationsregler. De drivmedelsalternativ som 
ingår i jämförelsen är FAME (RME), HVO, etanol, lokalproducerad biogas, flakad biogas, 
förnybar el samt elhybrider med FAME och HVO. Resultaten utvärderas i ljuset av EU:s 
allt hårdare hållbarhetskriterier för biodrivmedlen. 

Studien visar att skatteförutsättningarna starkt påverkar de företagsekonomiska kostna-
derna för de olika alternativen. I det första skattescenariot är FAME-hybriden kostnadsef-
fektivast, men FAME kommer troligtvis inte att uppfylla hållbarhetskriterierna efter år 
2017. Även i det andra scenariot är FAME kostnadseffektivast. Lokalproducerad biogas är 
dock endast lite dyrare både i det första och andra scenariot. I det tredje scenariot är lokal-
producerad biogas klart kostnadseffektivast medan flakad biogas är näst kostnadseffektiv-
ast. Hur konkurrenskraftig elbussen är beror främst på dess inköpspris. De samhällsekono-
miska kostnaderna beror på hur mycket emissioner varje drivmedel ger upphov till.  
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Abstract  

The policy control measures for biofuels, such as tax reductions and subsidies, are fre-
quently changed, which creates uncertain market conditions. Sweden needs to adjust its 
laws to the EU directives and overcompensation rules. Upplands Lokaltrafik has, like many 
other public transport authorities, an objective of a fossil fuel free public transport system 
by 2020. In this study a calculation model is developed to enable a cost comparison method 
for comparing the acquisition and management of city buses fueled by renewable fuels. 
The model compares both socio-economic and business costs. Furthermore, the calculation 
model is used to investigate which renewable fuel that would be most cost effective for city 
busses in Uppsala, based on three tax scenarios. In the first scenario all biofuels are pre-
scribed both a carbon dioxide tax and an energy tax. In the second scenario the biofuels are 
exempted from the carbon dioxide tax but not the energy tax. In the third scenario a maxi-
mum tax reduction, without breaking EUs overcompensation rules, is implemented. The 
fuel alternatives that are included in the study are FAME (RME), HVO, ethanol, locally 
produced biogas, biogas transported from afar, electricity from renewable energy sources 
and electric hybrids with FAME and HVO. The results are evaluated in the light of EUs 
progressively harder sustainability criteria for biofuels.  

The study shows that the tax prerequisites will have a strong impact on which alternative 
will become the most cost effective from a business perspective. In the first tax scenario 
the FAME hybrid is cheapest, but FAME will most likely not meet the sustainability criteria 
after 2017. FAME is also cheapest in the second scenario. Locally produced biogas is only 
slightly more expensive in both the first and second scenario. In the third scenario locally 
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produced biogas is cheapest by far, followed by biogas transported from afar. How com-
petitive the electric bus is depends mainly on its acquisition price. The socio-economic 
costs depend on the emissions that every fuel causes. 

Keywords: renewable fuels, biofuels, policy control measures, taxes, buses, public 
transport 
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CO Kolmonoxid 

CO2e Koldioxidekvivalenter 

DME Dimetyleter 
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RED Renewable Energy Directive (Förnybarhetsdirektivet) 

RME Rapeseed Methyl Ester (Rapsmetylester) 
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Begreppsförklaringar 

 

Avancerade biodrivme-

del (Andra generation-

ens biodrivmedel) 

 

Dessa biodrivmedel kräver generellt mer avancerad teknik och 
baseras främst på avfall och restprodukter från skogsbruk, 
halm, cellulosa från icke-livsmedel och material som innehål-
ler både cellulosa och lignin. Ett exempel är syntesgas som 
framställs genom termisk förgasning av skogsavfall och som 
vidare används för att framställa bland annat metangas, meta-
nol och DME. Även HVO som är framställd genom hydroge-
nering av bioolja räknas som avancerat biodrivmedel. Dessa 
biodrivmedel får dubbelräknas enligt Förnybarhetsdirektivet.  

 

Biodrivmedel 

 

Gas- eller vätskeformiga drivmedel framställda av biomassa 
som används för transportändamål.  

 

Bränsle 

 

Ett vidare begrepp än drivmedel som förutom som drivmedel 
även kan användas inom industrin och för uppvärmning och 
elproduktion.  

 

Drivmedel 

 

Ett bränsle som används för att driva ett fordon eller farkost.  

 

Drop-in bränsle  

 

Ett bränsle som kan blandas in i hög koncentration i ett fossilt 
drivmedel och hanteras på samma sätt som det fossila bränslet 
utan att vare sig fordon eller infrastruktur behöver någon yt-
terligare anpassning. Efter inblandningen ska det fossila driv-
medlet fortfarande uppfylla kraven i sin standard. [1] 

 

Emissioner Utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. I denna studie in-
kluderas emissioner i form av koldioxidekvivalenter (CO2e), 
kväveoxider (NOx), kolväten (HC), kolmonoxid (CO) och par-
tiklar (PM). 

 

Utredningen om fossilfri 

fordonstrafik (FFF-ut-

redningen) 

 

En omfattande utredning gjord på uppdrag av regeringen 
(2012-2013) om möjliga handlingsalternativ och identifiering 
av åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp och bero-
ende av fossila drivmedel. Sverige har en vision om noll net-
toutsläpp av växthusgaser år 2050 och ett delmål för detta är 
en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.  
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Flakning Benämning för att frakta komprimerad biogas på lastbilsflak 
då gasnät inte finns att tillgå.  

 

Fordonskilometer En enhet för transportarbete som anger hur många kilometer 
ett antal fordon förflyttats sammanlagt.  

 

Förnybara drivmedel Inkluderar förutom biodrivmedel även el från förnybara ener-
gikällor.  

 

Konventionella biodriv-

medel (Första generat-

ionens biodrivmedel) 

Biodrivmedel producerade främst av livsmedels- eller foder-
grödor som till exempel vegetabiliska fetter, stärkelse och 
socker. Till dessa hör FAME producerat av vegetabiliska oljor 
och djurfett och etanol som framställts genom jäsning av grö-
dor med högt innehåll av socker eller stärkelse. Även biogas 
framställd genom rötning av slam eller avfall från livsmedels-
industrin och hushåll klassas som ett konventionellt biodriv-
medel.  

 

Koldioxidekvivalenter 

(CO2e) 

Ett mått på utsläpp av växthusgaser som förutom koldioxid 
även inkluderar andra gaser som bidrar till växthuseffekten. 
Dessa andra gaser räknas om till koldioxidekvivalenter genom 
att värdera hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut 
för att ge samma inverkan på klimatet. Ett exempel är metan 
som är en 21 gånger så kraftfull växthusgas som koldioxid och 
därför värderas till 21 CO2e. 

 

Samhällsekonomisk 

kostnad  

De miljökonsekvenser som följer av utsläpp från bussar resul-
terar i kostnader för samhället i form av sjukdomar, miljöför-
störing med mera. I denna studie avser de samhällsekono-
miska kostnaderna det pris samhället på ett eller annat sätt får 
betala som följd av dessa utsläpp.  

Statsstöd Innebär att offentliga medel gynnar en viss produkt eller viss 
marknad vilket innebär en risk för snedvridning av konkur-
rensvillkoren på marknaden. Denna typ av stöd är i huvudsak 
förbjudna enligt EU-fördraget men vissa undantag finns.  

 

Tank-to-wheel 

 

Utsläppen av växthusgaser för drivmedlet vid förbränning i 
motorn. 
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Totalekonomiska kost-

nader 

De företagsekonomiska- plus de samhällsekonomiska kostna-
derna.  

 

Trafikhuvudman 

 

Har det politiska och ekonomiska ansvaret för lokal och reg-
ional trafik, främst gäller det bussar och tåg. Det kan vara kom-
munen eller landstinget eller i vissa fall båda. Det är trafikhu-
vudmannen som sköter upphandlingen av trafiken och på så 
sätt bestämmer vem som får i uppdrag att sköta kollektivtrafi-
ken i praktiken.  

 

Well-to-wheel 

 

Livscykelutsläpp av växthusgaser för drivmedlet, från pro-
duktion, transport och faktisk förbränning i motorn. Detta in-
kluderar inte livscykelutsläppen för tillverkning eller skrot-
ning av själva fordonet (bussen i det här fallet).  

 

Well-to-tank 

 

Analogt med well-to-wheel är detta växthusgasutsläppen i 
samband med produktion och distribution av drivmedlet, men 
inte själva förbränningen i motorn.  
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1 Inledning 

 

I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till studien, och dess syfte och frågeställningar 

specificeras. Därefter följer en beskrivning av de avgränsningar som görs. Avslutningsvis 

sammanfattas undersökningens samtliga avsnitt i dispositionen.  

 

1.2 Bakgrund 

Transportsektorn står idag för ungefär en tredjedel av både Sveriges energianvändning och 
utsläpp av växthusgaser. Bland de drivmedel som används är det de fossila alternativen 
som dominerar. [2] Transportsektorns koldioxidutsläpp bidrar stort till den globala växthu-
seffekten och en övergång till förnybara drivmedel är en viktig del i att lyckas minska denna 
klimatpåverkan. Som ett steg mot regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år 2050 
har Sverige som mål att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till och med år 2030. För-
utom att minska transportsektorns koldioxidutsläpp är ett minskat oljeberoende en av driv-
krafterna till en övergång till förnybara drivmedel. Oljeberoendet är problematiskt av flera 
anledningar, på längre sikt kommer oljereserverna att ta slut och det politiska läget i områ-
dena som tillhandahåller oljan är ofta oroliga och oförutsägbara. En övergång till ett håll-
bart energisystem väntas också leda till en tryggad energiförsörjning och ökade arbetstill-
fällen i form av utveckling av ny teknik och produktion av inhemska biodrivmedel från 
skog och åkermark. [3] 

Andelen förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn i Sverige var år 2013 9,8 %. [4] 
Om Förnybarhetsdirektivets beräkningsmetod används (med dubbelräkning av drivmedel 
från avfall och restprodukter) är denna siffra istället 15,6 %, vilket är den högsta andelen 
biodrivmedel av alla EU:s medlemsländer. Detta är följden av politiska beslut och aktiva 
styrmedel i form av bland annat lägre skatter. [5] För att lyckas med att nå målet om en 
fossiloberoende fordonsflotta kommer stora produktionsvolymer av förnybara drivmedel 
behövas, men produktionspotentialen för många drivmedel är begränsad av olika skäl. Det 
tar tid att utöka produktionskapaciteten för många drivmedel, särskilt för nya och oetable-
rade drivmedel då storskaliga produktionsanläggningar måste byggas och finansieras i 
kombination med att marknaden ska växa samt distributions- och tankningsinfrastruktur 
måste byggas ut. De förnybara drivmedlen måste också uppfylla Förnybarhets- och Bräns-
lekvalitetsdirektivets kvalitetskrav och hållbarhetskriterier, och producenterna kan även be-
höva ta hänsyn till de begränsningar som sätts upp genom till exempel diskussionerna kring 
ILUC (Indirect Land Use Change). [6] 

En viktig del av transportsektorn är kollektivtrafiken, och den delen av kollektivtrafiken 
där potentialen för minskad klimatpåverkan är störst är busstrafiken. När det gäller andelen 
förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken finns det stora skillnader inom landet, men allt 
fler kommuner arbetar aktivt för att öka denna andel. Införande av miljözoner i stadskärnor 
och skärpta krav på emissionsnivåer av bland annat partiklar och kväveoxider ställer också 
krav på kollektivtrafikmyndigheterna. Inom det gemensamma miljöprogrammet för 
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branschorganisationerna för kollektivtrafik i Sverige har det beslutats att maximalt 10 % 
av kollektivtrafikens persontransportarbete ska utföras med fossil energi år 2020. [7] 

Uppsala län har satt målet ännu lite högre och strävar mot att deras kollektivtrafik (Upp-
lands kollektivtrafik, UL) år 2020 ska drivas till 100 % av förnybara drivmedel. År 2014 
var bara drygt 13 % av bussarna i Uppsala län (regionsbussar och stadsbussar) drivna med 
förnybara drivmedel [8], vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 37 % för landet i stort 
[9]. Uppsala kommun var tidiga med att satsa på lokalproducerad biogas som drivmedel 
för sina stadsbussar. Redan 1996 inleddes samarbetet mellan Upplands Lokaltrafik och 
Uppsala Vatten och Avfall AB som producerar biogas av avloppsslam och insamlat matav-
fall. Det har lett till att andelen förnybara drivmedel för stadsbussarna är högre än för länet 
i stort. År 2014 var knappt hälften av fordonskilometrarna körda med ett förnybart drivme-
del, främst biogas men även en liten del biodiesel. [10]  

UL är i färd med att bygga en ny stadsbussdepå i Fyrislund strax utanför Uppsala i anknyt-
ning till den existerande regionbussdepån. På denna depå byggs behållare för att kunna 
hantera både fossil diesel och biodiesel och laddinfrastruktur för elbussar. Dessutom ska 
en pipeline dras från biogasanläggningen hos Uppsala Vatten för direktförsörjning av bio-
gas. Problemet är att tillgången på biogas bedöms vara begränsad varför även andra förny-
bara drivmedel övervägs. Valet av drivmedel är av strategiskt intresse och det är viktigt för 
kommunen och trafikhuvudmännen att förstå vilka förutsättningar som gäller för det driv-
medel de väljer att satsa på. Förutom att minska koldioxidutsläppen måste även hänsyn tas 
till övriga emissionskrav samt kostnaderna för inköp och drift av nya fordon. Utvecklingen 
på tekniksidan går fort fram och fordonstillverkarna jobbar ständigt för att hålla sig ajour 
med de skärpta miljökraven från myndigheter och kunder.  

Lagar och politiska styrmedel gällande skatter och subventioner för olika drivmedel är i 
ständig förändring både på nationell- och EU-nivå. Läget just nu (januari 2015) är mer 
osäkert än tidigare och hur styrmedlen utformas framöver kommer ha stor inverkan på bio-
drivmedlens framtid. För närvarande är biodrivmedel undantagna både energi- och koldi-
oxidskatt i Sverige men det är i dagsläget högst oklart hur länge detta kan fortsätta gälla. 
Som det ser ut nu kommer biodrivmedlen åläggas både energi- och koldioxidskatt redan 
efter utgången av år 2015, då statsstödsgodkännandet för skattelättnaderna från EU går ut. 
[11] Detta kommer att påverka både tillgången och prisutvecklingen av biodrivmedlen 
vilka är högst avgörande faktorer vid en omställning till förnybart.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utveckla en beräkningsmodell för att kunna jämföra de före-
tagsekonomiska och samhällsekonomiska kostnaderna för nyinköp av bussar som drivs 
med olika förnybara drivmedel. Dessutom är syftet att med utgångspunkt i olika möjliga 
skattescenarier ta reda på vilket förnybart drivmedel som sammanvägt vore både samhälls-
ekonomiskt och företagsekonomiskt kostnadseffektivast för Uppsalas stadsbussar. Mo-
dellen ska med fördel vara av sådan karaktär att den kan tillämpas på fler kommuner än 
Uppsala. De slutsatser som presenteras i rapporten förväntas vara applicerbara för Uppsalas 
stadsbussar men även andra kollektivtrafikmyndigheter och aktörer inom området bör 
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kunna ha nytta av dessa. För att uppnå studiens syfte avses följande frågeställningar besva-
ras: 

 

• Vad behöver beaktas vid utformningen av en beräkningsmodell för att möjliggöra 
en samhällsekonomisk- och företagsekonomisk kostnadsjämförelse av bussar med 
förnybara drivmedel utifrån lokala förutsättningar? 

En utredning av vilka indata som behövs för att få en realistisk bild över drivmedelsför-

brukningen görs. Modellen ska kunna användas av andra, vilket föranleder en tydlig struk-

tur och funktionalitet som tar hänsyn till de indata användaren väljer.  

 

• Vilket förnybart drivmedel är totalekonomsikt kostnadseffektivast för stadsbus-
sarna i Uppsala utifrån tre olika skattescenarier? 

Utifrån de gällande styrmedelsförutsättningarna formuleras tre skattescenarier som ska 

spegla gynnsamma och mindre gynnsamma framtida förutsättningar för biodrivmedlen. De 

företagsekonomiska och samhällsekonomiska kostnaderna vägs samman för att ge en tota-

lekonomisk bild av kostnadsskillnaderna mellan olika drivmedelsval. Resultatet för denna 

frågeställning kan förväntas variera för de tre skattescenarierna.  

 

Det är inte möjligt att svara på hur framtiden kommer att se ut när det gäller prisutveckling 
och politiska beslut för styrmedel för drivmedel. Studien vill istället belysa vilka förutsätt-
ningar som finns idag och diskutera möjliga konsekvenser av framtida förändringar. De 
skattescenarier som formuleras är ämnade att belysa hur situationen förändras för de jäm-
förda bussalternativen med gynnsamma och ogynnsamma skatteförutsättningar för biodriv-
medlen.  

 

1.4 Avgränsningar 

Då studien behandlar ett komplext ämne och genomförts under en begränsad tid har ett 
antal begränsningar varit nödvändiga. De drivmedel som inkluderas i studien är etanol, 
biodiesel, biogas och el. Två typer av biodiesel studeras, varav den ena är FAME (fettsy-
rametylestrar) och däribland främst RME (rapsmetylester). Den andra biodieseltypen är 
HVO (hydrerade vegetabiliska oljor). När det gäller biogas är det främst lokalproducerad 
biogas från matavfall och slam som ingår, men det ställs även i relation till biogas av annat 
ursprung som flakad biogas eventuellt kan vara producerad av. El ingår som alternativ och 
då i form av så kallad ”grön el” producerad från förnybara energikällor för snabbladdade 
elbussar. Valet av biodrivmedel som ingår i jämförelsen grundar sig främst på de förutsätt-
ningar som gäller i Uppsala. I dagsläget har kommunen satsat på lokalproducerad biogas, 
men då tillgången på denna är begränsad finns diskussioner kring flakning av biogas uti-
från. En del FAME används också som inblandning i fossil diesel, och diskussioner har 
förts om att använda HVO eftersom detta drivmedel kan användas i befintliga motorer för 
fossil diesel. Elbussar ses på sikt som en möjlig väg att gå, och därför utrustas den nya 
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stadsbussdepån som för tillfället byggs även med laddinfrastruktur. Studien tar dock inte 
upp frågor gällande infrastruktur för tankning och laddning (för elbussar) vare sig i mo-
dellen eller i kostnadsberäkningarna. I dagsläget körs även tre hybrider (fossil diesel och 
el) i Uppsala, och i studiens jämförelse ingår lönsamheten i el- och biodieselhybrider vars 
batteri laddas med bromsenergi. Etanol ingår idag inte i kommunens planer gällande driv-
medelsval men inkluderas trots det i studien eftersom det anses vara ett beprövat stadsbuss-
drivmedel som används i flera andra kommuner. De drivmedel som jämförs finns alla på 
marknaden idag och tekniken för bussarna är beprövad. DME (dimetyleter) har exkluderats 
från studien då detta drivmedel ännu inte vid studiens start (hösten 2014) finns tillgänglig 
på den svenska marknaden. Laddhybridbussar ingår inte heller i studien. 

 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 1 Inledning 

I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till studien, och dess 

syfte och frågeställningar specificeras. Därefter följer en be-

skrivning av de avgränsningar som görs. Avslutningsvis sam-

manfattas undersökningens samtliga avsnitt i dispositionen.  

 

Kapitel 2  

 

Metod 

I metodkapitlet redogör först för arbetsprocessen vid utveckl-

ingen av beräkningsmodellen och den funktionaliteten för 

denna. Därefter följer metoden kring fallstudien av Uppsala 

och de data som insamlats därigenom. Dessutom beskrivs vil-

ken metod som använts till studiens kostnadsberäkningar.  

 

Kapitel 3 Styrmedel för biodrivmedelsmarknaden 

För att belysa komplexiteten gällande styrmedelsförutsätt-

ningarna för biodrivmedelsmarknaden ägnas detta kapitel åt 

en genomgång av de styrmedel som förekommer i Sverige och 

i EU. Både nu gällande EU-direktiv och eventuella kommande 

ändringar tas upp. Svenska styrmedel i form av skatter och la-

gar behandlas och deras samstämmighet med de europeiska 

riktlinjerna diskuteras. Vidare görs en sammanfattning av 

ILUC-debatten och dess eventuella konsekvenser. Utifrån 

dessa resultat utformas till slut de tre skattescenarierna som 

studiens kostnadsjämförelse utgår ifrån. 

 

Kapitel 4 Förnybara drivmedel 
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I detta kapitel ges inledningsvis en beskrivning av livscykelbe-

räkningar och växthusgasreduktion för fordonsdrivmedel ef-

tersom det är ett centralt begrepp vid diskussion kring driv-

medlens hållbarhet. Därefter ges en överblick över biodrivme-

delsmarknaden och något om den framtida prisutvecklingen. I 

resten av kapitlet följer en detaljerad beskrivning av de i stu-

dien jämförda förnybara drivmedelsalternativen: biogas, eta-

nol, FAME, HVO och el. Avslutningsvis görs en sammanfatt-

ning av viktiga aspekter att ha i åtanke vid analys av studiens 

kostnadsberäkningar. 

 

Kapitel 5 Bussteknik och emissioner 

I kapitel 5 beskrivs inledningsvis miljö- och hälsoeffekterna av 

emissioner från bussar (kväveoxider, kolmonoxid, kolväten 

och partiklar). Därefter redogörs för olika busstyper och be-

stämning av drivmedelsförbrukning. Till sist ges en nuläges-

beskrivning av situationen i Uppsala gällande stadsbussar och 

drivmedel. Alla dessa aspekter beaktas vid utformningen av 

beräkningsmodellen.  

 

Kapitel 6 Beräkningsmodell för jämförelse av drivmedelsalternativ 

I kapitel 6 beskrivs funktionaliteten hos beräkningsmodellen 

som tagits fram för att möjliggöra kostnadsjämförelsen mellan 

drivmedelsalternativen. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

modellens övergripande uppbyggnad vilket följs av en förkla-

ring av hur drivmedelsförbrukningen beräknas.  Därefter re-

dogörs för de företagsekonomiska och samhällsekonomiska 

kostnadsberäkningarna. Kapitelet avslutas med den växthus-

gasreduktion som modellen beräknar.  

 

Kapitel 7 Resultat av kostnadsjämförelsen  

I föreliggande kapitel redogörs för de resultat som fås vid an-

vändning av modellen med hänsyn till de lokala förutsättning-

arna i Uppsala. Kapitelet inleds med en genomgång av de in-

data som använts i modellen vid kostnadsjämförelsen. Däref-

ter redovisas miljökonsekvenserna av drivmedelsvalen till-

sammans med de samhällsekonomiska kostnaderna. Vidare 

redogörs för de företagsekonomiska kostnaderna i de tre skat-

tescenarierna och till sist de totalekonomiska kostnaderna.  
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Kapitel 8 Slutsatser och diskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatserna för studiens 

syfte och frågeställningar. Vidareutveckling av beräkningsmo-

dellen och möjliga känslighetsanalyser diskuteras. Dessutom 

sätts resultaten i förhållande till de styrmedelsförutsättningar 

som redovisats i kapitel 3 och en utblick över biodrivmedlens 

framtid görs. Till sist ges några rekommendationer till Upp-

lands Lokaltrafik gällande valet av förnybart drivmedel.  
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2 Metod 

 

I metodkapitlet redogörs först för arbetsprocessen vid utvecklingen av beräkningsmodellen 

och den funktionaliteten för denna. Därefter följer metoden kring fallstudien av Uppsala 

och de data som insamlats därigenom. Dessutom beskrivs vilken metod som använts till 

studiens kostnadsberäkningar.  

 

I föreliggande studie har flera olika metoder för inhämtning av information tillämpats. Stu-
dien är främst av kvantitativ karaktär eftersom resultaten utgår ifrån beräkningar. Även 
miljökonsekvenser är översatta till kvantitativa data i form av samhällsekonomiska kostna-
der. Trots det ingår även en kvalitativ aspekt i studien i form av diskussioner kring framtida 
förutsättningar på biodrivmedelsmarkanden, från vilken kompletterande slutsatser dras. In-
ledande kunskap om forskningsområdet har fåtts i kontakt med Sara Andersson som arbetar 
på 2050-sekretariatet (tidigare på SL). Information om alla personer som intervjuats i stu-
dien finns i slutet av detta kapitel. 

 

2.1 Beräkningsmodell 

Ett syfte med studien har varit att utveckla en beräkningsmodell för att möjliggöra kost-
nadsjämförelsen av de olika drivmedelsalternativen. Modellen har tagits fram för att fun-
gera som ett verktyg för kostnadsberäkningarna för de olika drivmedelsalternativen samt 
för att beräkna växthusgasreduktion i ett livscykelperspektiv vid övergång från ett fossilt 
drivmedel till ett förnybart alternativ. Beräkningsmodellen är konstruerad i programmet 
Microsoft Excel och funktionalitet hörande till denna programvara har behövts införskaf-
fas. Modellens struktur har tagit avstamp i en existerande beräkningsmodell, ”Financial 
model – Biogas bus investment analysis” skapad av Emelie Lindblad Olsson inom projektet 
Baltic Biogas Bus. [12] Modellen som tagits fram i föreliggande arbetsprocess har dock 
skapats från grunden för att passa ramarna och syftet med denna studie. Skillnaderna i 
denna modell jämfört med Olssons är främst att denna tar den genomsnittliga drivmedels-
förbrukningen för den aktuella kommunen som indata, se vidare i kapitel 6. Detta görs 
eftersom efterforskningen visade att någon generell siffra för drivmedelsförbrukningen är 
omöjlig att ge, denna beror på alltför många lokala faktorer så som topografi, körstil o.s.v. 
(se avsnitt 5.2). Därför krävdes det ett system där drivmedelsförbrukningen för innerstads-
bussar, förortsbussar och regionbussar samt för olika busstyper som normalbuss, ledbuss 
eller boggibuss kunde matas in (se kapitel 6). Denna information användes sedan för be-
räkning av alternativ drivmedelsförbrukning för andra drivmedelsval. Vidare skulle denna 
modell kunna ta in skattesatserna för de jämförda biodrivmedlen för de kommande fem 
åren som indata för att möjliggöra analys med olika skattescenarier. Dessutom är de sam-
hällsekonomiska kostnaderna kopplade till den specifika kommun som undersöks, och in-
vånarantal och befolkningsökningstakt tas i beaktande. För kunskaper om bussteknik har 
information anskaffats genom kontakt med Rutger Hörndahl och Jonas Strömberg på Sca-
nia samt ett flertal personer på Hybricon AB Sverige. Arbetsprocessen vid skapandet av 
modellen kan ses i Figur 1. Punkterna 3 och 4 i processen har gjorts om flera gånger tills 
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acceptabel funktionalitet nåtts. En detaljerad beskrivning av denna funktionalitet ges i ka-
pitel 6. 

 

 

Figur 1 Arbetsprocessen vid skapandet av modellen. 

 

 

2.2 Fallstudie av stadsbussar i Uppsala 

Uppsala kommun har både använts som ett fall för att utveckla och testa beräkningsmo-
dellen och för att slutligen ta fram specifika resultat för kostnadsberäkningarna. Relevant 
dataunderlag i form av nuvarande drivmedelsförbrukning, körsträckor, kostnader med mera 
har erhållits från UL (Upplands lokaltrafik) och GUB (Gamla Uppsala Buss). Dessutom 
har intervjuer med nyckelpersoner inom dessa organisationer utförts, vilket gett inblick i 
de svårigheter som råder vid en omställning till förnybara drivmedel. Flera längre och kor-
tare semistrukturerade intervjuer har gjorts med Dennis Solid, som är miljöansvarig på UL. 
För mer specifik teknisk information om stadsbussarna och lokala förutsättningar har in-
tervjuer gjorts med den tekniska chefen för GUB Tommy Rydbeck. Alla UL:s trafikutfö-
rare, så även GUB, rapporterar halvårsvis in data på körsträckor, drivmedelsförbrukning, 
utsläpp med mera i miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. Denna information har funnits 
tillgänglig och använts i denna studie. 

Avslutningsvis utfördes beräkningar med modellen för att ta fram en kostnadsjämförelse 
av olika drivmedel för bussar i Uppsala stad. Dessa kostnader är i högsta grad beroende av 
skatterna för biodrivmedlen, varför kostnadsberäkningarna gjorts med grund i tre skatte-
scenarier som belyser möjliga framtidsutvecklingar. För att utforma relevanta skattescena-
rier genomfördes en djupgående litteraturstudie. Resultatet från denna lyfts fram i kapitel 
3 och 4. Informationen har inhämtats från befintlig litteratur i form av rapporter, böcker, 
artiklar, lagar och utredningar med mera. Dessutom har information erhållits från internet 
och från branschorganisationer och myndigheter. Hur skattescenarierna ser ut beskrivs när-
mare i avsnitt 3.5.  

1
•Definiera problemet som modellen ska hjälpa till att lösa

2

•Utveckla en databaserad procedur (modellen) som kan användas för att 
analysera problemet

3
•Samla in relevanta data

4
•Utveckla och utöka funktionaliteten i modellen vid behov

5
•Analysera och utvärdera resultaten
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Kostandsberäkningarna jämför nyinköp av bussar med olika drivmedelsval. Beräkningarna 
har utförts med annuitetsmetoden, även kallad årskostnadsmetoden. Denna metod utgår 
från nuvärdesmetoden där alla framtida kostnader diskonteras tillbaka till nolläge (investe-
ringstidpunkten), men återger istället för en nuvärdessumma en årlig kostnad för investe-
ringen (annuitet) i SEK per år. Denna metod lämpar sig väl för investeringar med varie-
rande ekonomisk livslängd vilket de olika bussalternativen har. Prisofferter för drivmedel 
till busstrafiken i Uppsala har erhållits genom kontakt med ansvariga personer på drivme-
delsbolag. Intervjuer har både gjorts i direkt kontakt med personerna samt genom mail och 
telefon. På grund av konfidentialitet kan drivmedelspriserna inte redovisas i rapporten. Ex-
empel på investeringskostnader för bussar och servicekostnader har fåtts från Rutger Hörn-
dahl på Scania.  

Nedan kan en lista över personer som intervjuats i studien ses.  

 

Namn Organisation Roll 

Dennis Solid 

 

Upplands Lokaltrafik Miljöansvarig 

Jonas Strömberg Scania Chef för avdelningen för 
hållbara lösningar 

Rutger Hörndahl Scania Chef för Scanias svenska 
bussmarknad 

Sara Andersson 2050 AB Konsult och expert inom 
drivmedel och transporter 

Tommy Rydbeck Gamla Uppsala Buss Teknisk chef 
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3 Styrmedel för biodrivmedelsmarknaden  

 

För att belysa komplexiteten gällande styrmedelsförutsättningarna för biodrivmedelsmark-

naden ägnas detta kapitel åt en genomgång av de styrmedel som förekommer i Sverige och 

i EU. Både nu gällande EU-direktiv och eventuella kommande ändringar tas upp. Svenska 

styrmedel i form av skatter och lagar behandlas och deras samstämmighet med de europe-

iska riktlinjerna diskuteras. Vidare görs en sammanfattning av ILUC-debatten och dess 

eventuella konsekvenser. Utifrån dessa resultat utformas till slut de tre skattescenarierna 

som studiens kostnadsjämförelse utgår ifrån. 

 

3.1 EU-direktiv 

Förnybarhetsdirektivet (Renewable Energy Directive, RED) är Europaparlamentets och 
Europarådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energi-
källor (2009/28/EG). Enligt direktivet ska andelen förnybara drivmedel i drivmedelsmixen 
för varje enskilt medlemsland vara minst 10 % år 2020 (förnybarhetsmålet). Till förnybara 
drivmedel räknas biodrivmedlen samt el från förnybara energikällor. Biodrivmedel är gas- 
eller vätskeformiga drivmedel framställda av biomassa som används för transportändamål. 
[13] El får räknas upp med en faktor 2,5 och drivmedel från restprodukter (till exempel 
biogas av hushållsavfall eller HVO av slakteriavfall) och avancerade biodrivmedel1 får rä-
knas dubbelt vid sammanställningen av den totala procentsatsen av biodrivmedel. [14]  

EU:s Bränslekvalitetsdirektiv (Fuel Quality Directive, FQD) (2009/30/EG) har som hu-
vudsakligt syfte att reglera kvaliteten på olika drivmedel. Där ingår bland annat hur stor 
andel biodrivmedel som får blandas in i bensin och diesel. Bränslekvalitetsdirektivet kan 
ses som en kravspecifikation av Förnybarhetsdirektivet riktat mot drivmedelsleverantö-
rerna. Till följd av detta har de ett ansvar att rapportera vilka mängder bränsle de levererat, 
var det köpts, vilket ursprung de har samt hela livscykelns växthusgasutsläpp per energi-
enhet. [13] 

I Förnybarhets- och Bränslekvalitetsdirektiven finns hållbarhetskriterier för förnybara 
drivmedel specificerade. Det är enbart drivmedel som klassats som hållbara som kan ligga 
till grund för uppfyllande av förnybarhetsmålet. I hållbarhetskriterierna definieras till ex-
empel vilken typ av mark råvarorna till biodrivmedlet får vara producerade på samt den 
totala reduktionen av växthusgasutsläpp för hela produktionskedjan. Grödorna får till ex-
empel inte vara odlade på land med stora koltillgångar eller med stor biologisk mångfald. 
[15] Biodrivmedel anses generellt inte ha någon nettoemission av koldioxidekvivalenter då 
kolet som bundits i biomassan vid tillväxten är tagen från atmosfären och återemitteras 
endast vid förbränningen. Det är istället den energi som går åt vid framställningsprocessen 

                                                      
1 Avancerade biodrivmedel är sådana som generellt kräver mer avancerad teknik och som 
produceras från avfall, restprodukter, icke-livsmedelsbaserad cellulosa samt material som 
innehåller både lignin och cellulosa. [13]  
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som har varierande klimatpåverkan och räknas in i biodrivmedlets livscykelutsläpp (se vi-
dare i avsnitt 4.1). [16] I Förnybarhetsdirektivet finns bestämmelser för beräkning av växt-
husgaspåverkan för både förnybara och fossila drivmedel. [17] För närvarande måste re-
duktionen av utsläpp av koldioxidekvivalenter mot fossila drivmedel vara 35 % men kravet 
kommer att hårdna framöver. Från och med år 2017 kommer denna reduktion behöva vara 
50 % för gamla anläggningar och 60 % för de anläggningar som tas i drift efter detta datum. 
[16] För avfall och restprodukter gäller särskilda regler, eftersom växthusgasutsläppen rä-
knas som noll fram till att avfallet eller restprodukten uppkommit. Detta leder till att driv-
medel baserade på sådana råvaror får mycket högre växthusgasreduktion jämfört med kon-
ventionella biodrivmedel. [13] 

Energiskattedirektivet (2003/96/EG) styr hur medlemsländerna bör skatta energivaror 
och bränslen samt fastställer vad som ska beskattas, vilka miniminivåer som ska gälla och 
vilka undantag som får göras. [13] Generellt gäller att alla bränslen samt elektrisk kraft ska 
beskattas. För biodrivmedel gäller att de ska beskattas med det belopp som gäller nationellt 
för likvärdigt drivmedel. Det innebär att etanol ska beskattas med samma skattesatser som 
bensin, biodiesel med samma som fossil diesel och biogas med samma som naturgas. [11] 
Idag skattas alla drivmedel per volymenhet och inget åtskillnad görs mellan förnybara och 
fossila drivmedel. År 2011 presenterades ett förslag om att skatten istället skulle delas upp 
i två delar; en del kopplad till energiinnehåll och en del kopplad till koldioxidutsläpp. Detta 
skulle gynna biodrivmedlen som ofta har ett lägre energiinnehåll än motsvarande fossilt 
alternativ. Dessutom skulle de förnybara drivmedlen befrias från koldioxidskatten. Dessa 
regler skulle dock enbart gälla de biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna. [13] 
Detta system tillämpas redan i Sverige idag. [11] 

 

3.2 Svenska styrmedel 

Förnybarhetsdirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet tillsammans med hållbarhetskriteri-
erna har genomförts i svensk lagstiftning genom Lagen om hållbarhetskriterier för biodriv-
medel och flytande biobränslen (Lag (2010:598)) och Drivmedelslagen (Lag (2011:319)).  
Hållbarhetslagen gäller i Sverige sedan år 2010 och riktar sig till både producenter och 
konsumenter av förnybara drivmedel. Den säkerställer att biodrivmedel som används i Sve-
rige uppfyller de krav på hållbarhet som anges i EU:s hållbarhetskriterier. [18] 
Drivmedelslagen innehåller bränslespecifikationer och krav om rapportering gällande ut-
släpp och ursprung. Som följd av Bränslekvalitetsdirektivet är alla drivmedelsleverantörer 
sedan år 2011 skyldiga att redovisa och rapportera de totala livscykelutsläppen för det driv-
medel de tillhandahåller. [18] 

Lagen om skatt på energi, LSE (Lag (1994:1776)) styr i Sverige skatter på bränslen och 
el. Den är anpassad till Energiskattedirektivet och skrivs om och uppdateras kontinuerligt. 
I Sverige är skatten på bränslen uppdelad i en energiskatt och en koldioxidskatt på det sätt 
som Energiskattedirektivet eventuellt kommer att ändras till. Den svenska koldioxidskatten 
är dessutom utformad så att den endast beskattar utsläpp av fossil koldioxid, vilket per 
automatik innebär att biodrivmedel är befriade från denna. LSE medger dessutom skatte-
befrielse för motorbränslen som uppfyller hållbarhetskriterierna i hållbarhetslagen vilket 
gjort det möjligt att inom Sverige befria biodrivmedel från att betala även energiskatt. [13] 



25 
 

Befrielse från koldioxid- och energiskatt räknas inom EU som ett statsstöd. I regel är 
statsstöd inom EU förbjudet, eftersom ett statligt stöd i ett medlemsland allvarligt kan skada 
konkurrensen på EU:s inre marknad. [19] Sverige har fått godkänt för statsstöd i form av 
skattebefrielse för biodrivmedel till och med utgången av år 2015, vilket innefattar både 
energi- och koldioxidskatten. I Tabell 1 nedan kan de rådande skattesatserna för fossila 
drivmedel samt höginblandade biodrivmedel år 2014 och år 2015 ses. Skatten för de gas-
formiga drivmedlen biogas och naturgas anges i enheten SEK per m3 medan resten (de 
flytande drivmedlen) anges i SEK per liter.  

 

Tabell 1 Skattesatser för drivmedel 2014 och 2015. Källa: Skattemyndigheten 

[SEK per liter 

eller SEK per 

Nm3] 

2014 

Energiskatt        Koldioxidskatt 

2015 

Energiskatt        Koldioxidskatt 

Diesel (Mlk 1) 1,759 3,088 1,833 3,218 

Bensin (Mlk 1) 3,13 2,50 3,25 2,60 

Naturgas 0 1,85 0 2,409 

FAME (B100) 0 0 1,05 0 

HVO 1,50 0 0 0 

Biogas 0 0 0 0 

Etanol (ED95) 0 0 0 0 

 

 

Naturgas som används som drivmedel betalar i dagsläget ingen energiskatt utan enbart kol-
dioxidskatt. Koldioxidskatten för naturgas som används som drivmedel har dock efter års-
skiftet till år 2015 höjts till samma nivå som naturgas som används för uppvärmning. Både 
energiskatten och koldioxidskatten för fossil diesel och bensin (av miljöklass 1) har höjts 
något år 2015 från 2014 års nivåer. Biogas och etanol som höginblandning (ED95) har en 
skattereduktion på 100 % på både energiskatten och koldioxidskatten. FAME i höginblan-
dad form (B100) har varit fullt skattebefriad till och med utgången av år 2014. HVO har 
tidigare endast haft skattereduktion av energiskatten på upp till och med 15 volymprocent, 
men denna begränsning har till år 2015 slopats och höginblandad HVO är därmed i dags-
läget fullt skattebefriad. [20] 

Ett villkor för statsstödsgodkännanden från EU är att statsstödet är ”nödvändigt och pro-
portionerligt” och därmed begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå de 
satta miljö- och energimålen. Detta innebär att stödet för biodrivmedel endast får motsvara 
mervärdet för produktionskostnaden i förhållande till det fossila drivmedel det är tänkt att 
ersätta, annars kommer detta stöd att klassas som överkompensation. [19] Ett statsstöd får 
inte leda till en snedvridning av konkurrensen och kan komma att behöva justeras om det 
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finns risk för detta. Sverige måste årligen överlämna övervakningsrapporter till EU-kom-
missionen för att visa på att detta inte är fallet. [21] Övervakningsrapporten från år 2014 
visade att både hög- och låginblandad FAME överkompenserades, det vill säga var billigare 
än fossil diesel. Från och med år 2015 har FAME fått sänkt skattereduktion på energiskatten 
både i hög- och låginblandad form. För ren FAME (B100) sänktes skattereduktionen på 
energiskatten från 100 % till 44 % vilket motsvarar ett skattepåslag på 1,05 SEK per liter. 
Skattebefrielsen för koldioxidskatten kommer att fortsätta gälla för FAME. 

 

3.3 Diskussionen kring ILUC 

Inom EU har det de senaste åren förts diskussioner kring effekterna av förändrad markan-
vändning i samband med biodrivmedelsframställning (Indirect Land Use Change, ILUC). 
Idag kommer stora delar av biodrivmedel som används i EU från grödor odlade på åker-
mark, till exempel etanol av vete och FAME av raps (RME). Frågan som lyfts fram handlar 
om ifall produktion av jordbruksbaserade drivmedel konkurrerar med markytan för livs-
medelsproduktion. Detta skulle kunna innebära att land som kan användas till jordbruk nu 
istället används till att producera grödor för biodrivmedel och att skogs- eller betesmark 
istället görs om till jordbruksmark. Om marken som odlas upp innehåller stora kollager kan 
detta leda till ökade växthusutsläpp som borde räknas in i biodrivmedlets livscykelutsläpp. 
Dessutom skulle grödor till drivmedel kunna konkurrera ut grödor till mat vilket skulle 
kunna leda till ökade matpriser. [22]  

Att drivmedelsproduktion från jordbruksbaserade grödor skulle ha denna negativa inverkan 
på den globala matförsörjningen anses dock av många bygga på en mycket begränsad ana-
lys, med ett bredare angreppssätt visar det sig finnas minst lika stora problem med de fossila 
drivmedlen. Krav på samhällelig prestanda som möjliggör hållbar utveckling borde gälla 
alla drivmedel och inte enbart de förnybara. Eftersom det idag inte ställs några likvärdiga 
krav på de fossila drivmedlen när det gäller att säkerställa en minimering av den sociala 
och miljömässiga påverkan från dessa, är de i praktiken subventionerade. [23] I och med 
att effekterna av ILUC inte kan observeras direkt utan enbart modelleras finns det stor osä-
kerhet i analyserna och resultaten är ofta inte konsistenta. De stora skillnaderna i växthus-
gasutsläpp som fås med olika modeller varierar också så kraftigt att det är svårt att rang-
ordna olika biodrivmedel och dra några generella slutsatser. 

För att förhindra ILUC-effekterna har flera olika åtgärdsförslag diskuterats inom EU men 
ingenting är ännu bestämt. Exempel på åtgärder har varit att begränsa andelen förnybara 
drivmedel framställda av livsmedelsgrödor i förnybarhetsmålet samt att en specifik andel 
av målet ska utgöras av avancerade biodrivmedel. El har även föreslagits få femdubbelrä-
knas i måluppfyllnaden. Ett annat förslag är införande av så kallade ILUC-faktorer som 
skulle fungera som ett extra koldioxidtillägg på 55 g CO2e per MJ för drivmedel från livs-
medelsgrödor. [15] Detta skulle framför allt drabba FAME av raps (RME) och av soja, 
HVO av palmolja samt etanol av vete, majs, sockerrör och sockerbetor. Om en ILUC-faktor 
skulle läggas på deras livscykelutsläpp är det inte säkert att de fortfarande skulle klara håll-
barhetskriterierna. [24] Alternativ till ILUC-faktorerna skulle förslagsvis kunna vara inter-
nationella regler kring markanvändning, CO2-skatt som innefattar biogent markkol, handel 
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med utsläppsrätter, styrmedel som gynnar biodrivmedel med låg risk för ILUC med mera. 
[25]  

 

3.4 Slut på skattebefrielsen? 

År 2008 antog EU-kommissionen ”Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljö-
skydd”, eller förkortat Miljöstödsriktlinjerna. Detta regelverk redogör bland annat för 
riktlinjer gällande stödåtgärder som befrielse från miljörelaterade skatter och däribland 
energi- och koldioxidskatt. [26] I juli 2014 ersattes de gamla Miljöstödsriktlinjerna med 
”Riktlinjer för miljöskydd och energi 2014-2020” och alla medlemsländer är skyldiga 
att anpassa sina befintliga stöd till dessa riktlinjer till utgången av år 2015. Som resultat av 
ILUC-debatten har EU-kommissionen i dessa riktlinjer specifikt valt att inte tillåta statsstöd 
till biodrivmedel baserade på matgrödor, se citatet nedan. 

 

 

”… driftstöd för livsmedelsbaserade biobränslen kan endast beviljas till 2020. Därför kan 

sådant stöd endast beviljas för anliggningar som tagits i drift före den 31 december 2013 

och till dess att anläggningen har avskrivits fullständigt, men i inga händelser senare än 

2020.”  

[19] 

 

Det svenska skattesystemet är dock inte utformat på det sättet att man särskiljer på biodriv-
medel som är livsmedelsbaserade eller inte. Inte heller finns det något system för att be-
stämma från vilken anläggning biodrivmedlet kommer. [19] De nya energi- och miljö-
skyddsriktlinjerna från EU ger stora effekter på Sveriges nationella klimatpolitiska styrme-
del. Som läget ser ut nu är det inte möjligt för Sverige att efter år 2015 behålla skattebefri-
elsen för biodrivmedel. Eftersom Sveriges definition av koldioxidskatten inte heller tilläm-
pas i EU är risken stor att biodrivmedlen efter år 2015 måste betala både energi- och kol-
dioxidskatt. Regeringskansliet arbetar för närvarande med frågan hur styrmedel för bio-
drivmedel ska se ut efter år 2015. [5] 

Sverige hade som avsikt att år 2014 införa en kvotplikt för låginblandning av biodrivme-
del, vilket skulle innebära att en viss volymprocent av bensin och diesel skulle utgöras av 
biodrivmedel. Biodrivmedlen som blandades in skulle ha betalat energiskatt men fortsatt 
vara undantagana koldioxidskatt, analogt med den svenska definitionen av 
koldioxidskatten. Eftersom denna definition inte delas av EU, räknades kvotplikten och 
koldioxidskattebefrielsen som två separata statsstöd. Dubbla statsstöd är inte godkänt av 
EU vilket föranledde att Sverige avstod från kvotpliktsinförandet. Någon form av kvotplikt 
diskuteras fortfarande som möjligt styrmedel i Sverige men hur den skulle vara utformad 
och vilka drivmedel det skulle röra är inte klart. [27] 
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3.5 Utformning av skattescenarier 

I syftet för studien beskrivs att det kostnadseffektivaste drivmedelsalternativet utifrån sam-
hällsekonomiska och företagsekonomiska kostnader ska bestämmas utifrån olika möjliga 
skattescenarier. Dessa skattescenarier har utformats utifrån det som framkommit om da-
gens styrmedelsförutsättningar i detta kapitel. Skattescenarierna påverkar endast de före-
tagsekonomiska kostnaderna, eftersom skatten är en del av drivmedelspriset vilken inte 
påverkar utsläppsnivåerna. Tre skattescenarier studeras och dessa är formulerade för att 
spegla både gynnsamma och ogynnsamma framtida styrmedelsförutsättningar för biodriv-
medlen. Scenario 1 är det mest ogynnsamma scenariot där biodrivmedlen åläggs både 
energi- och koldioxidskatt. Som beskrivits i avsnitt 3.4 är detta scenario högst troligt från 
och med år 2016. I Scenario 2 är förutsättningarna något bättre, biodrivmedel behöver end-
ast betala energiskatt och är befriade från koldioxidskatten. Detta scenario förutsätter att 
Energiskattedirektivet ändras så att biodrivmedel fråntas skyldighet att betala koldiox-
idskatt eller att Sverige får som godkänt statsstöd att befria biodrivmedlen från denna skatt. 
Det tredje scenariot, Scenario 3, är det mest gynnsamma scenariot för biodrivmedlen. I 
detta scenario ges ingen specifik skattereduktion, utan denna maximeras för varje biodriv-
medel med hänsyn till gränsen för överkompensation vilket beskrivs närmare i avsnitt 
3.5.3. 

 

3.5.1 Scenario 1: Full energi- och koldioxidskatt 

I Scenario 1 för de företagsekonomiska kostnadsberäkningarna åläggs biodrivmedlen både 
energi- och koldioxidskatt. I dagsläget är energiskatten i Sverige baserad på volym och inte 
energiinnehåll. Eftersom biodrivmedlen har väldigt varierande energiinnehåll (ofta lägre 
än sin fossila motsvarighet) skulle de drabbas extra hårt om skatten fortsatte att vara vo-
lymsgrundad. Om detta scenario blir verklighet är det därför rimligt att tänka sig att syste-
met ändras så att skatten grundas på energiinnehåll istället. I beräkningsmodellen beräknas 
en energiskattesats i SEK per kWh för diesel och för bensin och dessa appliceras därefter 
på de biodrivmedel som ersätter respektive drivmedel, det vill säga etanol får samma (ener-
gibaserade) skattesats som bensin och FAME och HVO får samma som diesel. I dagsläget 
betalar naturgas som fordonsbränsle ingen energiskatt. I beräkningarna sätts denna skatte-
sats till 0,939 SEK per m3 eftersom det är den aktuella energiskattesatsen för naturgas som 
används för andra ändamål än som fordonsbränsle. Utifrån denna siffra beräknas energis-
katten per kWh och appliceras på biogas. 

För beräkning av koldioxidskatten utgås från att utsläppen av koldioxid (inte enbart fossil 
koldioxid) är lika för biodiesel som för fossil diesel, för etanol som för bensin och för bio-
gas som för naturgas. I och med detta baseras koldioxidskatten för biodrivmedlen på volym 
precis som för de fossila drivmedlen. I Tabell 2 nedan kan de skattesatser som används i 
Scenario 1 ses. 
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Tabell 2 Skattesatser för drivmedlen i Scenario 1. 

Skattesatser för år 

2016 i beräkningarna 

Energiskatt 

[SEK per kWh] 

Energiskatt 

[SEK per liter] 

Koldioxidskatt 

[SEK per liter] 

Diesel 0,19 1,83 3,22 

FAME 0,19 1,72 3,22 

HVO 0,19 1,77 3,22 

Bensin 0,36 3,25 2,60 

Etanol 0,36 2,11 2,60 

Naturgas 0,09 0,94 2,41 

Biogas 0,09 0,83 2,41 

 

 

3.5.2 Scenario 2: Full energiskatt men undantagen koldioxidskatt  

I det andra scenariot, Scenario 2, åläggs biodrivmedlen endast energiskatt och undantas 
koldioxidskatten. Precis som i Scenario 1 appliceras energiskatten från och med år 2016 
och beräknas på samma sätt som beskrivits för Scenario 1. Skattesatserna kan ses i Tabell 
2 ovan. 

 

3.5.3 Scenario 3: Maximal skattereduktion utan överkompensation 

I Scenario 3 får biodrivmedlen en skattereduktion beräknad utifrån marginalen till att re-
duktionen klassas som överkompensation. Det betyder att produktionskostnaderna och 
skatterna för respektive biodrivmedel jämförs med motsvarande fossila alternativ och mel-
lanskillnaden dras av på priset på biodrivmedlet. I detta fall görs ingen skillnad på om det 
är koldioxid- eller energiskatt som reduceras utan scenariot vill lyfta fram vad priserna kan 
hamna på om styrmedelsförutsättningarna är så gynnsamma som möjligt, vilket de är upp 
till gränsen för överkompensation. Vilken denna gräns är grundar sig på kalkyler i Energi-
myndighetens övervakningsrapport från år 2014. [21] Där är produktionskostnaderna för 
de olika biodrivmedlen sammanställda och jämförda (efter justering för energiinnehåll) 
med ett referenspris på motsvarande fossila drivmedel (inklusive skatter). I Scenario 3 ad-
deras först de beräknade energi- och koldioxidskatterna från Scenario 1 till Energimyndig-
hetens produktionskostnad och efter justering för energiinnehåll jämförs detta med refe-
renspriset för motsvarande fossila drivmedel. I beräkningsmodellen används aktuella driv-
medelspriser för den kommun som studeras (exklusive moms) i form av prisofferter från 
drivmedelsbolag. I Scenario 3 görs ett avdrag på detta drivmedelspris (med adderade skat-
ter) med lika stor summa som marginalen till överkompensationsgränsen är beräknad till. 
I Figur 2 kan ett diagram som förtydligar detta ses. 
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Figur 2 I figuren ses exempel på produktionskostnaden för ett godtyckligt biodrivmedel med pålagda skatter. 
Detta jämförs med motsvarande fossila drivmedel inklusive skatter. Mellanskillnaden i pris mellan dessa mot-

svaras av marginalen till överkompensation. 

 

Marginalen M beräknas således med produktionskostnaden för biodrivmedlet från Energi-
myndighetens övervakningsrapport (kompenserat för energiinnehåll) betecknat Pbio, EM, 
skatten på biodrivmedlet Sbio, Energimyndighetens jämförpris på det fossila drivmedlet Pfos-

sil,EM och skatten på det fossila drivmedlet Sfossil enligt Ekvation 11 nedan 

 

 � � �����,	
 � ���� � ��������,	
 � �������� (11) 

 

Därefter fås priset på biodrivmedlet som används i de företagsekonomiska beräkningarna 
Pbio,modell  genom att priset som fåtts som offert Poffert adderas med skatterna Sbio  och därefter 
subtraheras marginalen till överkompensation M, se Ekvation 12 nedan 

 

 ����,������ � ����,������ � ���� �� (12) 

 

 

Scenario 1 kan ses som det minst gynnsamma scenariot för biodrivmedlen i och med att 
det innefattar både en energiskatt och en koldioxidskatt för biodrivmedlen. Scenario 2 in-
nebär ett medelbra scenario för biodrivmedlen där de endast åläggs en energiskatt. Scenario 
3 är det mest gynnsamma scenariot för biodrivmedlen då de får maximal skattereduktion (i 
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förhållande till överkompensationsgränsen). I Tabell 3 nedan sammanfattas de tre scenari-
erna i korthet.  

 

 

Tabell 3 Sammanfattande tabell med förutsättningar för de olika scenarierna. 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Skatter Energiskatt+koldioxidskatt Energiskatt 

Energiskatt+koldioxidskatt-

marginal till överkompen-

sation 

Kommen-

tar 

Mindre gynnsamma förut-

sättningar för biodrivmed-

len 

Medelbra för-

utsättningar 

för biodriv-

medlen 

Gynnsamma förutsätt-

ningar för biodrivmedlen 

 

 

I detta kapitel har det visats att även om det gemensamma målet inom Europa är en över-
gång till förnybara drivmedel, går de europeiska och svenska styrmedlen för att uppnå detta 
inte alltid hand i hand. Många faktorer påverkar förutsättningarna, och inom ramen för 
denna studie är det omöjligt att beakta alla. Utifrån faktorerna som presenterats i detta ka-
pitel avgränsas därför omfånget i studien till att enbart fokusera på tre typer av framtida 
skattescenarier. Dessa ska spegla både gynnsamma och mindre gynnsamma förutsättningar 
för biodrivmedlen. Det bör påpekas att el inte påverkas av de styrmedel som beskrivits i 
detta kapitel. De tre skattescenarierna som tagits fram kommer därmed inte heller påverka 
el-alternativet. I nästa kapitel definieras växthusgasreduktionen för förnybara drivmedel 
och efter en översikt över biodrivmedelsmarknaden ges en detaljerad beskrivning av de 
fem förnybara drivmedel som inkluderas i studien. 
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4  Förnybara drivmedel 

 

I detta kapitel ges inledningsvis en beskrivning av livscykelberäkningar och växthusgasre-

duktion för fordonsdrivmedel eftersom det är ett centralt begrepp vid diskussion kring driv-

medlens hållbarhet. Därefter ges en överblick över biodrivmedelsmarknaden och något om 

den framtida prisutvecklingen. I resten av kapitlet följer en detaljerad beskrivning av de i 

studien jämförda förnybara drivmedelsalternativen: biogas, etanol, FAME, HVO och el. 

Avslutningsvis görs en sammanfattning av viktiga aspekter att ha i åtanke vid analys av 

studiens kostnadsberäkningar. 

 

4.1 Växthusgasreduktion för biodrivmedel 

Utsläppen av koldioxidekvivalenter sker under hela drivmedlets livscykel, vilket måste be-
aktas vid bedömning av drivmedlets klimatpåverkan. Trots att även förnybara drivmedel 
ger koldioxidutsläpp vid förbränning i motorn räknas dessa utsläpp som noll eftersom de 
inte anses bidra till växthuseffekten. Det grundar sig i att det kol som frigörs vid förbrän-
ningen är det kol som bundits i biomassan vid tillväxten och kommer att tas upp igen av 
nya växter. Biodrivmedlets utsläpp av koldioxid anses därför vara en del av dess naturliga 
kretslopp. Vid förbränning av ett fossilt drivmedel däremot bidrar koldioxidutsläppen till 
en ökning av mängden koldioxid i atmosfären eftersom koldioxiden som släpps ut varit 
bunden i det fossila drivmedlet under väldigt lång tid. Växthusgasutsläppen i biodrivmed-
lens livscykel uppkommer därmed främst vid produktion och transport av drivmedlet. Det 
finns många livscykelanalyser gjorda gällande koldioxidutsläppen för biodrivmedel. Re-
sultaten i dessa varierar beroende på vilka systemgränser som används samt vilka typer av 
allokeringar som görs mellan drivmedlet och eventuell annan produktion. Enligt EU:s håll-
barhetskriterier ska livscykelutsläppen av biodrivmedel jämföras med livscykelutsläppen 
av det fossila drivmedel det är tänkt att ersätta. Biodiesel i form av FAME och HVO ska 
alltså jämföras med fossil diesel medan etanol ska jämföras med bensin och biogas med 
naturgas. Den procentuella minskningen av växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv 
vid användning av ett förnybart drivmedel jämfört med dess fossila motsvarighet kallas det 
förnybara drivmedlets växthusgasreduktion.  

Vid diskussion om livscykelpåverkan av fordonsdrivmedel delas utsläppen in i olika delar 
beroende på under vilken del av livscykeln utsläppen sker. Well-to-tank (WTT) innefattar 
de utsläpp som är kopplade till produktionen av drivmedlet, inklusive transport till tank-
stället. Tank-to-wheel (TTW) är de fossila växthusgasutsläppen från förbränningen i for-
donets motor. Well-to-wheel (WTW) utsläppen är summan av WTT och TTW utsläppen 
och innefattar utsläppen från hela produktionskedjan från framställning till förbränning i 
motorn. Denna studie fokuserar på växthusgasreduktionen i ett WTW perspektiv. [28] 
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4.2 Biodrivmedelsmarknaden 

I detta avsnitt diskuteras de generella förhållandena på biodrivmedelsmarknaden samt pris-
utvecklingen för biodrivmedlen. Eftersom elmarknaden är separat diskuteras den istället 
tillsammans med elprisutvecklingen i avsnitt 4.7.  

Biodrivmedlen har svårt att konkurrera med fossila drivmedel på samma marknadsmässiga 
villkor och förutsättningarna på biodrivmedelsmarknaden är därför till stor del beroende av 
politiska beslut. Produktionskostnaderna för biodrivmedel är generellt mycket högre än för 
bensin och diesel.  Det är subventioner och låginblandningskvoter som styr både utbud och 
efterfrågan vilket generellt betyder att förändringar i politiska beslut plötsligt kan ändra 
marknadsvillkoren. [1] I det nya ramverket för energi och klimat som EU-länderna fattade 
beslut om i oktober 2014 ingår inte några specifika mål för förnybar energi inom transport-
sektorn till år 2030, vilket bidrar till osäkerheten på marknaden. [1] 

Ur ett svenskt perspektiv kan biodrivmedelsmarknaden sägas vara uppdelad i tre delar, en 
för etanol, en för biodiesel och en för biogas. Något förenklat är etanolmarknaden global, 
biodieselmarknaden regional (EU) och biogasmarknaden nationell (Sverige). [29]  

I dagsläget uppgår slutanvändningen av biobränslen i Sverige till ca 132 TWh årligen (för-
luster borträknade), varav ca 7 TWh används som drivmedel. [30] I FFF-rapporten (Utred-
ningen om fossilfri fordonstrafik) anges att en möjlig produktionskapacitet av biodrivmedel 
i Sverige år 2030 kan vara 25-30 TWh, men detta scenario har inte tagit någon hänsyn till 
andra användningsområden för biomassan. Om konkurrensen om bioråvaran däremot räk-
nas in kan en undre gräns för inhemsk produktion av biodrivmedel år 2030 istället komma 
att ligga på knappt 10 TWh. [31] Användningen av biodrivmedel i Sverige år 2013 förde-
lade sig enligt diagrammet i Figur 3. Med låginblandning menas att en liten del förnybart 
drivmedel (5-10 %) blandas in i fossil bensin eller diesel utan att drivmedelsstandarden 
ändras. För HVO gäller en låginblandningsgräns på 15 % eftersom det är klassat som ett 
drop-in bränsle (se vidare avsnitt 4.6). 
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Figur 3 De förnybara drivmedlens andel av energianvändningen i vägtrafiken i Sverige år 2013 fördelat på 
typ av drivmedel. Källa: Energimyndighetens rapport "Transportsektorns energianvändning 2013". 

Hur mängden av förnybara drivmedel till transportsektorn kommer att utvecklas framöver 
beror främst på tre saker: pris och tillgång på biomassa, produktions- och distributionsmöj-
ligheter för biodrivmedel samt fordonsflottans möjlighet att utnyttja de biodrivmedel som 
finns. [14] Den första faktorn syftar till att mängden biomassa kommer att vara begränsad, 
vilket skapar en konkurrenssituation. Redan i dagsläget råder det konkurrens om biobräns-
len då dessa även används inom både energisektorn och skogsindustrin. I dagsläget är de 
gynnsamma villkoren för koldioxidskatten för biodrivmedel sådana att det inom transport-
sektorn är mer lönsamt att använda biodrivmedel inom vägsektorn än inom flyg och sjöfart. 
Det är dock högst troligt att detta kommer att ändras i framtiden och då kommer konkur-
rensen att hårdna ytterligare. [14] Den andra faktorn handlar om hur snabbt drivmedelspro-
duktionen och distributionen kan byggas ut, vilket gäller främst anläggningar för avance-
rade biodrivmedel. Det är också viktigt att mängden drivmedel som kräver speciella fordon 
som till exempel biogas (och DME i framtiden) ökar i samma takt som antalet fordon av 
denna typ. [14] Utöver dessa faktorer är det viktigt att en övergång till biodrivmedel är ett 
miljömässigt överlägset alternativ samt att alla politiska oklarheter inom EU gällande 
marknadsförutsättningarna klaras upp. [32] På kortare sikt (till 2020) kan produktionsmöj-
ligheterna tänkas vara den begränsande faktorn medan det på längre sikt snarare blir mäng-
den biomassa som begränsar. Detta då både den globala konkurrensen om mark och kon-
kurrensen mellan olika sektorer i behov av bioenergi hårdnar. [14]  

Prisutvecklingen på biodrivmedelsmarknaden är ytterst svårt att förutsäga, främst eftersom 
detta till hög grad kommer att påverkas av hur styrmedlen kommer att se ut framöver. Även 
priset på fossila drivmedel påverkar i hög grad biodrivmedelsmarknaden. Ett högt pris på 
fossila drivmedel gynnar biodrivmedlen och ett lågt pris på fossila drivmedel gör det 
mycket svårare för biodrivmedlen att kunna konkurrera med dessa. Prisutvecklingen för 
biodrivmedel som produceras av åkergrödor beror främst på de årliga skördarna. Dessa har 
de senaste åren varit goda varför etanol- och FAME-priserna varit relativt låga. Biogaspri-
set varierar kraftigt beroende på vilka råvaror som används och om produktionen finns 
lokalt eller inte.  
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Resten av kapitlet ägnas åt närmare beskrivning av de fem drivmedelalternativ som ingår i 
studien. Syftet med detta är att ge en djupare förståelse för skillnaderna mellan de olika 
alternativen. För varje drivmedel beskrivs bland annat framställningsprocessen, växthus-
gasreduktionen, marknadssituationen och råvarornas ursprung. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning över alternativen. 

 

4.3 Biogas  

Biogas är metanrik gas framställd genom rötning av biomassa. Substraten vid rötningen 
kan vara bland annat avloppsslam, hushållsavfall, industriavfall, gödsel eller energigrödor 
som vid rötningen bildar så kallad rå biogas. Eftersom fullständig nedbrytning i biogaspro-
cessen inte är möjlig fås även en så kallad rötrest i form av vatten, organiskt material, 
mikroorganismer och näringsämnen efter rötningen. Denna rötrest lämpar sig ofta att an-
vändas som gödningsmedel. [33] För att kunna användas som fordonsbränsle måste den 
råa biogasen uppgraderas till ca 97 % metaninnehåll. [34] Den råa biogasen kan även direkt 
användas för el- och värmeproduktion. Uppgraderingen till fordonsbränslekvalitet medför 
ökade kostnader men eftersom fordonsbränsle är den avsättningsmöjlighet som ger högst 
intäkter för producenten finns det incitament för det. [1] År 2012 användes 53 % av all 
producerad biogas som fordonsbränsle vilket är en fördubbling från år 2008. Detta tros bero 
på att en kombination av att producenterna ser en högre betalningsvilja hos konsumenterna 
och de gynnsamma skattevillkoren för biogasen jämfört med de fossila alternativen. [21] 
Det går även att framställa biogas genom termisk förgasning av biomassa, denna gas kallas 
då biometan och räknas som ett avancerat biodrivmedel. Denna teknik finns i dagsläget 
inte i kommersiell skala. [35] 

Biogas ingår tillsammans med naturgas i svensk fordonsgas. Naturgas är ett fossilt bränsle 
och har högre energiinnehåll än biogas. [34] Vid introduktionen på marknaden i början av 
90-talet bestod fordonsgasen huvudsakligen av naturgas men efter 1996 och framåt har 
andelen biogas ökat och sedan år 2009 ligger fördelningen relativt stadigt på 60 % biogas 
och 40 % naturgas. [1] Sverige har som enda land i världen en kvalitetsstandard för biogas 
för fordonsdrift. Denna standard ska användas av alla biogasanläggningar och garanterar 
ett enhetligt drivmedel av hög kvalitet. [34]  

 

4.3.1 Råvarans ursprung och hållbarhetsegenskaper 

Biogas från restprodukter har mycket goda klimategenskaper och om biogasen producerats 
från gödsel kan koldioxidreduktionen bli över 100 %. Detta på grund av att metangas, som 
är en kraftfull växthusgas, annars hade avgått från gödslet ut i luften. [14] Rötning av slam 
och avfall i avloppsreningsanläggningar och samrötningsanläggningar ger de största voly-
merna av biogas. [1] År 2013 var 98 % av biogasen i Sverige producerad av råvaror från 
restprodukter och avfall. I Figur 4 ses fördelningen mellan de olika råvarorna som användes 
till biogasproduktion i Sverige år 2013.  
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Figur 4 Fördelning av råvaror för biogasproduktion i Sverige år 2013. Källa: Energimyndighetens rapport 
"Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen". 

 

Vid beräkning av biogasens hållbarhetsegenskaper jämförs livscykelutsläppen för denna 
med de för naturgas. Den största andelen av biogasen som används i Sverige kommer som 
nämndes ovan från avloppsslam. Figur 5 visar att växthusgasreduktionen vid användning 
av detta substrat är 73 %. Källsorterat matavfall som står för en femtedel av biogasen har 
en utsläppsreduktion på 75 %. Den högsta reduktionen har flytgödsel där utsläppsredukt-
ionen uppgår till hela 81 %. Flytgödsel står dock endast för en liten del av biogasprodukt-
ionen. Som tidigare nämnts visar andra livscykelstudier av biogas med bredare systemgrän-
ser på en utsläppsreduktion på över 100 %. Alla substraten klarar hållbarhetskravet på 35 
% och även det framtida hårdare kravet på 60 %. Biogasen får dubbelräknas i förnybar-
hetsmålet [36]. 
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Figur 5 Utsläppsreduktion för biogas jämfört med naturgas beräknat efter råvara. Källa: Energimyndighetens 
rapport "Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013". 

 

4.3.2 Distribution 

Biogasen kan transporteras antingen genom att matas ut direkt på naturgasnätet (där ett 
sådant finns) eller på lokala nät. Alternativet då denna möjlighet saknas är flakning vilket 
innebär att biogasen fraktas i komprimerad form i gastuber direkt till tankstationer eller 
lokala nät.2 Flakning står för 79 % av biogasdistributionen medan resterande 21 % går di-
rekt genom gasnät. Det svenska stamgasnätet (naturgasnätet) sträcker sig längs västkusten 
från Trelleborg i söder till Stenungsund norr om Göteborg. Utanför naturgasnätet är det 
huvudsakligen kommunalt ägda bolag som står för produktionen, distributionen och för-
säljningen av biogas. [1] I och med att biogasens ursprung måste vara känt för att dess 
hållbarhet som drivmedel ska kunna bekräftas är det inte möjligt att importera biogas ge-
nom naturgasnätet. Till skillnad från el är biogasen nämligen inte spårbar över landsgrän-
serna. Detta leder i dagsläget till svårigheter för export och import. [37]  

 

4.3.3 Marknaden 

Användningen av biogas har sedan år 2005 ökat med ungefär 300 %. Denna utveckling 
beror bland annat på att många kommuner valt att satsa på biogasproduktion och biogas 
som drivmedel i lokal- och regionbusstrafiken. Biogasproduktionen har setts som en av-
sättningsmöjlighet för kommunalt avfall och avloppsslam som tillsammans med renare 
bussdrivmedel gett bättre klimat och stadsmiljö. Det är framför allt samrötningsanlägg-
ningar och avloppsreningsverk som producerar den svenska biogasen, endast en mycket 
liten del kommer från gårdsbiogasanläggningar. [1] 

                                                      
2 Ett annat alternativ är LBG (Liquefied Biogas) vilket innebär att biogasen kyls ner till -160°C då 
den övergår i flytande form. Detta är dock endast lönsamt att göra för långa transporter och ingår 
inte i denna studie. 
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Det råder stor osäkerhet kring den framtida biogaspotentialen i Sverige, den tros kunna 
variera mellan 1,2 och 22 TWh beroende på om omständigheterna är gynnsamma eller inte. 
[38] Eftersom biogasproduktionen kännetecknas av höga kostnader ser finansmarknaden 
biogasprojekt som högriskprojekt. Många verksamheter har lyckats starta ändå, mycket 
tack vare tidigare investeringsstöd. Det finns även anläggningar som inte får intäkterna att 
överstiga produktionskostnaderna och dessa kommer att vara beroende av någon typ av 
drifttillskott även framöver.  

 

4.4 Etanol 

Etanol framställs främst genom jäsning av socker eller kolhydratrika råvaror, till exempel 
sockerrör, majs, spannmål eller sockerbetor. Det är även möjligt att framställa etanol från 
cellulosabaserade skogsråvaror, denna etanol räknas då som ett avancerat biodrivmedel. 
Än så länge finns dock ingen storskalig produktion av denna typ av etanol. Etanol finns 
som låginblandning (strax under 5 %) i stort sett all bensin som säljs i Sverige. Enligt 
Bränslekvalitetsdirektivet skulle det vara möjligt med 10 % inblandning utan att påverka 
bensinstandarden. Det behövs dock en mindre anpassning av tankstationerna för detta än-
damål. Idag finns dock inget incitament för högre inblandningsgrad eftersom etanolen end-
ast får skattereduktion upp till 5 % som låginblandning. I höginblandad form finns etanol 
som E85 (85 % etanol, 15 % bensin) och ED95 som används för tunga transporter, där-
ibland bussar.  ED95 består av ca 95 % etanol och resterande del tändförbättrare och en del 
smörjmedel vilka gör att drivmedlet kan användas i en något modifierad dieselmotor. [1] 

 

4.4.1 Råvarans ursprung och hållbarhetsegenskaper 

Precis som med andra biodrivmedel varierar miljönyttan av etanol med dess ursprung, det 
vill säga av vad och hur den tillverkas. Till exempel har sockerrör ett högt energiinnehåll 
och kräver lite energi vid framställningen medan majs har ett lägre energiinnehåll och krä-
ver mer energi vid omvandlingen. Detta leder till att miljönyttan i form av koldioxidredukt-
ionen för etanolens livscykel blir bättre med sockerrör än majs som råvara. [34] I Sverige 
är den dominerande råvaran för etanolframställning spannmål och tekniken för framställ-
ningen grundar sig på traditionell jäsning. [34] Av den etanol som användes inom den 
svenska transportsektorn år 2013 hade 25 % sitt ursprung i Sverige, vilket är en minskning 
med en tredjedel från år 2012. Omkring hälften importerades från Europa och 10 % kom 
från Brasilien. [1] I Figur 6 kan råvarufördelningen för den etanol som användes i Sverige 
år 2013 ses.  
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Figur 6 Råvarufördelning för etanol använd i Sverige år 2013. Källa: Energimyndighetens rapport "Hållbara 
biodrivmedel och flytande biobränslen" 

 

Etanol räknas som den förnybara motsvarigheten till bensin och livscykelutsläppen för eta-
nol jämförs därför med denna. Figur 7 nedan visar att växthusgasreduktionen blir högst för 
etanol producerad av sockerrör och lägst för etanol producerad av sockerbetor. Sockerbetor 
står dock för den lägsta andelen av den etanol som används i Sverige, se Figur 6. Största 
andelen av etanolen produceras av spannmål och har då en utsläppsminskning på 65 %. 
Alla grödorna kommer över den aktuella hållbarhetsgränsen på 35 % och klarar även grän-
sen på 50 %. Den enda råvaran som inte har tillräckligt hög utsläppsreduktion för att klara 
det framtida kravet på 60 % utsläppsreduktion är sockerbetor.  

 

 

Figur 7 Reduktionen av växthusgaser för etanol från olika grödor jämfört med bensin. Källa: Energimyndig-
hetens rapport "Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen" 

  

4.4.2 Marknaden 

ED95 har hittills endast tillverkats av SEKAB (Svensk Etanolkemi AB) som haft patent på 
drivmedlet. År 2014 gick dock patentet ut och nu finns det flera producenter som är intres-
serade av att börja med egen produktion, däribland Lantmännen och St1 som tillverkar 
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etanol från bageriavfall. [29] St1 planerar att starta produktionen under sommaren 2015. 
[1] 

Enligt Pumplagen (Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel) 
måste tankstationer som säljer en viss mängd bensin eller diesel även tillhandahålla åt-
minstone ett förnybart alternativ. Lagen trädde i kraft år 2005 och innehöll ingen riktlinje 
om vilket förnybart alternativ som skulle erbjudas. Detta ledde till att etanol blev kraftigt 
överrepresenterat då investeringskostnaden för att hantera etanol på stationen var mycket 
lägre än exempelvis biogashantering som bland annat kräver gaspumpar. [13] De senaste 
åren har dock trenden på etanolmarknaden varit negativ och försäljningen har minskat kraf-
tigt. Trots att etanolpriset legat lägre än bensinpriset visar det sig att bilister med bränsle-
flexibla bilar väljer att tanka bensin istället för etanol. En av orsakerna tros vara rädsla för 
att etanolen skulle ha en negativ verkan på motorn. Utvecklingen på den globala marknaden 
för etanol beror främst på produktionen i USA och Brasilien. [1] 

 

4.5 FAME 

FAME är förkortning av Fatty Acid Methyl Ester (fettsyrametylestrar). Råvarorna för att 
producera FAME är olika typer av oljeväxter som raps, solros, soja och palm. Även ani-
maliska fetter kan användas för produktionen och längre fram kan biooljeråvaror som till 
exempel algoljor bli aktuella. I Sverige är den vanligaste oljan för FAME-framställning 
raps, bland annat på grund av sina goda köldegenskaper. Denna typ av FAME kallas RME 
(rapsmetylester). [1] FAME kan användas som låginblandning i fossil diesel upp till och 
med 7 % enligt miljöklass 1 standarden för diesel. Skattesänkningen vid låginblandning 
gäller dock endast upp till och med 5 % varför det är ovanligt med högre inblandning. Det 
går även att använda ren FAME i form av drivmedlet B100, men då krävs vissa material-
anpassningar av en vanlig dieselmotor. FAME har blivit populärt bland landets bussar, ca 
10 % av alla bussar i Sverige drivs idag av B100. [1] 

Användningen av låginblandad FAME ökade från år 2005 och fram till och med några år 
sedan och har därefter legat på en någorlunda stabil nivå som följd av att den fossila die-
selanvändningen stabiliserats de senaste åren. Höginblandad FAME (B100) däremot har 
ökat kontinuerligt, även om denna står för en mindre del av den totala användningen. [1]  

 

4.5.1 Råvarornas ursprung och hållbarhetsegenskaper 

All den FAME som användes i Sverige år 2013 var RME, det vill säga gjord av rapsolja. 
Drygt en femtedel av rapsen importerades från Australien och endast 5 % var producerad i 
Sverige. Resten av rapsen kom huvudsakligen från andra EU-länder. [1] Reduktionen av 
växthusgaser för RME är i genomsnitt 43 % jämfört med fossil diesel. [39] Detta är till-
räckligt för att klara dagens hållbarhetskrav men inte för det hårdare kravet på 50 % som 
är planerad att införas från och med år 2017.  
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4.5.2 Marknaden 

Det finns en oro inom EU att de ökade hållbarhetskraven kan göra det svårt för FAME-
producenterna att klara sig i och med de ökande omkostnaderna och den minskande lön-
samheten detta skulle innebära. Möjligheten till en ökad efterfrågan på FAME inom EU 
anses vara små, främst på grund av konkurrensen från HVO. Generellt finns en överkapa-
citet av biodiesel inom EU vilket resulterar i små produktionsmarginaler. [1] Det föreslagna 
taket för biodrivmedel producerade av mat- och fodergrödor kan också visa sig minska 
efterfrågan på marknaden. Även om frågan om ILUC inte leder till några konkreta begräns-
ningar för livsmedelsbaserade biodrivmedel har debatten redan påverkat potentiella inve-
sterare att dra öronen åt sig och agera försiktigare. De flesta investeringar inom sektorn 
gjordes mellan år 2006-2008 och efter det har minskningen av nya investeringar varit på-
taglig. [13] 

Som tidigare nämnts kom Energimyndigheten i sin övervakningsrapport för år 2014 fram 
till att FAME varit överkompenserad både i låg- och höginblandad form. Skattereduktionen 
minskades därför år 2015 från 84 till 8 % vid låginblandning och från 100 till 44 % för 
höginblandning. Oljepriset har rasat kraftigt det senaste året men detta har ännu inte fått 
fullt genomslag på drivedelsmarknaden. Tillsammans med en sänkning av fossildieselpri-
set kommer skattehöjningen antagligen att innebära en negativ konkurrenssituation för bio-
diesel. [40] 

 

4.6 HVO 

HVO står för Hydrogenated Vegetable Oils och framställdes ursprungligen ur samma typ 
av oljeväxter som FAME. Idag används främst råtallolja som är en restprodukt från skogs-
industrin (massaindustrin), slakteriavfall i form av animaliskt fett och palmolja. Vid pro-
duktionen genomgår HVO:n olika kemiska processer som gör att slutprodukten är väldigt 
lik fossil diesel. Vid framställning av råtallolja och slakteriavfall är HVO:n köldtålig och 
lämpar sig väl till kallare klimat. HVO är ett så kallat drop-in bränsle, vilket innebär att det 
går att blanda in i höga andelar i konventionella drivmedel utan att det konventionella driv-
medlets standard påverkas. Dessutom kan det tillverkas i samma anläggningar som fossil 
diesel. [1] HVO är ett relativt nytt drivmedel, det har bara funnits på marknaden sedan år 
2011 men har snabbt etablerat sig.  

 

4.6.1 Råvarornas ursprung och hållbarhetsegenskaper 

I och med goda marknadsförutsättningar och efterfrågan i Sverige sker i stort sett ingen 
export av HVO från Sverige. De råvaror som används vid produktion av HVO kommer 
framför allt från Sverige och Europa, förutom då den är i form av palmolja. Den svenska 
råvaran är i huvudsak råtallolja och den importerade är slakteriavfall. HVO gjord av slak-
teriavfall och råtallolja får dubbelräknas i förnybarhetsmålet. [1] I Figur 8 kan fördelningen 
mellan råvarorna hos den HVO som användes i Sverige år 2013 ses. 
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Figur 8 Råvarufördelning för HVO i Sverige år 2013. Källa: Energimyndighetens rapport "Marknaderna för 
biodrivmedel 2014" 

 

Det är stor skillnad i utsläppsreduktion för HVO beroende på vilken råvara som används 
vid produktionen. För råtallolja samt animaliskt fett och avfall från slakterier är reduktionen 
närmare 90 %. Om HVO:n däremot produceras av palmolja ligger reduktionen knappt över 
50 %. Även denna HVO klarar dock dagens hållbarhetskrav men om kravet höjs till 60 % 
kommer detta inte längre vara fallet, se Figur 9.  

 

 

Figur 9 Utsläppsreduktion för HVO baserat på olika råvaror jämfört med fossilt alternativ. Källa: Energimyn-
dighetens rapport "Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen" 

 

4.6.2 Marknaden 

I Sverige har HVO till skillnad från FAME varit klassat som konventionellt dieselbränsle 
och endast varit skattebefriad vid inblandning i fossil diesel upp till och med 15 %. Som 
nämndes i avsnitt 3.2 är HVO dock från och med år 2015 skattebefriat till 100 %.  Skatte-
befrielsen motiveras med att den HVO som finns på den svenska marknaden kan klassas 
som ett avancerat biodrivmedel (tallolja och slakteriavfall). [41] Undantaget kan dock end-
ast nätt och jämt kompensera för merkostnaden i förhållande till fossil diesel. [14] 
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I och med att en stor del av råvarorna i HVO består av restprodukter och avfall kommer de 
troligtvis premieras i EU-direktiven för sin goda klimatprestanda. Tyvärr är tillgången på 
dessa råvaror begränsad och det finns flera användningsområden för både råtallolja och 
djurfetter som HVO:n får konkurrera med. De råvaror som används för produktion av 
FAME, till exempel raps, kan även användas för produktion av HVO. Växthusgasredukt-
ionen blir då i samma storleksordning som den för FAME. [1] I och med att hållbarhets-
kravet på minskningen av växthusgasutsläpp skärps till 60 % om några år måste producen-
terna söka efter nya råvaror som både finns i stora volymer och har god klimatprestanda. 
När efterfrågan ökar krävs också större råvaruvolymer. På längre sikt går utvecklingen mot 
mikrobiella oljor och algoljor. [1] 

 

4.7 El 

Sverige deltar med alla nordiska länder förutom Island i handeln på den nordiska elbörsen 
Nord Pool. Tack vare detta sker det ett stort elutbyte mellan de nordiska länderna och även 
en del med övriga Europa. Överföringskapaciteten mellan EU-länderna är dock i dagsläget 
begränsad, men EU har som mål att få till stånd en gemensam europeisk elmarknad. [42] 

Förutsättningarna för en elektrifiering av vägtrafiken har de senaste åren ökat genom ut-
veckling av bättre batterier och fler helt eller delvis eldrivna bilar, bussar och lättare last-
bilar. Osäkerheten i vilken takt och till vilken utsträckning elektrifieringen kommer att gå 
kvarstår dock och hänger främst på utbyggnaden av laddinfrastrukturen och den fortsatta 
kostnads- och kvalitetsutvecklingen av batterierna. [31] En av de främsta fördelarna med 
transporter med elmotor är att elmotorns verkningsgrad är mycket högre (verkningsgraden 
är ca 90 %) än förbränningsmotorn (verkningsgrad på ca 40 %) vilket minskar transport-
sektorns energianvändning. 

 

4.7.1 Elens ursprung och hållbarhetsegenskaper 

Alla elhandelsbolag är enligt EU:s Elmarknadsdirektiv (2003/54/EG) skyldiga att för sina 
kunder redovisa från vilka energikällor deras el är producerad samt vilken klimatpåverkan 
den har i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall. Tanken är att elkonsumenten ska 
kunna göra ett aktivt val av produktspecifik el. De som inte gör ett aktivt val får el från en 
så kallad nordisk residualmix, bestående av den el som är kvar efter att produktionen kor-
rigerats för handeln med den produktionsspecifika elen. [43] I kravet ingår att elhandels-
bolagen ska redovisa om elen är från fossila källor, förnybart eller kärnkraft. Att mer spe-
cifikt redovisa från vilken typ av förnybar källa elen kommer är valfritt. Att just den el en 
kund själv använder är från en specifik källa går självklart inte att garantera då elen flödar 
fritt i näten. Garantin går ut på att elhandlaren är skyldig att se till att en lika stor andel av 
den el som kommer in i nätet är av det ursprung som kunderna har valt att köpa. [44] År 
2013 såg fördelningen mellan förnybart, kärnkraft och fossilt i den nordiska residualmixen 
ut som i Figur 10 nedan 
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Figur 10 Nordisk residualmix år 2013. Källa: Energimarknadsinspektionen 

 

Miljöpåverkan i form av utsläpp av koldioxidekvivalenter i residualmixen var år 2013 
134,28 gram per MJ [45]. Detta kan jämföras med livscykelutsläppen för diesel som är 88,6 
g per MJ vilket innebär att en övergång från dieseldrift till el snarare ger en negativ klimat-
påverkan om inte ett aktivt val att köpa el från förnybara energikällor görs. Livscykelut-
släppen av växthusgaser för ”grön el” beror också på ursprunget. I nedanstående tabell 
(Tabell 4) kan livscykelutsläppen av koldioxidekvivalenter för el från olika förnybara ener-
gikällor ses. 

 

Tabell 4 Livscykelutsläpp av växthusgaser för förnybar elproduktion. Källa: Vattenfalls rapport "Livscykela-
nalys - Vattenfalls elproduktion i Norden" 

Energikälla  
Utsläpp av växthusgaser 

 [g CO2e per MJ] 

Vattenkraft 9 

Vindkraft 15 

Biomassa  15 

Sol 13,8 

  

För att få en så rättvis bild som möjligt av livscykelutsläppen från grön el genomfördes en 
viktning av utsläppen för vattenkraft, vindkraft och biomassa. Andelen förnybart från spe-
cifika förnybara energikällor anges inte för den nordiska elmixen. För att i alla fall få en 
någorlunda viktad siffra för norden användes här fördelningen av förnybara energikällor i 
Vattenfalls elmix där 39 % kommer från vattenkraft, 2,1 % från vindkraft och 1,2 % från 
biomassa. Solenergi räknades inte med, då endast en försumbar del av mixen bestod av 
solenergi. [46] Resultatet blev att ”grön el” bidrar med i snitt 9,47 gram CO2e per MJ, vilket 
ger en växthusgasreduktion på drygt 89 % jämfört med fossil diesel. 

Förnybart

10%

Kärnkraft

35%

Fossilt 

55%

Nordisk residualmix år 2013
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4.7.2 Elmarknaden och prisutveckling 

En elektrifiering av transportsektorn skulle innebära större efterfrågan på el, men denna 
ökning förväntas bli förhållandevis liten och dessutom öka gradvis under en längre tid. Vid 
elektrifiering av vägtrafiken flyttas koldioxidutsläppen från fordonen inom transportsek-
torn till kraftproduktionssektorn, och dessa utsläpp ligger under EU:s utsläppshandelssy-
stem (EU ETS). Det betyder att livscykelutsläppen för eldrivna fordon beror på elprodukt-
ionssystemets utformning. En kritisk faktor för hur stor klimatnyttan elektrifieringen leder 
till är hur pass snabbt taket för EU ETS sänks. Det är viktigt att länder som driver på elekt-
rifieringen av vägtrafiken även driver på reformarbetet för EU:s utsläppshandelssystem för 
att uppnå önskad klimatnytta. [31] 

Utvecklingen av elpriset i norden beror på en mängd faktorer, bland annat tillrinning till 
vattenkraftverken, fossilbränslepriserna, priset på utsläppsrätter (EUA – EU Allowance 
Unit) inom EU ETS och efterfrågan på el till följd av konjunkturläget. Även om efterfrågan 
ökar kompenseras detta till viss del av effektiviseringsåtgärder inom energianvändningen. 
Fram till och med år 2020 förväntas inte stora förändringar ske, men efter det tros priset på 
utsläppsrätter öka allt eftersom taket för utsläppen sänks. På längre sikt förväntas en kraf-
tigare höjning av elpriset som följd av skärpta klimatkrav. [47] Energieffektiviseringar kan 
dock minska efterfrågan på el vilket kan pressa ner priserna. [42] 

 

4.8 Sammanfattning  

I Tabell 5 görs en sammanfattning av viktiga aspekter för de förnybara drivmedlen. EU:s 
hållbarhetskriterier kommer stegvis att stramas åt. I avsnitt 3.1 beskrevs att dagens hållbar-
hetskrav är 35 % växthusgasreduktion, och i tabellen ses att alla de jämförda förnybara 
drivmedlen uppfyller detta krav. År 2017 höjs kravet till 50 % växthusgasreduktion för 
gamla anläggningar och 60 % för nya anläggningar. RME klarar inte 50 % reduktion och 
etanol gjord av sockerbetor eller HVO gjord av palmolja klarar inte kravet på 60 % redukt-
ion.  

Etanol och RME är de drivmedel som i dagsläget produceras av livsmedelsgrödor och som 
därför kan komma att påverkas av ILUC-debatten på ett eller annat sätt. Flerdubbelräkning 
inom förnybarhetsmålet kan leda till att dessa drivmedel får extra stöd, men samtidigt finns 
en risk att den fysiska marknaden därmed minskar. För marknaden anges inom vilket om-
råde drivmedlet till största delen handlas med. Tillgången är mycket svår att uttala sig om 
och informationen som anges i tabellen är endast grova uppskattningar.  Prisutvecklingen 
beror på tillgången av drivmedlet, prisutvecklingen för de fossila drivmedlen och styrmed-
len i form av skattesubventioner.   
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Tabell 5 Sammanfattning av viktiga aspekter för de förnybara drivmedlen. 

 Biogas Etanol FAME (RME) HVO Förnybar el 

Uppfyller hållbar-

hetskriteriet om 35 

% växthusgasredukt-

ion 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Uppfyller hållbar-

hetskriteriet om 50 

% växthusgasredukt-

ion 

Ja Ja Nej Ja Ja 

Uppfyller hållbar-

hetskriteriet om 60 

% växthusgasredukt-

ion 

Ja 

Ja, förutom 

baserad på 

sockerbetor 

Nej 
Ja, förutom 

palmoljebaserad 
Ja 

Producerad av livs-

medelsgrödor 
Nej Ja Ja Nej Nej 

Får räknas flera 

gånger i förnybar-

hetsmålet 

Ja, dubbelt 

(avfall och 

restprodukter) 

Nej Nej 

Ja dubbelt föru-

tom palmoljeba-

serad 

Ja (2,5 eller 5 gånger 

inte bestämt) 

Marknaden 

Endast nation-

ell, ingen han-

del över 

landsgränser 

Global han-

del 

Främst euro-

peisk handel 

Främst europe-

isk handel 
Än så länge nordisk 

Tillgång 
Osäker och 

begränsad 

För tillfället 

relativt stabil 

För tillfället 

relativt stabil 
Begränsad God 

Prisutveckling 

Beror på styr-

medel och rå-

varutillgång 

Beror på styr-

medel och 

råvarutillgång 

Beror på styr-

medel och 

råvarutillgång 

Beror på styr-

medel och rå-

varutillgång 

Beror på styrmedel 

och energieffektivise-

ringar 

 

 

I detta kapitel har först en definition av de förnybara drivmedlens växthusgasreduktion 
och översikt över biodrivmedelsmarknaden getts. Därefter har de fem drivmedlen biogas, 
etanol, FAME, HVO och förnybar el behandlats mer i detalj. Informationen från detta ka-
pitel kommer att användas då studiens slutsatser diskuteras. I nästa kapitel beskrivs buss-
teknik samt miljö- och hälsopåverkan av olika emissioner.   
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5 Bussteknik och emissioner 

 

I kapitel 5 beskrivs inledningsvis miljö- och hälsoeffekterna av emissioner från bussar (kvä-

veoxider, kolmonoxid, kolväten och partiklar). Därefter redogörs för olika busstyper och 

bestämning av drivmedelsförbrukning. Till sist ges en nulägesbeskrivning av situationen i 

Uppsala gällande stadsbussar och drivmedel. Alla dessa aspekter beaktas vid utform-

ningen av beräkningsmodellen.  

 

5.1 Emissioner 

Vid all förbränning av drivmedel bildas avgasemissioner. Eftersom denna studie behandlar 
bussar inkluderas endast de emissioner som är kopplade till dessa. Utsläppen av koldioxid 
bidrar till växthuseffekten och utsläppens storlek är beroende av drivmedlets innehåll av 
kol. Om detta kol är av fossilt ursprung utgår koldioxidskatt för att kompensera för dess 
skadeverkningar. Andra emissioner från bussar är kväveoxider (NOx), kolväten (HC), kol-
monoxid (CO) och partiklar (PM) och dessa är istället reglerade i lagstiftning i form av 
maximala utsläppsnivåer för nya fordon i de europeiska miljöklasserna. [48] Dessa miljö-

klasser finns fastställda både för bilar och tyngre fordon som bussar och lastbilar. Den 
senaste miljöklassen för bussar är Euro VI, och alla nya fordon som säljs måste klara dessa 
krav. Det är fortsatt tillåtet att köra bussar av äldre miljöklass förutom inom så kallade 
miljözoner. Dessa införs ofta i särskilt utsatta områden som till exempel stadskärnor och 
begränsar vilken lägsta miljöklass fordon som färdas inom zonen får ha. [49] Fordon av 
miljöklass Euro IV får köra inom en miljözon till och med utgången av år 2016 och fordon 
av miljöklass Euro V till utgången av år 2020. Fordon av miljöklass Euro VI får i dagsläget 
köra inom miljözoner under obegränsad tid. Etanol- och gasbussar omfattas inte av miljö-
zonsregleringarna. [50] 

Det är emissionerna av CO2, NOx, HC, CO och PM som ligger till grund för de samhälls-
ekonomiska kostnaderna för de olika drivmedelsalternativen och dessa kommer därför att 
beskrivas mer i detalj i avsnittet. I modellen och i kostnadsberäkningarna jämförs enbart 
bussar av miljöklass VI, och detta avsnitt avslutas därför med en tabell över de gränsvärden 
som gäller för denna miljöklass. Ytterligare ett miljöproblem hörande till stadsbussar är 
buller, men eftersom vissa begränsningar behövts göras ingår ingen närmare analys av sam-
hällsekonomiska kostnader relaterade till buller i denna studie.  

Kväveoxider (NOx) bildas främst genom en reaktion mellan luftens syre och kväve. Emiss-
ionskraven för utsläpp av kväveoxider har skärpts med 95 % från miljöklassningen Euro I 
som kom 1992 till Euro VI år 2014. Det har inte varit möjligt att få ner utsläppen enbart 
med förbättrad förbränningsteknik, vilket lett till att ett antal olika efterbehandlingssystem 
utvecklats. [48] 

Kväveoxider bidrar tillsammans med kolväten till att marknära ozon bildas. Effekterna av 
dessa utsläpp på människor kan vara att luftvägarna irriteras och vid högre koncentrationer 
kan vävnadsskador uppstå. I Sverige beräknas detta leda till över tusen för tidiga dödsfall 
per år. Kväveoxiderna bidrar även till övergödning av sjöar och hav samt till försurning av 
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mark och vatten. Sedan år 1990 beräknas utsläppen av NOx ha minskat med 60 % men 
fortfarande är det flera tätorter som riskerar att överskrida normen. Uppsala är en av flera 
städer som arbetar med särskilda åtgärdsprogram för att lösa problemet. [51] 

Kolmonoxid (CO) bildas vid ofullständig förbränning. Denna förening binds hårdare till 
blodets hemoglobin än syre och motverkar därmed syretransporten. Om kolmonoxidhalten 
blir hög finns risk för medvetslöshet och i värsta fall kvävning. Tack vare katalytisk av-
gasrensning har utsläppen av kolmonoxid minskats kraftigt och i de allra flesta fall finns 
idag inte hälsofarliga nivåer av det i luften. [51] 

Kolväten (HC) kommer ut i avgaserna vid förbränning av diesel- och bensinolja.  Det beror 
på att diesel- och bensinolja består av föreningar av kol och väte och eftersom förbrän-
ningen i motorerna aldrig kan bli fullständig, kommer en liten del av bränslet ut i avgaserna 
i form av kolväten. Kolväten hör till gruppen av kemiska föreningar som kallas Volatile 
Organic Compounds (VOC). Denna grupp kan förutom kolväten även innehålla andra äm-
nen. Utöver den ofullständiga förbränningen är avdunstning av bränsle en källa till utsläpp 
av kolväten. Beroende på sin sammansättning har olika typer av kolväten varierande benä-
genhet att reagera med andra ämnen och utgöra miljö- och hälsorisker. Sedan 1990 beräk-
nas utsläppen ha minskat med 80 % men det finns stora osäkerheter i denna siffra. [51] 

Partiklar (PM) delas in i två grupper beroende på sin storlek. PM10 (Particulate Matter 
10) är inandningsbara partiklar med en diameter mindre än 10 mikrometer och PM2,5 (Par-
ticulate Matter 2,5) är partiklar med en diameter på mindre än 2,5 mikrometer. PM10 upp-
kommer främst i samband med vägslitage vid användning av dubbdäck och behandlas inte 
närmare i denna studie. PM2,5 uppkommer däremot vid förbränningsprocessen i motorn 
och beror på vilket drivmedel som förbränns och vilken motorteknik som används. Emiss-
ionerna av PM2,5 kan minskas genom reningsteknik som partikelfilter. [51] På grund av 
att PM2,5 är mycket små partiklar, stannar de kvar i lungorna vid inandning och tränger ut 
i blodomloppet. Partiklarna anses vara cancerogena. [48] 

Motor och bränsle måste ses som en samverkande enhet och det är inte självklart att ett 
förnybart drivmedel automatiskt leder till mindre utsläpp av andra emissioner än växthus-
gaser. Generellt är det effektivaste sättet att få ner utsläppen av växthusgaser att gå över 
från ett fossilt drivmedel till ett förnybart och det effektivaste sättet att reducera övriga 
emissioner är att byta ut gamla fordon mot nya. [52] I Tabell 6 nedan kan de gränsvärden 
som gäller för bussar tillhörande Euro VI ses. [53] 

 

Tabell 6 Gränsvärden för tunga fordon tillhörande Euro VI-klassen. 

Emission NOx CO HC PM 

Gränsvärde 

Euro VI 

[g/kWh] 

0,40 1,5 0,13 0,01 
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5.2 Busstyper och drivmedelsförbrukning 

Stadsbusstyper delas generellt in i normalbussar, ledbussar och boggibussar. Normalbus-
sen är 12 meter lång, ledbussen (även kallad dragspelsbuss) är 18 meter lång och boggi-
bussen kan vara mellan 12 och cirka 14,5 meter lång. Boggibussen har tre axlar på samma 
enhet, till skillnad från normalbussens två. Detta gör att vikten sprids på flera axlar vilket 
minskar axeltrycket och innebär att flera passagerare kan färdas i varje buss. Nackdelen är 
att boggibussen ofta har färre ståplatser samt att bakdelen styr ut längre, vilket gör den 
svårkörd i trång stadstrafik. Även ledbussen har tre axlar men fördelat på två enheter, un-
gefär som en buss med en släpvagn. I Figur 11 ses exempel på hur en normalbuss, ledbuss 
och boggibuss ser ut. I modellen inkluderas möjligheten att jämföra alla dessa busstyper 
men i kostnadsberäkningarna jämförs endast nyinköp av ledbussar eftersom det fanns ett 
bättre dataunderlag av drivmedelsförbrukningen för ledbussar av Euro VI-klass i Uppsala.  

 

 

Figur 11 Överst till vänster: Normalbuss (Scania Omni City), överst till höger: Ledbuss (Scania OmniLink) 
och under Boggibuss (Scania / Vest) 

 

Drivmedelsförbrukningen för en buss är starkt kopplad till körstilen och terrängen den 
körs i. Körning i en mer kuperad terräng kräver mer drivmedel och likaså körning med fler 
start och stopp. Då en busstillverkare ska certifiera sitt fordon testas det av ett tredjeparts-
certifieringsinstitut enligt en bestämd testcykel beroende på vilka driftsförhållanden bussen 
ska certifieras för. Det vanliga är en indelning i stadstrafik, förortstrafik eller regiontrafik. 
Den faktiska drivmedelsförbrukningen för en buss är generellt högre än den siffra som 
busstillverkaren tagit fram eftersom bussarna vid certifieringen körs under optimerade för-
hållanden. Det är dieseldrivna normalbussar som genomgår testet och dessa resultat kan 
sedan med programvara hos busstillverkaren räknas om för att få en siffra även för boggi-
bussar och ledbussar. Om bussen ska köras med ett annat drivmedel än diesel görs beräk-
ningar för att konvertera de erhållna data till det drivmedel som efterfrågas. [29] Även 
emissionerna från bussarna är generellt högre vid verklig körning än vid certifieringen ef-
tersom motorerna är optimerade för att precis klara gränsnivåerna. [54] 
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5.3 Bussar för olika drivmedel 

I detta avsnitt beskrivs översiktligt de olika bussar som används för de i studien inkluderade 
förnybara drivmedlen. Tanknings- eller laddningsinfrastruktur behandlas inte.  

En dieselmotor har en verkningsgrad på 43 %, vilket kan jämföras med 40 % för en otto-
motor (bensinmotor). Detta ger en lägre energiförbrukning, men tyvärr högre utsläpp av 
NOx och partiklar. [51] Detta beror på att NOx bildas vid hög belastning och hög värme i 
cylindern (förbränningsrummet) vilket följer med dieselmotorns högre effektivitet. Till en 
viss del kan detta motverkas genom att efterbehandling av avgaserna på något sätt inklud-
eras i avgasreningssystemet. Detta avgasreningssystem fungerar som bäst vid hög last och 
hög temperatur vilket är ett problem för stadsbussar som vanligtvis går med låg last och 
start-stopp körning. [54] Eftersom förbränningen i en dieselmotor sker vid ett luftöverskott 
är kolmonoxid generellt inget större problem för dessa. Detta gäller dock inte vid start och 
uppvärmningsfasen, då temperaturen inte är tillräckligt hög för att katalysatorn ska fungera 
optimalt. I något modifierad form kan dieselmotorn också köras på ren biodiesel (FAME 
och HVO). [48] Tyvärr har detta visat sig medföra högre utsläpp av NOx men i Euro VI-
kraven ingår nu att en buss måste certifieras för alla drivmedel den är tänkt att köras på. 
Tyvärr har detta har lett till att flera tillverkare drar sig för att certifiera dieselfordonet för 
biodieseldrift. Andrahandsmarknaden för en biodieselbuss är säkrare jämfört med bussar 
som drivs med andra förnybara drivmedel eftersom biodieselbussen även kan köras med 
fossil diesel. [29] 

En etanolbuss har en dieselmotor anpassad för etanoldrift. Verkningsgraden är precis som 
för dieselmotorn 43 %. [34] [29] Etanol har lägre energiinnehåll än diesel och etanolbussen 
kräver därför större volymer drivmedel och mer frekvent tankning. Etanolbussarna har 
högre serviceintervall än dieselbussar vilket ger något högre servicekostnader. [34] Etanol-
bussen är kostsam att ställa om till dieseldrift vilket påverkar andrahandsvärdet negativt. 
[29] 

För drift med biogas eller naturgas krävs en gasmotor (en slags ottomotor). Gasen förvaras 
i gasflaskor antingen på bussens tak eller under golvet. [34] Tidigare har verkningsgraden 
för en gasmotor legat på 30-35 % men de nya Euro VI-motorerna har en verkningsgrad på 
40 %. [29] Förutom gasmotorns något lägre verkningsgrad jämfört med dieselmotorn ökar 
gasbussens drivmedelsförbrukning även på grund av gastankens vikt. Gasmotorn är dyrare 
jämfört med dieselmotorn men fördelen är att emissioner av kväveoxider och partiklar är 
lägre. [55] Gasbussar anses idag ha samma tillförlitlighet som dieselbussar men service-
kostnaden är något högre på grund av tätare serviceintervall. Andrahandsmarknaden för 
gasbussen är sämre än för dieselbussen i och med att marknaden för gasfordon generellt är 
mindre. [29] 

En elbuss drivs av en elmotor som använder el från ett batteri. Elmotorns verkningsgrad är 
omkring 90 %, vilket är mer än dubbelt så högt som för en förbränningsmotor (diesel- eller 
ottomotor). I och med detta behövs avsevärt mycket mindre energi för att driva elbussen 
jämfört med andra busstyper. Elbussen avger inga emissioner och behöver därför inget av-
gassystem. Dessutom är den tystgående och därmed optimal i stadsmiljöer med bullerpro-
blem. [56] Den största nackdelen är att inköpspriset är avsevärt högre än för bussar med 
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förbränningsmotorer. Dessutom krävs en utbyggnad av laddinfrastruktur vilket innebär yt-
terligare en kostnadspost. [31] Andrahandsmarknaden är ännu inte prövad och därför svår 
att yttra sig om. [29] 

En elhybridbuss har två motorer, en elmotor och en förbränningsmotor. En hybridbuss 
lagrar bromsenergin i en elmotor som sedan används vid körningen och sänker därmed 
drivmedelsförbrukningen. Drivmedelsbesparingen kan variera, men ligger mellan 20-30 % 
jämfört med en dieselbuss. [29] Stadsbussar lämpar sig speciellt bra för hybriddrift i och 
med att de har många starter och stopp under körturerna. Det vanligaste är diesel-elhybrid-
bussar men det finns även gas-elhybrider på marknaden idag. [57] Det finns även hybrid-
bussar för biodieseldrift, vilket är det alternativ som jämförs i studiens kostnadsberäk-
ningar. I Tabell 7 nedan kan en kort översikt över de olika busstypernas motortyper, verk-
ningsgrader och andrahandsmarknad ses. 

 

Tabell 7 Översikt över motortyper, verkningsgrader och andrahandsmarknad för bussar för olika förnybara 
drivmedel. 

 Biogas Etanol FAME (RME) HVO 
Förnybar 

el 

Motortyp Gasmotor 

(ottomotor) 

Modifierad 

diselmotor 

Modifierad 

dieselmotor 

Modifierad 

dieselmotor 

Elmotor 

Verkningsgrad 40 % 43 % 43 % 43 % 90 % 

Andrahandsmarknad Mindre bra Mindre bra Bra Bra Oprövad 

 

 

5.4 Stadsbussarna i Uppsala 

Upplands Lokaltrafik AB (UL) är regional kollektivtrafikmyndighet och trafikhuvudman 
för kollektivtrafiken i Uppsala län. Bolaget ägs sedan 1 januari år 2012 till 100 % av Upp-
sala läns landsting. All trafik upphandlas på entreprenad, men stadstrafiken i Uppsala körs 
av det landstingsägda systerbolaget till UL Gamla Uppsala Buss (GUB). Som beskrevs i 
studiens inledning har UL som mål att kollektivtrafiken år 2020 ska drivas till 100 % av 
förnybara drivmedel. [58] Kommunen var tidigt ute med att satsa på biogas som drivmedel 
till stadsbussarna. Biogasen produceras och uppgraderas av Uppsala Vatten och Avfall AB 
av lokalt insamlat matavfall och avloppsslam. Tyvärr räcker inte biogasen till alla bussar i 
staden, vilket gjort att UL även börjat titta på andra alternativ såsom flakning av biogas, 
biodiesel eller el. Idag samlas omkring 40 % av hushållsavfallet in för biogasproduktion. 
Det betyder att det kan finnas potential för större biogasproduktion om matavfallsin-
samlingen ökar. [59] 

Den gamla stadsbussdepån i Uppsala är belägen mitt i staden och har där inte någon möj-
lighet att expandera. En ny stadsbussdepå byggs därför i Fyrislund i anslutning till region-
bussdepån och den beräknas vara färdig år 2017-2018. UL lägger stor vikt vid en flexibel 
drivmedelslösning och den nya stadsbussdepån designas därför för att kunna tillhandahålla 
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flera olika drivmedelsalternativ. Bland annat förses den med laddinfrastruktur för laddning 
av elbussar och tankar för biodiesel. [59] 

Av de 169 bussar som körs av GUB är 89 normalbussar och 80 ledbussar, inga boggibussar 
ingår i fordonsflottan. Av dessa bussar drivs 95 av diesel (främst fossil men med en del 
inblandad RME), 71 av fordonsgas (största delen biogas men en del naturgas) och 3 är 
elhybrider (el och fossil diesel). Under år 2014 har andelen förnybara drivmedel, det vill 
säga RME och biogas, per fordonskilometer uppgått till 48,7 %. [8] Fördelningen mellan 
drivmedlen baserat på körda km kan ses i Figur 12.  

 

 

Figur 12 Andelen av den totala körsträckan Uppsalas stadsbussar kört år 2014 med respektive drivmedel. 
Källa: Miljö- och fordonsdatabasen FRIDA 

 

Drivmedelsförbrukningen för varje enskilt fordon dokumenteras och redovisas tillsammans 
med körsträckan för fordonet i miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. Emissioner mäts där-
emot inte, utan de emissionssiffror som GUB rapporterar in i FRIDA beräknas utifrån de 
utsläppsgränser som är satta för just den miljöklassen respektive buss tillhör. Emissionerna 
redovisas enbart som ett sammanställt värde för alla bussarna och ett medelvärde i gram 
per kWh.  

I Figur 13 ses ett diagram över andelen av körda kilometrar med bussar av respektive mil-
jöklass i Uppsala år 2014. Som nämndes tidigare i kapitlet får bussar av miljöklass IV end-
ast köras inom miljözoner till och med utgången av år 2016 och bussar av miljöklass Euro 
V till och med utgången av år 2020. Som ses i Figur 13 hör 86 % av alla Uppsalas stads-
bussar till dessa miljöklasser. Hur stor andel av dessa som är gasbussar (som inte påverkas 
av miljözoner) framgår inte, men det ger åtminstone ett indicium på att en stor andel av de 
nuvarande bussarna kommer att behöva bytas ut de kommande åren.  
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Figur 13 Andelen fordonskilometer körda av stadsbussarna i Uppsala fördelat efter den beräknade miljöklas-
sen med eftermonterade utrustning. Källa: Miljö- och fordonsdatabasen FRIDA 

 

Slutsatsen av detta kapitel är att det är mycket svårt att förutsäga 
drivmedelsförbrukningen och emissionerna för bussar genom att utgå från testcykler och 
certifieringar. I de fall där den verkliga drivmedelsförbrukning istället kan användas är 
detta fördelaktigt. Eftersom denna möjlighet har funnits genom fallstudien av stadsbussarna 
i Uppsala har modellen skapats för att utgå från denna verkliga förbrukning istället för 
cerifieringssiffror (se vidare i avsnitt 6.2). Problematiken är densamma för emissionerna, 
men dessvärre finns för dessa inga verkliga utsläppssifrror att utgå ifrån. De 
emissionsfaktorer som används i modellen har istället erhållits från Scania som gjort tester 
för emissioner från Euro VI-bussar med olika drivmedel (se avsnitt 6.4). I nästa kapitel 
beskrivs beräkningsmodellens uppbyggnad och funktionalitet. 
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6 Beräkningsmodell för jämförelse av drivmedelsalter-
nativ 

 

I kapitel 6 beskrivs funktionaliteten hos beräkningsmodellen som tagits fram för att möj-

liggöra kostnadsjämförelsen mellan drivmedelsalternativen. Kapitlet inleds med en be-

skrivning av modellens övergripande uppbyggnad vilket följs av en förklaring av hur driv-

medelsförbrukningen beräknas.  Därefter redogörs för de företagsekonomiska och sam-

hällsekonomiska kostnadsberäkningarna. Kapitelet avslutas med den växthusgasreduktion 

som modellen beräknar.  

 

En del av studiens syfte har varit att utveckla en beräkningsmodell för att kunna göra en 
jämförelse av de företagsekonomiska och samhällsekonomiska kostnaderna för bussar som 
drivs med olika förnybara drivmedel. Den därtill hörande frågeställningen handlade om 
vilka aspekter som bör beaktas vid utformningen av beräkningsmodellen för att möjliggöra 
en kostnadsjämförelse av det här slaget utifrån lokala förutsättningar. En del av de aspekter 
som måste beaktas i modellen har redan nämnts i tidigare kapitel, men i det här kapitlet 
kommer de redan nämnda aspekterna tillsammans med övriga sammanställas för att besk-
riva modellens utformning och funktionalitet. Först kommer en mer övergripande bild av 
modellens olika delar ges, för att därefter beskriva de olika delarna mer i detalj. 

 

6.1 Övergripande uppbyggnad 

Beräkningsmodellen som skapats inom ramen för denna studie utför en företagsekonomisk 
och samhällsekonomisk kostnadsjämförelse av inköp och drift av bussar av miljöklass Euro 
VI för olika drivmedel. Modellen är skapad i programmet Microsoft Excel och dess struktur 
grundar sig i den befintliga modellen för finansiella beräkningar av bussar ”Financial mo-
del – Biogas bus investment analysis” skapad av Emelie Lindblad Olsson inom projektet 
Baltic Biogas Bus [12]. Även om strukturen är densamma som i Olssons modell, har denna 
modell skapats från grunden med annorlunda funktionalitet och indata. Eftersom de fram-
tida förutsättningarna för drivmedlen är så osäker var det viktigt med en funktionalitet som 
möjliggjorde att skattesatser och prisutvecklingar enkelt kunde varieras för att möjliggöra 
resultat utifrån olika scenarier. Dessutom skulle modellen vara av sådan karaktär att den 
även kan användas för andra orter än Uppsala. Resultaten i de tidigare kapitlen visade att 
drivmedelsförbrukningen är svår att bestämma utifrån certifieringsdata för bussarna, ef-
tersom dessa sällan speglar verkligheten. I denna modell används därför befintlig data över 
drivmedelsförbuskningen i den aktuella orten som används för att beräkna drivmedelsför-
brukningen med alternativa drivmedel.  

De drivmedelsalternativ som finns inkluderade i modellen är fossil diesel, FAME (RME), 
HVO, etanol, biogas (lokalproducerad eller flakad), förnybar el och naturgas. Att både lo-
kalproducerad och flakad biogas finns med beror på att priset för dessa visade sig variera 
kraftigt. Kostnaderna kan beräknas till och med år 2030, det vill säga 15 år framåt i tiden 
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och nio olika investeringsalternativ kan evalueras åt gången. Detta antal valdes för att möj-
ligheten skulle finnas för att samtidigt jämföra alla de valbara drivmedlen samt en hybrid. 
Valutan för kostnadsberäkningarna är i SEK och i varje del i modellen är det specificerat 
vilken enhet som gäller för de specifika siffrorna. Eftersom alla möjliga kostnadsposter inte 
beaktas i beräkningarna kommer resultaten inte visa en heltäckande bild av de exakta kost-
naderna vid investering i en ny buss. Resultaten ska istället ses som en bra indikation på 
skillnaderna i pris mellan de olika alternativen. Beräkningarna i Excel utförs i separata 
kalkylblad. Den övergripande strukturen av modellen med de olika kalkylbladen kan ses i 
Figur 14 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Övergripande modellstruktur. 

 

Informationen som skrivs in i inputbladet kan delas in i tre delar: generella data, lokala 
data och jämförelsedata. Till de generella data hör sådant som gäller för alla alternativ som 
jämförs, oberoende av de lokala förutsättningarna. Lokala data däremot är sådan informat-
ion som hör till den specifika orten som kostnadsjämförelsen görs för. Och till sist jämfö-
relsedata är den data som valts för de olika alternativ som önskas jämföras. I Tabell 8 på 
nästa sida kan en mer detaljerad beskrivning av informationen i inputbladet ses.  
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Tabell 8 Informationen i modellens inputblad. 

Generella data Lokala data Jämförelsedata 

Real företagsekonomisk kal-

kylränta (diskonteringsränta) 

Den räntesats som används 

vid de företagsekonomiska 

kostnadsberäkningarna 

Real samhällsekonomisk dis-

konteringsränta 

Den räntesats som används 

vid de samhällsekonomiska 

beräkningarna 

Moms på drivmedel 

Den momssats som används 

för alla jämförda drivmedel 

Skatt på drivmedel  

Skattesatser för energi- och 

koldioxidskatt för drivmedlen 

till och med år 2020 

Reala prisökningstakter 

Prisökningstakter för drivme-

del, service och skatter (utö-

ver de specificerade skatte-

satserna) 

Inflation 

Det är möjligt att välja att in-

kludera inflation som grund 

till prisökningar för drivme-

del, servicekostnader mm. 

Folkmängd och befolknings-

ökningstakt för orten 

Används vid de samhällseko-

nomiska kostnadsberäkning-

arna 

Ventilationsfaktor för orten 

Används vid de samhällseko-

nomiska kostnadsberäkning-

arna 

Genomsnittlig dieselförbruk-

ning 

Den genomsnittliga dieselför-

brukningen för ortens bussar. 

Kan anges för en normalbuss, 

ledbuss eller boggibuss. Möj-

lighet att ange olika värden 

för stadsbussar, förortsbussar 

och regionbussar finns.  

Andel biodiesel 

Eventuell procentandel in-

blandad biodiesel i den die-

selförbrukning som angetts 

Drivmedel 

De drivmedelsalternativ som 

kan väljas är fossil diesel, 

FAME (RME), HVO, etanol, lo-

kalproducerad eller flakad bi-

ogas, förnybar el, naturgas 

och hybrid mellan el och fos-

sil diesel, RME eller HVO 

Busstyp 

Möjliga alternativ är normal-

buss, ledbuss eller boggibuss 

Körtur 

Möjliga alternativ är in-

nerstad, förort eller region 

Antal bussar 

Antal bussar för det valda 

drivmedlet 

Inköpspris 

Inköpspriset för en ny Euro 

VI-buss med valt drivmedel 

Ekonomisk livslängd 

Bussens ekonomiska livslängd 

Körsträcka per år 

Antal km som bussen kom-

mer köras i snitt per år 

 

 

Faktabladen innehåller information som behövs för att utföra beräkningarna. En kort be-
skrivning av innehållen i dessa ses i Tabell 9 på nästa sida och närmare redogörelse för hur 
innehållen används i beräkningarna kommer senare i kapitlet.  
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Tabell 9 Innehåll i modellens faktablad. 

Energiförbrukning Innehåller verkningsgrader för olika motorty-

per, drivmedlens energiinnehåll, omräknings-

faktorer mellan busstyper, drivmedelsbespa-

ring för hybrider samt en uppräkningsfaktor 

för gasbussar. Genomför omräkning av den 

inmatade lokala drivmedelsförbrukningen till 

energiförbrukning av respektive drivmedel. 

 

Drivmedelsförbrukning Genomför omräkning av energiförbrukningen 

till faktisk drivmedelsförbrukning för de olika 

alternativen. 

 

Klimatpåverkan Innehåller data för livscykelutsläpp av växt-

husgaser för olika drivmedelsval. 

 

Drivmedelspris Innehåller det lokala priset för drivmedelsal-

ternativen samt Energimyndighetens jämfö-

relsepris. Genomför beräkningar av drivme-

delspriset 15 år framåt i tiden.  

 

Driftskostnader Innehåller servicekostnader och fordonsskat-

tesatser för de olika bussarna. 

 

Andrahandsvärde Innehåller andrahandsvärden för de olika bus-

sarna 12 år framåt i tiden.  

 

Emissionsfaktorer Innehåller emissionsfaktorer för olika drivme-

del 

 

Emissionskostnader Innehåller samhällsekonomiska kostnadsvär-

deringar av lokala och regionala effekter av 

emissioner. Beräknar en årlig real ökning av 

dessa kostnader baserad på långsiktsprogno-

ser och befolkningsökning. 

 

 

I beräkningsbladen utförs de företagsekonomiska och samhällsekonomiska kostnadsbe-
räkningarna för varje alternativ. I resultatbladet redovisas växthusgasreduktionen i ett 
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livscykelperspektiv mellan de förnybara drivmedelsalternativen och den fossila diesel de 
ersätter.  De samhällsekonomiska och de företagsekonomiska kostnaderna för de jämförda 
alternativen redogörs för separat och sammanslaget både som nuvärdeskostnad och annui-
tetskostnad.  

 

6.2 Drivmedelsförbrukning 

Drivmedelsförbrukningen påverkar både de företagsekonomiska och de samhällsekono-
miska kostnaderna. Som tidigare nämnts är det främst de lokala förutsättningarna för kör-
ningen som påverkar drivmedelsförbrukningen. I och med detta används den aktuella or-
tens verkliga drivmedelsförbrukning som indata i modellen och denna räknas sedan om till 
motsvarande drivmedelsförbrukning för andra drivmedel. Eftersom denna modell jämför 
bussar av miljöklass Euro VI är det viktigt att den drivmedelsförbrukningen som utgås ifrån 
är för en Euro VI-buss. Eftersom drivmedelsförbrukningen inte bara varierar mellan olika 
orter utan även mellan till synes likadana bussar av samma miljöklass till följd av förarnas 
körstil med mera, bör det inmatade värdet för drivmedelsförbrukningen vara beräknat på 
ett medelvärde av så många bussar som möjligt. I Figur 15 nedan kan en översiktlig bild 
av de ingående variablerna vid dessa beräkningar ses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Ingående faktorer vid beräkning av drivmedelsförbrukningen. 

 

 

Vid omräkning av drivmedelsförbrukningen för de olika drivmedlen behövs information 
om deras energiinnehåll samt respektive motors verkningsgrad vilketredogörs för i Tabell 
10 och Tabell 11 på nästa sida.  
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Tabell 10 Verkningsgrader för olika Euro VI-motorer. Källa: Hörndahl, 2014 

 

 

 

 

Tabell 11 Energiinnehåll för olika drivmedel. Källa: ”Transportsektorns energianvändning 2013” från Energi-
myndigheten 

Energiinnehåll   

[MJ per liter eller MJ per Nm3] 

Diesel 35,28 

FAME 33,01 

HVO 33,98 

Etanol 21,24 

Biogas 34,92 

Naturgas 39,50 

 

 

Det inmatade dieselförbrukningsvärdet din [liter per km] räknas om till energiförbrukning 
Ediesel [MJ per km] i en dieselmotor med hjälp av andelen biodiesel i drivmedlet q [%] och 
energiinnehållet i fossil diesel ediesel [MJ per liter] och biodiesel ebiodiesel [MJ per liter]. Se 
ekvation 1 nedan  

 

 ������� � ����� ∙ ���������� � �1 � �� ∙ �������� (1) 

 

Energiförbrukningen för etanolmotorn Eetanol är densamma som för dieselmotorn då verk-
ningsgraderna är lika. En gasbuss väger ca 1000 kg mer än en dieselbuss på grund av gas-
tanken och detta leder till en högre energiförbrukning, vilket inte täcks i en beräkning som 
enbart tar hänsyn till drivmedlets energiinnehåll och motorns verkningsgrad. [60] Som en 
grov kompensation för detta används en uppräkningsfaktor på 1,25 i modellen, men siffran 
kan varieras. 

Verkningsgrader [%]  

Dieselmotor 43 

Etanolmotor 43 

Gasmotor 40 

Elmotor 90 
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Energiförbrukningen för gasmotorn Egas beräknas således med denna uppräkningsfaktor 
och verkningsgraderna för gasmotorn ηgas och dieselmotorn ηdiesel med följande ekvation  

 

 � !� � 1,25 ∙ ������� ∙ $%������% !� & (2) 

 

Drivmedelsförbrukningen i liter eller Nm3 (normalkubikmeter) per km av respektive driv-
medel beräknas sedan med dess energiinnehåll e [MJ per liter eller Nm3] och energiför-
brukningen E [MJ per km] i respektive motor enligt ekvation 3 nedan 

 

 '(ä*+,�-ö(/(01*2*3�* � �
�  (3) 

 

Hur stor skillnaden i drivmedelsförbrukningen mellan normalbussar, ledbussar och boggi-
bussar är svårt att säga. Busstillverkarna använder olika beräkningsprogram för att göra en 
omräkning av den testade normalbussens drivmedelsförbrukning och ledbussar och boggi-
bussar. Uppgifterna varierar mellan 15-30 % högre drivmedelsförbrukning för en ledbuss 
eller boggibuss jämfört med en normalbuss. [60] [61] Denna siffra kan varieras i modellen. 
Hybridens elmotor går på ett batteri som laddas upp av bussens bromsenergi och förbrukar 
därför inte någon extra energi. Det leder till att förbränningsmotorn inte behöver användas 
lika mycket vilket sparar drivmedel. Det finns en del olika uppgifter om hur stor denna 
drivmedelsbesparing är men en generell siffra är mellan 20-30 % [29]. Även denna siffra 
kan varieras i modellen. 

 

6.3 Företagsekonomiska kostnader 

De företagsekonomiska kostnaderna beror på flera faktorer vilket kan ses i Figur 16 nedan. 
I detta avsnitt kommer först dessa faktorer beskrivas närmare och det redogörs för nuvär-
des- och annuitetsmetoden för kostnadsberäkningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Inverkande faktorer vid de företagsekonomiska kostnadsberäkningarna. 
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Kapitalkostnaden är en periodisering av bussens investeringskostnad och består av av-
skrivning och räntekostnader. Vid kapitalkostnadsberäkningarna används nominell linjär 
metod (NL) där ett lika stort belopp årligen avskrivs under bussens ekonomiska livslängd. 
Räntekostnaden beräknas på det oavskrivna restvärdet varje år under bussens ekonomiska 
livslängd.  

Drivmedelskostnaden beror dels på drivmedelsförbrukningen, som redan beskrivits i fö-
regående avsnitt, dels på drivmedelspriset. För alla de jämförda drivmedlen förutom el kan 
drivmedelspriset delas upp i ett grundpris, skatt och moms. Elpriset däremot är uppdelat i 
grundpris, skatt, moms och nätavgift. Som sågs i Tabell 8 i avsnitt 6.1 kan momsen för 
drivmedlen skrivas in i inputbladet tillsammans med skattesatserna till och med år 2020. 
Grundpriset beror på lokala omständigheter som avstånd till drivmedelsproducenter med 
mera. Även nätavgiften skiljer sig för olika orter. I inputbladet kan dessutom en årlig real 
prisökningstakt väljas för drivmedlens grundpris, skattesatser och nätavgiften.  

Till driftskostnader räknas i modellen kostnader för service av bussarna (reparationer och 
tillsyn) och fordonsskatt. Flera kostnader som hör till fordonens drift kan förekomma men 
exkluderas från denna studie. De servicekostnader som ingår i modellen ska ses som en 
ungefärlig indikation på kostnadsskillnaderna mellan de olika bussarna. Siffrorna är er-
hållna från Scania för alla drivmedel förutom el och baseras på en normalbuss av Euro VI-
klass som körs i stadstrafik ca 7000 mil per år. [29] Enligt uppgift från elbusstillverkaren 
Hybricon AB är elbussens servicekostnad densamma som för en dieselbuss, varför dessa 
har satts lika. [62] I Tabell 12 kan servicekostnaderna uppdelade på drivmedel ses. Alla 
dessa siffror är möjliga att variera i modellen. Ingen åtskillnad görs i modellen för service-
kostnaderna för normalbussar, ledbussar och boggibussar.  

 

Tabell 12 Genomsnittliga servicekostnader för bussar med olika drivmedel. Källa: Scania och Hybricon 

Servicekostnader SEK per km 

Diesel 2,199 

FAME, HVO 2,220 

Etanol 2,240 

Biogas, Naturgas 2,240 

El 2,199 

Hybrid 2,199 

 

 

Fordonsskatten betalas årsvis och beror på bussens storlek och vilket drivmedel den är 
avsedd för. För tunga dieseldrivna bussar, det vill säga bussar som väger över 3,5 ton, gäller 
viktbaserad fordonsskatt. Till denna kategori hör även bussar som drivs med biodiesel 
(HVO eller FAME), eftersom kriteriet bygger på att bussen kan drivas med fossil diesel. 
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Priskategorierna delas även in i två-axlade bussar samt bussar med tre eller flera axlar. Som 
nämndes i avsnitt 5.2 har normalbussar två axlar medan ledbussar och boggibussar har tre. 
Tunga bussar som inte kan drivas med fossil diesel har en fast fordonsskatt oavsett vikt på 
984 kr per år. Till denna kategori hör etanolbussar, gasbussar, elbussar samt hybrider. [63] 
En normalbuss antas väga 16 ton, en ledbuss 24 ton och en boggibuss 20 ton. I Tabell 13 
anges de värden på fordonsskatten som använts i modellen. 

 

Tabell 13 Fordonsskatt för bussar drivna med olika drivmedel. Källa: Skattemyndigheten 

Fordonsskatt [SEK per år] 
Normal-

buss 
Ledbuss Boggibuss 

Diesel, FAME, HVO 13 769 15 777 10 485 

Biogas, Naturgas, Etanol, El, Hy-

brid 
984 984 984 

 

Den enda intäkten som inkluderas i de företagsekonomiska beräkningarna är bussarnas 
eventuella andrahandsvärde. Ofta behålls bussar i bruk under kortare tid än deras tekniska 
livslängd tillåter eftersom miljökraven kontinuerligt blir hårdare. Detta motiverar att äldre 
bussar byts ut mot nya och i kontraktet mellan trafikhuvudman och trafikoperatör ingår 
oftast ett ålderskrav. Eftersom några exakta siffror på andrahandsvärden inte går att ge, 
utgås i modellen från några generella procentsatser som årligen minskar andrahandsvärdet 
för de olika bussarna. Dessa värden har erhållits i kontakt med Rutger Hörndahl på Scania. 
Andrahandsvärdet för etanol- och gasbussar är sämre än för dieselbussar (fossil och bio-
diesel) vilket belyses genom att andrahandsvärdet för etanol- och gasbussarna ligger 5 % 
under det för dieselbussarna. [29] Efter 12 år (vilket är normal ekonomisk livslängd för 
diesel-, etanol-, och gasbussarna) är restvärdet 5 % av inköpspriset för diesel- och biodie-
selbussarna. Eftersom den är 5 % lägre för etanol- och gasbussarna har dessa inget andra-
handsvärde efter 12 år. För elbussar och hybrider finns inget andrahandsvärde inkluderat 
eftersom deras andrahandsmarknad ännu är oprövad. Möjligheten finns dock att inkludera 
detta i modellen.  

Den generella data som behövs för de företagsekonomiska kostnadsberäkningarna är den 
företagsekonomiska kalkylräntan vilken kan varieras i inputbladet.  

Beräkningsmetoden som används vid beräkning av de företagsekonomiska kostnaderna 
är nuvärdesmetoden (även kallad diskonteringsmetoden) tillsammans med annuitetsme-
toden. Generellt används nuvärdesmetoden för att beräkna nuvärdet av en investering där 
hänsyn tas till både årliga kostnader och intäkter. I och med att denna modell endast beräk-
nar kostnader fås istället en nuvärdeskostnad för investeringen. Eventuell reduktion i kost-
nader i form av andrahandsvärdet från en buss räknas som en intäkt under bussens sista år 
i bruk. Kostnadsberäkningarna grundar sig på en omräkning av alla framtida kostnader till 
en investering idag. Det innebär att alla framtida kostnader diskonteras, det vill säga deras 
värde räknas om med en given räntesats (diskonteringsräntan eller kalkylränta) bakåt i tiden 
till ett nolläge. Detta läge är oftast den tidpunkt då beslutet om investeringen togs. Det blir 
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en ”ränta på ränta”-beräkning fast tvärtom och nuvärdeskostnaden NVK för en framtida 
kostnad K med diskonteringsräntan p och tidpunkten för kostnaden n (i år) fås då med 
ekvation 4 nedan 

 

 456 � 6
�1 � 7�� (4) 

 

Den årliga kostnaden K för en buss består som beskrivits tidigare i avsnittet av flera delar, 
se ekvation 5 nedan. Andrahandsvärdet är en intäkt och beskrivs här som en negativ kost-
nad. 

 

 6 � 6!8�9��8��� � 69!:��!� � 6��ä���� � 6���8�;� � 6�9!�� � 6���� (5) 

 

Närmare beskrivning av komponenterna i ekvation kan ses i Tabell 14 nedan. 

 

Tabell 14 Definition av variabler i ekvation 5, de årliga kostnaderna för en buss. 

Variabel Definition 

Kavskrivning Avskrivningskostnaden 

Kkapital Räntan på restvärdet efter avskrivningen 

Kbränsle Drivmedelskostnad 

Kservice Servicekostnader 

Kskatt Fordonsskatt 

Krest Andrahandsvärdet 

 

De årliga kostnaderna summeras sedan för att få den totala nuvärdeskostnaden Ntot, det vill 
säga nuvärdeskostnaden över hela bussens livslängd i blir enligt ekvation 6 nedan 

 

 4��� �<6�
�

�=>
 (6) 

 

Nuvärdesmetoden passar endast till att jämföra investeringsalternativ med lika lång livs-
längd, vilket inte nödvändigtvis är fallet för de jämförda bussarna. Till exempel har en 
elbuss längre livslängd än andra bussar. För att göra en mer rättvis jämförelse används 
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därför annuitetsmetoden för att beräkna de genomsnittliga årliga kostnaderna för en inve-
stering. Detta görs genom att multiplicera nuvärdeskostnaden med annuitetsfaktorn k som 
kan ses i ekvation 7 nedan 

 

 1 � 7
1 � �1 � 7�?� (7) 

 

Annuitetskostnaden AK för ett bussalternativ blir då 

 

 @6 � 1 ∙ 456 � 7 ∙ 456
1 � �1 � 7�?� (8) 

   

 

6.4 Samhällsekonomiska kostnader 

Grunden för de samhällsekonomiska kostnaderna är bussarnas emissioner av skadliga äm-
nen. Hur stora dessa emissioner är beror på vilket drivmedel som används. Av de emiss-
ioner som redogjordes för i kapitel 5.1 (NOx, HC, CO och PM2,5) värderas alla förutom 
CO i pengar. Utöver dessa värderas även utsläppen av fossil koldioxid. De faktorer som 
inverkar på beräkningarna av de samhällsekonomiska kostnaderna kan ses i Figur 17 nedan. 
Kostnaderna beräknas för hela bussens ekonomiska livslängd. Beräkningen av drivmedels-
förbrukningen har redogjorts för tidigare i kapitlet men övriga faktorer kommer att beskri-
vas närmare i detta avsnitt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Inverkande faktorer vid beräkning av de samhällsekonomiska kostnaderna 
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Emissionsfaktorerna är mängden av ett visst utsläpp per energienhet av drivmedlet. De 
verkliga emissionsnivåerna är precis som drivmedelsförbrukningen svåra att förutse. Ty-
värr finns inget optimalt sätt att säkert fastställa de exakta emissionsfaktorerna för bussar 
med olika drivmedel och det är ingenting som går att mäta för bussar i drift som det går att 
göra för drivmedelsförbrukningen. Att utgå från gränsvärdena för den miljöklass en buss 
tillhör ger inte en rättvis bild av emissionerna eftersom utsläppen för en Euro VI-buss som 
drivs med exempelvis biogas inte är desamma som för en Euro VI-buss som drivs med 
fossil diesel. I och med att denna beräkningsmodell i första hand har som avsikt att visa på 
skillnader mellan de olika alternativen snarare än ange exakta värden för utsläpp och kost-
nader har värden för emissionsfaktorerna bestämts efter konsultation med sakkunniga på 
Scania, där mätningar av emissionsnivåerna för bussar med alla de jämförda drivmedlen 
görs. Det bör betonas att detta inte är några exakta utsläppssiffror men de ger förhoppnings-
vis en så rättvis bild som möjligt av skillnaderna mellan drivmedlen. Den största utma-
ningen för busstillverkarna är att hålla emissionerna under gränsnivåerna för fossil diesel 
och biodiesel. De är därför rimligt att sätta emissionsfaktorerna för fossil diesel, FAME 
och HVO till de gränsvärden som gäller inom miljöklassen Euro VI (se Tabell 6 i avsnitt 
5.1 för dessa gränsvärden). [61] För etanolbussen är NOx-utsläppen lägre, i modellen är 
emissionsfaktorn satt till 15 % under gränsvärdet för Euro VI.  Gasbussens utsläppsvärden 
för NOx ligger på 30 % under gränsvärdet. [64] Utsläppen av HC och CO är i stort sett 
obefintliga för gas- och etanolbussarna och är satta till 0 g per kWh. Utsläppen av partiklar 
ligger för etanolbussen på 50 % under gränsvärdet och drygt 70 % under gränsvärdet för 
gasbussen. [64] Koldioxidutsläppen avser de fossila utsläppen och är därmed noll för alla 
biodrivmedel och förnybar el. Emissionsfaktorerna av koldioxid för fossil diesel och natur-
gas kommer från Drivmedelsfakta 2014, Gröna bilister [65]. Elbussen ger inga utsläpp. De 
utsläppsvärden som används i modellen kan ses i Tabell 15 nedan.   

 

Tabell 15 Emissionsfaktorer för Euro VI-bussar drivna med olika drivmedel. 

Emissionsfaktorer 

Euro VI [g/kWh] 
CO2 NOx PM2,5 HC CO 

Diesel (Mkl 1) 263,52 0,4 0,01 0,13 1,5 

FAME & HVO 0 0,4 0,01 0,13 1,5 

Etanol 0 0,34 0,005 0 0 

Biogas 0 0,28 0,0032 0 0 

Naturgas 202,32 0,28 0,0032 0 0 

El 0 0 0 0 0 

 

 

Den samhällsekonomiska kostnadsvärderingen av emissionerna görs utifrån de skador 
som emissionerna förväntas orsaka. Luftföroreningars effekt på hälsa och miljö är ett 
mycket komplext område och det är ingen lätt uppgift att bestämma hur dessa effekter ska 
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värderas i pengar. I denna modell används de kalkylvärden och den beräkningshandledning 
som presenteras i ASEK 5.1 från Trafikverket och riktar sig till samhällsekonomiska ana-
lyser i transportsektorn [66]. Kortfattat bygger kostnadsuppskattningarna i ASEK på betal-
ningsviljan för att minska de negativa effekter utsläppet av respektive ämne orsakar. Häl-
soeffekterna från luftföroreningar bygger både på förkortad livslängd (mortalitet) och ökad 
sjuklighet (morbiditet). Mortaliteten har värderats enligt det uppskattade värdet av ett lev-
nadsår som i sin tur bygger på uppskattningar om det skattade förväntade värdet av ett liv. 
Värderingen av miljöpåverkan bygger på åtgärdskostnaden av utsläppen för att uppnå po-
litiskt uppsatta miljömål. [66] Alla dessa effekter delas in i regionala och lokala effekter 
beroende på om skadorna drabbar en större region eller främst de lokala invånarna och 
närmiljön. Om en buss kör i landsortsmiljö inkluderas enbart kostnaderna för de regionala 
effekterna. För stadsbussar adderas de regionala och lokala effekterna och deras respektive 
kostnader. Till lokala effekter räknas enbart hälsoeffekter och hur stor skadeverkan av 
dessa blir beror även på den lokala befolkningsmängden. De regionala effekterna tar föru-
tom hälsoeffekterna även hänsyn till negativa effekter på miljön. I ASEK räknas emissioner 
av NOx och HC till de regionala effekterna. [66] Till de lokala effekterna räknas NOx, HC 
och partiklar. På grund av att CO inte anses finnas i luften i den utsträckningen att det leder 
till några hälso- eller miljökonsekvenser belastar inte dessa utsläpp samhället och värderas 
varken regionalt eller lokalt. Utsläpp av CO2 påverkar klimatet på ett globalt plan och vär-
deras i SEK per kg precis som de regionala effekterna. Den samhällsekonomiska kostnads-
värderingen av de regionala- och globala effekterna i ASEK omräknade till 2014 års pen-
ningvärde kan ses i Tabell 16 nedan. 

 

Tabell 16 Samhällsekonomisk kostnadsvärdering för regionala effekter för NOx och HC och globala effekter 
för CO2. Källa: ASEK 5.1 Trafikverket 

Emission Samhällsekonomisk kostnadsvärde-

ring [SEK per kg] 

CO2 1,12 

NOx 82,73 

HC 41,36 

 

De lokala effekterna av emissionerna anges i enheten SEK per exponeringsenhet och för 
att få den samhällsekonomiska kostnadsvärderingen av de lokala effekterna i enheten SEK 
per kg utsläpp måste antalet exponeringsenheter Exe för tätorten beräknas. Antalet expo-
neringsenheter beror på lokala data i form av tätortens befolkningsmängd B [antal perso-
ner] och en ventilationsfaktor Fv [exponering per person och kg utsläpp] enligt ekvation 
(9). Ventilationsfaktorn beror på vilken av Sveriges fem ventilationszoner den aktuella tä-
torten tillhör. [66] 

 �A� � 0,029 ∙ D8 ∙ '>,E (9) 

 



67 
 

I ASEK beskrivs också långsiktiga kalkylvärden för både regionala och lokala emissions-
effekter som bland annat beror på att betalningsviljan ökar parallellt med befolkningens 
reala inkomster. [66] Dessa värden används för att beräkna en procentuell årlig ökning av 
de samhällsekonomiska kostnaderna. [67] Om kalkylvärdet är x1 från början och x2 efter n 
år beräknas den procentuella ökningstakten y enligt ekvation 10 nedan 

 

 
F = GAHAIJ

I
�

 (10) 

 

 

Den generella data som inkluderas i beräkningen av de samhällsekonomiska kostnaderna 
är den reala samhällsekonomiska diskonteringsräntan, vilken kan varieras i inputbladet. På 
samma sätt som för de företagsekonomiska kostnaderna summeras de samhällsekonomiska 
kostnaderna för varje emission (regional och lokal kostnad) och diskonteras därefter till en 
nuvärdeskostnad. Den samhällsekonomiska annuitetskostnaden beräknas även analogt med 
den företagsekonomiska annuitetskostnaden.   

 

 

6.5 Växthusgasreduktion 

I modellen beräknas reduktionen av växthusgasutsläpp i ett livscykelperspektiv genom en 
jämförelse av det valda förnybara drivmedlet med fossil diesel. Det är därmed inte samma 
växthusgasreduktion som i hållbarhetskriterierna (se avsnitt 3.1) där respektive förnybart 
alternativ jämförs med sin fossila motsvarighet. Detta görs eftersom det är fossil diesel som 
antas byts ut mot ett förnybart alternativ. Det är fullt möjligt att i modellen välja att göra 
jämförelsen mellan vilka drivmedel som helst. I Tabell 17 på nästa sida ses livscykelutsläp-
pen av koldioxidekvivalenter i gram per MJ för respektive förnybart drivmedel som finns 
inkluderat i modellen. Dessa siffror är medeltal av livscykelutsläppen för drivmedlen från 
olika råvaror viktade med avseende på användningen i Sverige. [39] [68] Det är viktigt att 
vara medveten om att dessa värden inte säger någonting om fordonets livscykelutsläpp 
(som biodrivmedlet används i). 
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Tabell 17 Växthusgasutsläpp från olika drivmedel ur ett livscykelperspektiv. [39] [65] [68] 

[gram 

per MJ] 

Fossil 

diesel 

FAME 

(RME) 

HVO (utan 

palmolja) 
Etanol 

Biogas (lokal-

producerad av 

avfall och slam) 

Biogas 

(flakad) 

Förny-

bar el 

WTW 

utsläpp 

av CO2e 

88,60 47,60 10,19 28,70 10,00 22,50 2,60 

 

 

Ett av studiens syften var att utforma en beräkningsmodell för att kunna utföra en kostnads-
jämförelse av olika drivmedelsalternativ utifrån lokala förutsättningar. I detta kapitel har 
utformningen och funktionaliteten för denna modell beskrivits tillsammans med de beräk-
ningar som den grundar sig på.  
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7  Resultat för kostnadsjämförelsen 

 

I föreliggande kapitel redogörs för de resultat som fås vid användning av modellen med 

hänsyn till de lokala förutsättningarna i Uppsala. Kapitelet inleds med en genomgång av 

de indata som använts i modellen vid kostnadsjämförelsen. Därefter redovisas miljökonse-

kvenserna av drivmedelsvalen tillsammans med de samhällsekonomiska kostnaderna. Vi-

dare redogörs för de företagsekonomiska kostnaderna i de tre skattescenarierna och till 

sist de totalekonomiska kostnaderna. 

 

7.1 Indata till modellen för kostnadsberäkningarna  

I detta avsnitt definieras vilka data som använts vid de företagsekonomiska och samhälls-
ekonomiska kostnadsberäkningarna, på vilket sätt värdena anpassats för Uppsalas förut-
sättningar och vilka begränsningar som gjorts. Först presenteras de siffror som matats in i 
inputbladet uppdelat i generella data, lokala data och jämförelsedata på samma sätt som i 
Tabell 8 i föregående kapitel. Efter varje tabell följer en motivering till de valda siffrorna 
med referenser. Därefter följer en beskrivning av den information som skrivits in i faktab-
laden tillsammans med motivering och referenser.  I Tabell 18 nedan kan de generella data 
som använts i beräkningarna ses. Siffrorna som använts är alla rekommenderade i ASEK 
5.1 från Trafikverket. [66] 

 

Tabell 18 Generella data för kostnadsberäkningarna. Källa: ASEK 5.1 Trafikverket 

Generella data  

Real företagsekonomisk kalkyl-

ränta 
5,0 % 

Real samhällsekonomisk dis-

konteringsränta 
3,5 % 

Moms på drivmedel 25 % 

 

 

Skatten för drivmedlen är olika i de tre skattescenarierna och finns definierad i avsnitt 3.5. 
Inflationen har valts att bortses ifrån och endast reala kostnadsberäkningar har gjorts. Som 
ytterligare avgränsning är de reala prisökningarna för drivmedel, service och skatter satta 
till noll. De lokala data för Uppsala som använts i modellen kan ses i Tabell 19 på nästa 
sida. 
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Tabell 19 Lokala data för Uppsala använda i kostnadsberäkningarna. 

Lokala data  

Folkmängd i Uppsala 207 593 

Befolkningsökningstakt 
1,11 % 

per år 

Ventilationsfaktor 1,0 

Genomsnittlig dieselförbruk-

ning 
0,41 l/km 

Andel biodiesel 28 % 

 

Folkmängden och en uppskattad folkmängd år 2030 för Uppsala är tagen från Uppsala 
kommuns befolkningsprognos. Befolkningsökningstakten är beräknad med ekvation 10 i 
föregående kapitel med grund i siffrorna i denna befolkningsprognos. Uppsala ligger inom 
ventilationszon 1-2 och har ventilationsfaktorn 1,0. [66] Den genomsnittliga 
dieselförbrukningen grundar sig på ett medelvärde av 8 stycken fossildrivna  Euro VI-
ledbussar som har körts i trafik i Uppsalas innerstad i minst ett år. I medeltal har dessa 
bussar haft 28 % inblandad RME i den fossila dieseln. De jämförelsedata som valts vid 
kostnadsberäkningarna och som är lika för alla de jämförda drivmedlen kan ses i Tabell 20. 
Alla drivmedelsalternativ som är möjliga i modellen inkluderas i jämförelsen, det vill säga 
fossil diesel, FAME (RME), HVO, etanol, lokalproducerad och flakad biogas, förnybar el, 
naturgas och hybrid för fossil diesel, FAME och HVO. 

 

Tabell 20 Jämförelsedata som är lika för alla jämförda drivmedel. 

Busstyp Körtur Antal bussar 
Körsträcka per år 

[mil] 

Ledbuss Uppsala innerstad 1 8000 

 

En buss för varje drivmedelsalternativ jämförs, alla bussar är ledbussar som kör i Uppsalas 
innerstad ca 8000 mil per år. Inköpspriset och den ekonomiska livslängden för bussarna 
med olika drivmedel skiljer sig åt, se Tabell 21 nedan. Inköpspriserna för dieselbussen (för 
fossil diesel, biodiesel och etnaol), gasbussen och hybriden har fåtts från Scania. Även den 
ekonomiska livslängden för dessa är erhållen från dem. [29] Inköpspriset för elbussen är 
från Hybricon angivet till 7 MSEK och den ekonomiska livslängden till 15 år. [62] Ef-
tersom elpriset inte ingår i scenariovariationen (skatten på el är skild från skatten på 
biodrivmedel) är dess företagsekonomiska kostnader oförändrade för allaa scenarier. Det 
visade sig (se resultaten i avsnitt 7.3) att för elbussalternativet var inköpspriset den 
dominerande kostnadsposten. Som känslighetsanalys beräknades kostnaderna även för ett 
inköpspris på 5 och 6 MSEK. Att enbart lägre inköpspriser inkluderades var för att en 
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framtid med allt större elbussmarknad och bättre och billigare batterier kommer att pressa 
priserna. 

 

Tabell 21 Jämförelsedata som skiljer sig mellan de drivmedel som jämförs. 

Buss Inköpspris [MSEK] Ekonomisk livslängd [år] 

Dieselbuss för fossil diesel,  

biodiesel eller etanol 
2,25 12 

Gasbuss för biodiesel eller 

naturgas 
2,5 12 

Elbuss 5 - 6 - 7 15 

Hybrid för fossil diesel eller 

biodiesel 
2,75 12 

 

I faktabladen har drivmedelsbesparingen för hybridbussarna varierats mellan 20 %, 25 % 
och 30 % som en liknande känsligahetsanalys som för elbussens inköpspris. 
Drivmedelspriserna som används är insamlade i form av prisofferter från 
drivmedelsproducenter och sakkuniga inom området. Eftersom det av marknadsmässiga 
skäl kan vara känsligt att specifika drivmedelbolags prisofferter offentliggörs inkluderas 
inte drivmedelspoducenternas namn i rapporten. Alla priser inkluderar transport till 
stadsbussdepån i Uppsala. I Tabell 22 nedan kan drivmedelspriserna exklusive skatter och 
moms ses. För förnybar el inkluderas även siffror för nätavgift och skatt eftersom den inte 
redovisats tidigare i rapporten som för de andra jämförda drivmedelsalternativen. 

 

Tabell 22 Drivmedelspriser exklusive skatter och moms (förutom elpriset som inkluderar elcertifikat, nätav-
gift och skatt). 

Drivmedel Pris Enhet 

Fossil diesel (Mlk 1)  5,75  SEK per liter 

FAME (RME) 7,93 SEK per liter 

HVO (utan palmolja)  9,20 SEK per liter 

Etanol (ED95) [SEK/l] 6,40 SEK per liter 

Biogas (lokalproducerad)  6,75 SEK per m3 

Biogas (flakad)  9,50 SEK per m3 

Förnybar el (rörligt pris inkl. 

elcertifikat, nätpris och skatt)  
0,90 SEK per kWh 

Naturgas  6,15 SEK per m3 
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7.2 Samhällsekonomisk kostnadsjämförelse 

I Error! Reference source not found. jämförs drivmedlens livscykelutsläpp av växthus-
gaser jämfört med fossil diesel. Denna jämförelse görs eftersom diesel är det fossila driv-
medel som i Uppsala kommer att bytas ut mot ett förnybart alternativ. Den högsta redukt-
ionen fås med förnybar el och biogas, tätt följt av HVO. Detta resultat utgår från förutsätt-
ningarna i Uppsala och HVO:n är därför fri från palmolja.  

 

Figur 18 Den procentuella reduktionen av växthusgasutsläpp i livscykel perspektiv vid övergång från fossil 
diesel till förnybart drivmedel. 

Hur stora emissionerna blir vid drift med olika drivmedel beror dels på emissionsfaktorerna 
för de olika drivmedlen, dels hur stor drivmedelsförbrukningen är. Den senare beror som 
tidigare beskrivits av drivmedlets energiinnehåll och motorns verkningsgrad. I Tabell 23 
redovisas den årliga reduktionen av utsläpp jämfört med diseldrift. Förnybar el är även här 
överlägset bäst med 100 procentig reduktion i alla kategorier. Biogasen uppnår den näst 
bästa reduktion av partiklar på 67 % följd av etanol på 33 %. Både FAME och HVO ligger 
på samma utsläppsnivåer som fossil diesel förutom när det gäller koldioxidutsläpp. Etanol 
har bäst resultat för kväveoxidreduktion på 15 % medan biogasen får 6 %. 

 

Tabell 23 Procentuell årlig reduktion av utsläpp för olika förnybara drivmedel jämfört med fossil diesel. 

 
FAME och 

HVO 
Etanol Biogas Förnybar el 

CO2e 100 % 100 % 100 % 100 % 

NOx 0 % 15 % 6 % 100 % 

HC 0 % 100 % 100 % 100 % 

Partiklar 0 % 33 % 67 % 100 % 

CO 0 % 100 % 100 % 100 % 

Det är bussarnas utsläppsnivåer som avgör hur höga de samhällsekonomiska kostnaderna 
för respektive drivmedelsval blir. Kostnaderna baseras på tank-to-wheel utsläppen det vill 

46%

88%

68%

89% 89%
75%

FAME

(RME)

HVO Etanol Biogas Förnybar

el

Flakad

biogas

Procentuell reduktion av CO2e-utsläpp 
jämfört med fossilt diesel
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säga förbränningen av respektive drivmedel i bussens motor. Detta innebär att utsläpp 
kopplade till transporten av drivmedlen till bussdepån inte ingår. Därmed blir det inte heller 
någon skillnad i de samhällsekonomiska kostnaderna mellan flakad biogas och lokalpro-
ducerad biogas. I Figur 19 ses annuitetskostnaden (den årliga kostnaden) för samhället med 
respektive drivmedel uppdelat efter vilket utsläpp som är källan till kostnaden. Kostnads-
posten för respektive utsläpp kommer i ordning uppifrån och ner, det vill säga kostnaden 
för PM2,5 är på toppen, nästa steg nedåt är kostnaden för HC, därefter kostnaden för NOx 
och till sist på botten är kostnaden för koldioxidutsläppen.  

 

 

 

Figur 19 Samhällsekonomiska annuitetskostnader för de jämförda drivmedlen uppdelat efter källan till kost-
naden. 

 

Figur 19 visar att de samhällsekonomiska kostnaderna vid användning av förnybar el är 0 
SEK årligen. Näst kostnadseffektivaste alternativet för samhället är biogas som hamnar på 
24 306 SEK per år, tätt följt av etanol på 24 769 SEK per år. FAME och HVO kostar 
samhället drygt 43 000 SEK per år. Fossil diesel är absolut dyrast med drygt 140 000 SEK 
årligen, följd av naturgas på drygt 120 000 SEK per år.  

 

7.3 Företagsekonomisk kostnadsjämförelse 

I detta avsnitt beräknas de företagsekonomiska kostnaderna för de olika drivmedelsalter-
nativen. Att jämföra kostnaderna för olika skattescenarier kan ses som en form av känslig-
hetsanalys. För hybridbussarna analyseras även olika stora drivmedelsbesparingar och för 
elbussen varierande inköpspris. Utöver detta görs ingen ytterligare känslighetsanalys. 
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I resultaten i avsnitt 7.3.1-7.3.3 är elbussens inköpspris 7 MSEK. En känslighetsanalys görs 
för detta inköpspris eftersom den påverkar annuitetskostnaden markant. I figurerna i dessa 
avsnitt är även annuitetskostnaden för fossil diesel och naturgas oförändrade. Drivmedels-
besparingen för hybridbussen varieras även för varje scenario för att ge en känsla för hur 
stor denna besparing måste vara för att vara lönsam.  

7.3.1 Scenario 1: Biodrivmedlen ålagda full energi- och koldioxidskatt 

I det första scenariot har alla biodrivmedel både energi- och koldioxidskatt. Eftersom 
andrahandsvärdet på bussarna ses som en intäkt och inte en kostnad är den inte inräknad i 
Figur 20. I jämförelsen i Figur 26 däremot samt i totalkostnadsberäkningarna är även andra-
handsvärdet inräknat. Figur 20 visar de företagsekonomiska annuitetskostnaderna för bus-
sar med olika drivmedel uppdelat efter kostnadspost. Uppdelningen följer ordningen i hö-
gerspalten, det vill säga fordonsskatten på toppen, därefter servicekostnaderna, efter det 
drivmedelskostnaden, näst längst ner räntan på lånet och på botten amorteringen på inve-
steringskostnaden. Fordonsskatten är så liten för alla drivmedel förutom fossil diesel, 
FAME och HVO så de inte syns i staplarna.  

  

 

Figur 20 Företagsekonomisk annuitetskostnad för bussar med olika drivmedel uppdelad efter kostnadspos-
terna för Scenario 1. 

 

Resultaten i Figur 20 visar att alla förnybara alternativ blir dyrare än fossil diesel vars an-
nuitetskostnad blir knappt 900 kSEK. Etanolbussen och gasbussen som körs på flakad bi-
ogas blir dyrast och hamnar på över 1,1 MSEK årligen. Att etanolbussen blir så dyr beror 
på att koldioxidskatten (som är inräknad i drivmedelskostnaden) baseras på volym och på 
grund av etanolens låga energiinnehåll blir koldioxidutsläppet stort. Elbussens årliga kost-
nad hamnar på drygt 1 MSEK per år. Den lokalproducerade biogasen blir nästan lika dyr 
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som FAME och HVO, varav FAME är kostnadseffektivast på drygt 950 kSEK. Naturgasen 
är ett dyrare alternativ än fossil diesel men kostnadseffektivare än alla förnybara alternativ.  

Det finns olika uppgifter om hur stor drivmedelsförbrukningen minskar vid hybriddrift. 
Därför görs här en känslighetsanalys där icke-hybridbussar drivna med antingen fossil die-
sel, FAME eller HVO jämförs med hybridbussar drivna med dessa drivmedel men med 
varierande drivmedelsbesparing på 20 %, 25 %, och 30 %.  I Figur 21 ses att för att HVO-
hybridbussen ska vara lönsam räcker det med 20 % reduktion i drivmedelsförbrukning. När 
det gäller FAME ligger det på gränsen, med 20 % drivmedelsreduktion hamnar kostnaden 
på blott 300 SEK mer än för icke-hybriden. När det gäller fossil diesel måste drivmedels-
reduktionen ligga på 25 % för att vara lönsam.  

 

 

Figur 21 Annuitetskostnaden för en icke-hybridbuss jämfört med en hybridbuss med varierande reduktion i 
drivmedelsförbrukning för Scenario 1. 

 

7.3.2 Scenario 2: Biodrivmedlen fråntagna koldioxidskatt 

I det andra scenariot betalar biodrivmedlen energiskatt men inte koldioxidskatt. Detta gör 
att både bussarna drivna med FAME och den lokalproducerade biogasen blir kostnadsef-
fektivare i annuitetskostnad än fossil diesel, se Figur 22. Den flakade biogasen ligger här 
på drygt 1 MSEK vilket är ungefär samma kostnadsnivå som elbussen (med samma in-
köpspris som i Scenario 1). Etanolkostnaden har sjunkit till strax under 1 MSEK men är 
fortfarande dyrare än HVO som kostar strax under 900 kSEK. 
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Figur 22 Företagsekonomisk annuitetskostnad för bussar med olika drivmedel uppdelad efter kostnadspos-
terna för Scenario 2. 

 

I detta scenario räcker det inte med 20 % drivmedelsreduktion för vare sig fossil diesel, 
FAME eller HVO. HVO-hybridbussen är lönsam om drivmedelsbesparingen är 25 %, det-
samma gäller fossil diesel medan detta inte fullt räcker för FAME-hybridbussen (se Figur 
23 nedan).  

 

 

Figur 23 Annuitetskostnaden för en icke-hybridbuss jämfört med en hybridbuss med varierande reduktion i 
drivmedelsförbrukning för Scenario 2. 
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7.3.3  Scenario 3: Skattereduktion grundad på marginal till överkom-
pensationsgräns 

Som beskrivs i avsnitt 3.5.3 har biodrivmedlen i Scenario 3 först ålagts full energi- och 
koldioxidskatt och efter jämförelse med sin fossila motsvarighet har maximal skatteredukt-
ion gjorts utan att överstiga överkompensationsgränsen. Hur stor denna skattereduktion är 
för kan ses i Tabell 24 nedan. 

 

Tabell 24 Marginalen till överkompensationsgränsen för biodrivmedlen. 

[SEK] FAME HVO Etanol Biogas 

Marginal till 

överkompensat-

ion  

3,28 4,76 5,59 7,90 

 

 

Kostnaderna för fossil diesel och naturgas är oförändrade från föregående scenarier, se Fi-
gur 24. I detta scenario har etanolpriset sjunkit och den årliga kostnaden blir bara drygt 800 
kSEK. Detta är dock mer än för både lokalproducerad och flakad biogas som ligger på 
drygt 600 kSEK respektive 700 kSEK. Att prisskillnaden mot tidigare scenarier blir så stor 
för dessa beror på att produktionskostnaden för biogas som Energimyndigheten använder 
sig av vid överkompensationsberäkningar är mycket högre än vad priset är vid inköp av 
biogas till Uppsala, både lokalproducerad och flakad. Även FAME-bussen och HVO-bus-
sen blir ca 30 kSEK kostnadseffektivare än fossil diesel. 
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Figur 24 Företagsekonomisk annuitetskostnad för bussar med olika drivmedel uppdelad efter kostnadspos-
terna för Scenario 3. 

I Scenario 3 räcker det inte längre med 25 % drivmedelsbesparing för vare sig FAME eller 
HVO för att hybriden skulle vara lönsam, se Figur 25. Det är dock inte mycket mer som 
krävs för att komma ner på samma kostnadsnivå som för icke-hybridbussen. Vid 30 % 
drivmedelsbesparing är hybridbussen klart kostnadseffektivare för alla tre drivmedlen. 

 

 

Figur 25 Annuitetskostnaden för en icke-hybridbuss jämfört med en hybridbuss med varierande reduktion i 
drivmedelsförbrukning för Scenario 3. 
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7.3.4 Sammanställning av scenarierna 

För att få en överblick över kostnadsskillnaderna för biodrivmedlen i de tre scenarierna 
sammanfattas dessa i Figur 26. I denna kostnadsberäkning har även hänsyn tagits till even-
tuellt andrahandsvärde. Staplarna är från vänster till höger i samma ordning som beskriv-
ningarna uppifrån och ner. Det vill säga stapeln längst till vänster är fossil diesel, näst längst 
till vänster FAME, tredje längst till vänster HVO, i stapeln i mitten etanol, näst längst till 
höger lokalproducerad biogas och längst till höger flakad biogas. Kostnaden för fossil die-
sel är som ses oförändrad i de tre scenarierna. Elbussen behandlas separat i avsnitt 7.3.5.  

 

 

 

 

Figur 26 Årlig kostnad för buss med olika drivmedel för de tre skattescenarierna. I denna kostnad är andra-
handsvärdet på bussen avdraget från totalkostnaden. 

 

7.3.5 Kostnadsvariation för elbussen beroende på inköpspris 

I Figur 20, Figur 22 och Figur 24 ses att annuitetskostnaden för elbussen till skillnad från 
de andra drivmedlen inte främst beror på drivmedelskostnaden (elpriset i det här fallet) utan 
på inköpspriset av bussen. Inköpspriset är i beräkningarna ursprungligen satt till 7 MSEK 
men om försäljningsvolymerna av denna typ av bussar ökar framöver eller batteritekniken 
går framåt kan detta pris bli lägre. Som en känslighetsanalys undersöks därför vad annui-
tetskostnaden för elbussen blir om inköpspriset istället är 6 MSEK eller 5 MSEK. I Figur 
27 ses resultatet som visar att för varje MSEK som inköpspriset blir lägre, minskar annui-
tetskostnaden med omkring 100 kSEK.  
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Figur 27 Annuitetskostnaden för elbussen med varierad inköpskostnad. 

7.4 Totalekonomisk kostnadsjämförelse 

Syftet med studien var att med utgångspunkt i olika möjliga skattescenarier ta reda på vilket 
stadsbussdrivmedel som sammanvägt vore både samhällsekonomiskt och företagsekono-
miskt bäst för Uppsala. I detta avsnitt redovisas därför de företagsekonomiska och de sam-
hällsekonomiska kostnaderna sammantaget, för att förenkla används här begreppet totale-
konomiska kostnader. Elbussen inkluderas med inköpspriset på 7 miljoner och 6 miljoner 
och hybridbussarna för 25 % och 30 % drivmedelsbesparing. Dessa alternativ har valts då 
de anses mer sannolika än inköpspriset på 5 miljoner för elbussen och endast 20 % driv-
medelsbesparing för hybridbussen. I diagrammen i de tre kommande avsnitten 7.4.1-7.4.3 
är staplarna i samma ordning från vänster till höger som förklaringarna i högerspalten upp-
ifrån och ner. Längst till vänster står alltså stapeln för FAME och längst till höger stapeln 
för HVO-hybriden med 30 % drivmedelsbesparing. Fossil diesel är med som referensvärde. 

 

7.4.1 Scenario 1 

Med de skatteförutsättningar som gäller för Scenario 1 blir annuitetskostnaderna för de 
olika alternativen som i Figur 28 på nästa sida. Generellt sett skiljer sig inte kostnaderna 
drastiskt mellan alternative. Etanol och flakad biogas sticker ut som klart dyrare alternativ 
på över 1,1 MSEK om året. Om elbussens inköpspris är 6 MSEK är detta det kostnadsef-
fektivaste alternativet på drygt 915 kSEK årligen. Om inköpspriset däremot är 7 MSEK är 
elbussalternativet trots det kostnadseffektivare (drygt 1 MSEK) än etanol, HVO och flakad 
biogas. Som tidigare nämnts inkluderar inte detta kostnaden för laddinfrastrukturen. Om 
hybridbussen har 30 % drivmedelsbesparing är det näst kostnadseffektivaste alternativet 
FAME-hybriden (30 %) på knappt 930 kSEK. Även de andra båda HVO-hybriderna och 
FAME-hybriden med mindre drivmedelsbesparing är något kostnadseffektivare än att köra 
på lokalproducerad biogas. Värt att notera är att totalkostnaden för fossil diesel hamnar på 
drygt 1 MSEK årligen. Detta är ganska precis samma som för elbussen då den kostar 7 
MSEK och högre än både biogas (lokalproducerad), FAME och alla hybriderna. Detta trots 
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pålagd energi- och koldioxidskatt för biodrivmedlen, vilket beror på att de samhällsekono-
miska kostnaderna är klart högre för fossila drivmedel.  

 

 

Figur 28 De totalekonomiska annuitetskostnaderna för bussar drivna med olika drivmedel för Scenario 1. 
Staplarnas ordning från vänster till höger sammanfaller med definitionerna uppifrån och ner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 700 000

 750 000

 800 000

 850 000

 900 000

 950 000

 1 000 000

 1 050 000

 1 100 000

 1 150 000

 1 200 000

SE
K

 p
er

 å
r

Årliga totalekonomiska kostnader för olika drivmedelsval  
(Scenario 1)

Fossil diesel

FAME

HVO

Etanol

Biogas (lokalproducerad)

Biogas (flakad)

Förnybar el 7 milj

Förnybar el 6 milj

FAME hybrid 25 %

FAME hybrid 30 %

HVO hybrid 25 %

HVO hybrid 30 %



82 
 

 

 

 

7.4.2 Scenario 2 

Med skatteförutsättningarna i Scenario 2 är fossil diesel, etanol, flakad biogas och el (om 
inköpspriset är 7 MSEK) de klart dyraste alternativen, se Figur 29. HVO hamnar med denna 
skattebefrielse i samma prisklass som elbussen med inköpspris på 6 MSEK, nämligen på 
drygt 900 kSEK. Lokalproducerad biogas och FAME kostar ungefär lika mycket, drygt 
880 kSEK. Både vid 25 % och 30 % drivmedelsbesparing lönar det sig med en FAME-
hybrid. Desamma gäller HVO, men det är endast med 30 % drivmedelsbesparing som kost-
naden hamnar i klass med lokalproducerad biogas eller FAME.  

 

 

 

Figur 29 De totalekonomiska annuitetskostnaderna för bussar drivna med olika drivmedel för Scenario 2. 
Staplarnas ordning från vänster till höger sammanfaller med definitionerna uppifrån och ner. 
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7.4.3  Scenario 3 

I Scenario 3 blir kostnadsbilden markant annorlunda, främst för etanol och biogas som får 
en kraftig skattereduktion och därmed blir kostnadseffektivare, se Figur 30. Den årliga 
kostnaden för lokalproducerad biogas ligger på 650 kSEK om året, medan flakad biogas 
kostar ca 100 kSEK mer. Etanolen är det tredje kostnadseffektivaste alternativet på drygt 
800 kSEK årligen. I ett sådant här scenario är inte elalternativet lika lönsamt, en elbuss för 
7 MSEK ligger som förut på samma kostnadsnivå som fossil diesel medan en elbuss för 6 
MSEK kostar knappt 50 kSEK mer än FAME, HVO och hybridbussar drivna med dessa.  

 

 

Figur 30 De totalekonomiska annuitetskostnaderna för bussar drivna med olika drivmedel för Scenario 3. 
Staplarnas ordning från vänster till höger sammanfaller med definitionerna uppifrån och ner. 

 500 000

 550 000

 600 000

 650 000

 700 000

 750 000

 800 000

 850 000

 900 000

 950 000

 1 000 000

 1 050 000

 1 100 000

SE
K

 p
er

 å
r

Årliga totalekonomsika kostnader för olika drivmedelsval  
(Scenario 3)

Fossil diesel

FAME

HVO

Etanol

Biogas (lokalproducerad)

Biogas (flakad)

Förnybar el 7 milj

Förnybar el 6 milj

FAME hybrid 25 %

FAME hybrid 30 %

HVO hybrid 25 %



84 
 

8  Slutsatser och diskussion 

 

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatserna för studiens syfte och frågeställningar. 

Resultaten sätts i förhållande till de gällande styrmedelsförutsättningarna och vidareut-

veckling av beräkningsmodellen och möjliga känslighetsanalyser diskutera. Avslutningsvis 

ges en utblick över biodrivmedlens framtid.  

 

8.1 Beräkningsmodellen 

Ett av studiens syften var att utveckla en beräkningsmodell för att möjliggöra en företagse-
konomisk- och samhällsekonomisk kostnadsjämförelse av nyinköp av bussar som drivs 
med olika förnybara drivmedel. Den första frågeställningen handlade om vilka aspekter 
som måste beaktas för att göra denna typ av kostnadsjämförelse utifrån lokala förutsätt-
ningar. Dessutom skulle modellen vara av sådan karaktär att den kunde användas för lik-
nande jämförelser även för andra orter.  En sådan modell har skapats i denna studie och 
tillämpats på Uppsalas lokala förutsättningar. Den svåraste aspekten att förhålla sig till var 
drivmedelsförbrukningen som varierar både mellan olika orter, men också mellan olika 
typer av bussar. Några exakta siffror för detta finns inte, men eftersom modellen tar in den 
aktuella ortens drivmedelsförbrukning som indata blir kostnadsberäkningarna anpassade 
till denna ort. En annan svår aspekt var emissionsfaktorer som varierar mellan olika driv-
medel, men som inte mäts vid drift. I denna modell används emissionsfaktorerna som är 
framtagna av Scania för olika drivmedel för att visa på att dessa skiljer sig för bussar med 
olika drivmedel även om bussarna tillhör samma miljöklass. Dessa siffror skulle kunna 
finjusteras allt eftersom Scania (och andra busstillverkare) utför fler emissionstester.  

Modellen är utformad för att kunna beräkna kostnader och utsläpp för hela bussflottor. En 
intressant utveckling vore att inkludera funktionalitet för utbytestakt av äldre fordon och 
därmed även räkna med utsläppsnivåer som gäller för befintliga bussar (Euro III, IV, V). 
Då skulle varierande sammansättningar av både gamla och nya bussar med olika drivmedel 
kunna jämföras. Även en ökning av antalet resenärer i busstrafiken och dess inverkan på 
behovet av antalet bussar skulle kunna inkluderas. En annan funktion som skulle kunna 
ingå skulle vara att befintlig volym lokalproducerad biogas skulle ges som indata. Modellen 
skulle då returnera antalet bussar som kan köras på biogas och övergå till ett valt andra-
handsdrivmedel om denna inte räcker till hela bussflottan. Laddhybriden skulle kunna in-
kluderas som ett möjligt alternativ. Laddinfrastruktur skulle kunna utredas och kostnader 
för detta beaktas i modellens kostnadsberäkningar.  

Även buller skulle kunna införas som grund för samhällsekonomiska kostnader, eftersom 
detta finns värderat i ASEK 5.1. Utöver kostnadsberäkningar skulle modellen kunna ut-
vecklas till att även inkludera vinster. Som modellen ser ut nu finns inga vinster förutom 
bussarnas andrahandsvärde inkluderat. Flera studier har visat att lokal biogasproduktion till 
exempel är gynnsam för arbetstillfällen och tillväxt i kommunen. (85) (86) Fortsatt 
forskning skulle kunna inkludera samhällsekonomiska nyttor så som jobbtillfällen med 
mera.  
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8.2 Kostnadsjämförelse av förnybara drivmedel för Uppsala 

Studiens andra syfte var att utifrån tre skattescenarier ta reda på vilket förnybart drivmedel 
som totalekonomisk vore kostnadseffektivast för Uppsalas stadsbussar. Studien visar att 
för Scenario 1 med full energi- och koldioxidskatt för alla biodrivmedel var elbussen kost-
nadseffektivast om inköpspriset pressades till 6 MSEK. Om inköpspriset däremot var 7 
MSEK (som Hybricon AB angivit) var FAME-hybriden kostnadseffektivast följt av HVO-
hybriden och lokalproducerad biogas. I Scenario 2 är slutsatsen liknande, men elbussen är 
inte längre kostnadseffektivast ens med det lägre inköpspriset på 6 MSEK. Istället är det 
FAME både för hybriden och för en vanlig buss som är kostnadseffektivast, följt av lokal-
producerad biogas och HVO. Slutsatsen för Scenario 3 är att lokalproducerad biogas är 
klart kostnadseffektivast följt av flakad biogas. Därefter kommer etanolbussen och först på 
fjärde plats FAME- och HVO-bussarna både som icke-hybrider och hybrider. Energimyn-
digheten anger att metoden för beräkning av överkompensation är osäker vilket bör beaktas 
i resultaten i Scenario 3. Referenspriserna skulle även kunna varieras i en känslighetsana-
lys. Priset på den fossila dieseln kan komma att sjunka i och med att oljepriset i världen 
fortsätter att rasa. Det betyder en sämre konkurrenssituation för alla biodrivmedel vilket 
kan leda till att produktionskapaciteten minskas och priserna höjs.  

Att köra på FAME är företagsekonomiskt kostnadseffektivare än att köra på fossil diesel i 
både Scenario 2 och 3. Det visar på att så länge biodieseln är undantagen koldioxidskatten 
kan den konkurrera med fossil diesel. Det som talar mot FAME är att dess relativt låga 
växthusgasreduktion som faktiskt inte räcker för att uppfylla hållbarhetskravet på 50 % 
efter år 2017. Om FAME mister sin hållbarhetsstämpel kommer det bli ytterst svårt att 
fortsätta med någon typ av produktionsstöd eller skattenedsättningar, vilket skulle minska 
efterfrågan och därmed troligtvis produktionen. I slutändan skulle resultatet bli ökade priser 
och minskad konkurrenskraft för FAME. Prisutvecklingen för FAME och etanol varierar 
mycket beroende på spannmålsskördar. Två års goda skördar har gett lägre priser, vilket 
kan betyda att med sämre skördar hade FAME inte blivit ett lika kostnadseffektivt alterna-
tiv. Eftersom det krävs att dieselbussar som körs med biodiesel framöver certifieras för 
biodieseldrift finns det en risk att busstillverkare av kostnadsskäl avstår från en sådan cer-
tifiering. Det skulle kunna leda till att bussoperatörer väljer att köra på fossil diesel istället 
förbiodiesel. Detta skulle eventuellt kunna leda till minskad efterfrågan på biodiesel och 
höjda priser. En fördel med att satsa på biodiesel i någon form är dock att det avancerade 
biodrivmedlet DME kan användas i vanliga dieselmotorer efter enbart några smärre för-
ändringar. Med biodieselbussar i sin flotta är man alltså redo för att gå över till DME om 
denna kommersialiseras framöver.  

Även etanol kan hamna i en osäker situation om EU går hårt fram mot livsmedelsbaserade 
biodrivmedel. När det gäller växthusgasreduktionen klarar sig etanol  över 
hållbarhetsgränsen på 50 % och även 60 % för alla grödor förutom sockerbetan. Dock utgör 
sockerbetsbaserad etanol endast en mindre andel av den etanol som används i Sverige, men 
precis som i fallet för palmolja för HVO kan minskad efterfrågan i övriga världen påverka 
tillgången i Sverige också. Om palmoljebaserad HVO inte längre räknas som hållbar kan 
konkurrensen om HVO baserad på tallolja och slakteriavfall istället hårdna. Hög skatt 
kommer troligtvis minska efterfrågan och produktionsanläggnignar kan komma att behöva 
lägga ner. Även här kan resultatet då bli ökade priser.  
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Ur enbart ett företagsekonomiskt perspektiv finns inget incitament till att i Scenario 1 gå 
över till ett förnybart alternativ. Om istället både de företasekonomiska och samhällseko-
nomiska kostnaderna beaktas är fossil diesel faktiskt inte längre det kostnadseffektivaste 
alternativet. Eventuellt skulle ett bussbolag (som GUB i Uppsalas fall) främst vara intres-
serade av de företagsekonomiska kostnaderna, medan kollektivtrafikmyndigheten (Upp-
lands Lokaltrafik i detta fall) torde intressera sig för både de företagsekonomiska- och sam-
hällsekonomiska kostnaderna. För alla alternativen förutom elbussen är den största kost-
nadsposten drivmedelskostnaden. De övriga kostnaderna så som servicekostnader och in-
vesteringskostnad med ränta är relativt lika för de andra alternativen. Fordonsskatten är 
högre för biodieselbussarna, det handlar om ca 15 kSEK per år. Det är alltså drivmedels-
kostnaden som är den avgörande faktorn till den totala kostnaden. Koldioxidskatten, som 
baseras på volym, belastar främst drivmedel med lågt energiinnehåll eftersom det krävs 
större volymer av dessa drivmedel. Detta gäller framför allt etanol, men även biogas, 
FAME och HVO som blev ca 100 kSEK dyrare årligen i Scenario 1 jämfört med Scenario 
2.  

Störst miljönytta har elbussarna, som förutom en kraftig reduktion växthusgasutsläppen 
även helt eliminerar problemet med emissioner. Det är dock viktigt att komma ihåg att om 
inte elen till elbussdriften garanteras vara grön, det vill säga med förnybart ursprung, leder 
det till ökade koldioxidutsläpp jämfört med drift med fossil diesel. Problemet för elbussen 
är det höga inköpspriset, men om denna sänks framöver är el ett mycket bra alternativ. Det 
kan tänkas vara fallet om marknaden för elbussarna växer framöver och batterierna utveck-
las och blir billigare. Att minska drivmedelsförbrukningen så långt som möjligt är både av 
miljömässiga- och ekonomiska skäl att föredra. Hybridbussar är därför lämpliga ifall valet 
att köra på antingen FAME eller HVO görs. Dessutom finns numera även gashybrider (körs 
på test i Västerås) och om testat visar sig lyckat är ett sådant alternativ mycket bra. Med en 
sådan lösning skulle även den befintliga lokalproducerade biogasen räcka till fler bussar 
(30 % fler om drivmedelsbesparingen med hybriddrift är så pass hög). 

Att flaka in biogas till bussdriften i Uppsala är enbart lönsamt om styrmedelsförutsättning-
arna blir mer gynnsamma än i Scenario 1 och 2. En risk med att satsa på ett stort antal 
gasbussar utan att tillgången på biogas är tillräckligt stor är att flakningen av biogas visar 
sig för dyr vilket leder till användning av naturgas istället. Även om denna är bättre än 
diesel ur ett klimatperspektiv är det fortfarande ett fossilt drivmedel, och målet inom Upp-
sala kommun är specifik att kollektivtrafiken ska drivas till 100 % av förnybara drivmedel. 
Emissionsfaktorerna kommer inte från verkliga mätningar utan certifieringsvärden från 
Scania. Dessa kan alltså vara högre i verkligheten varför högre marginaler från Euro VI-
gränsvärdena är att föredra. Det ger ännu mer tyngd för el, biogas och etanolalternativen.  

I denna studie består känslighetsanalysen av de tre skattescenarierna och variationerna av 
inköpspris för elbussen samt drivmedelsbesparingen för hybriden. Vid fortsatt forskning 
skulle känslighetsanalys även kunna göras genom att variera följande variabler: 

• Drivmedelspriset 
• Drivmedelsförbrukningen 
• Prisutvecklingen för drivmedel 
• Prisutvecklingen för servicekostnader, skatter mm. 
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• Samhällsekonomisk kostnadsvärdering av emissionerna 
• Emissionsfaktorerna 
• Kalkylränta/diskonteringsränta 
• Befolkningsökning 

I och med att drivmedelskostnaden var den dominerande kostnadsposten för alla alternativ 
förutom elbussen skulle det vara särskilt intressant att utföra känslighetsanalyser med va-
rierande drivmedelspris både idag och i framtiden. Dessa variationer skulle exempelvis 
kunna ta hänsyn till följande aspekter: 

• Energiskatt baserad på volym istället för energiinnehåll. Koldioxidskatt baserad på 
livscykelutsläpp. Eventuell uppdelning i skatt mellan flytande och gasformiga biodriv-
medel. Undantagen skatt för icke-livsmedelsbaserade biodrivmedel.  

• Högt/lågt pris på fossil diesel 
• Påverkan av ILUC (lägre efterfrågan på livsmedelsbaserade drivmedel som leder till 

minskad produktion och högre priser) 
 
Det vore även möjligt att göra analyser av gränsvärden för lönsamhet gällande exempelvis 
inköpspriset för elbussen och drivmedelsbesparingen för hybriden. Dessutom skulle växt-
husgasutsläppen från transport av drivmedlen till bussdepån kunna inkluderas i de sam-
hällsekonomiska kostnadsberäkningarna. 

Avslutningsvis kan man konstatera förutsättningarna på biodrivmedelsmarknaden är kom-
plexa, varför det är svårt att förutsäga vilket drivmedelsalternativ som är bäst att satsa på. 
Det främst är politiska orsaker som ligger till grund för det osäkra läget på biodrivmedels-
marknaden. Utdragna förhandlingar om de framtida förutsättningarna och utformningen av 
Förnybarhetsdirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet gör det svårt för enskilda länder att 
forma hållbara och långsiktiga styrmedel för att öka andelen förnybart i transportsektorn. 
Sverige är i högsta grad beroende av besluten som fattas inom EU och det är en stor utma-
ning att hitta styrmedel som inte strider mot kommissionens direktiv. Överkompensations-
reglerna kring biodrivmedelsanvändningen verkar i många avseenden kontraproduktiv. 
Ambitionen att minska användningen av fossila drivmedel får inte särskilt mycket tyngd 
när styrmedlen inte tillåts stödja förnybara drivmedel mer än att de fortsatt är dyrare i jäm-
förelsen med de fossila alternativen.  

Som det ser ut nu blir förhållandena för användningen av avancerade biodrivmedel i EU 
alltmer gynnsamma. Men utvecklingen av produktionsmöjligheterna för dessa går lång-
samt, och tyvärr ökar efterfrågan snabbare än produktionstakten. Det är relativt sannolikt 
att Sverige inför någon typ av kvotplikt för biodrivmedel efter utgången av år 2015 ef-
tersom statsstödet i form av undantagen energi- och koldioxidskatt då går ut. Kvotplikten 
som skulle ha införts år 2014 skulle vara baserad på volym. Ett bättre alternativ skulle 
eventuellt kunna vara om kvotplikten baserades på de olika drivmedlens växthusgasredukt-
ion vilket Tyskland under år 2014 har arbetat med att införa. I och med landets storlek och 
ställning inom EU diskuteras det om fler medlemsländer kommer att följa deras exempel.  

EU har redan år 2011 föreslagit en ändring i Energiskattedirektivet som skulle innebära att 
energiskatten skulle delas in i en energi- och en koldioxiddel. I förslaget ingår även att 
biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna ska vara befriade från koldioxidskatten. 
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Om EU når ett beslut om denna förändring skulle det kunna betyda att befrielsen från kol-
dioxidskatt för biodrivmedel inte längre skulle klassas som ett statsstöd vilket skulle vara 
positivt för biodrivmedelsmarknadens utveckling. 
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