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Sammanfattning
Enligt (Regeringskansliet, 2017a) ska nettoutsläppen från Sveriges växthusgaser år 2045 inte
påverka atmosfären vartefter Sveriges utsläpp ska bli negativa, vilket innebär att det används
mer koldioxid än vad som släpps ut. För att uppnå klimatmålen kommer det krävas många
nya lösningar i samhället. En allt mer drivande transportsektor med mer bilar på vägarna och
fler parkeringsplatser är inte hållbart för framtida svensk trafik och arbetet mot klimatmålen.
Att avlägsna oljedrivna fordon från transportsektorn skulle bidra till ett renare och mer
attraktivt stadsklimat.

Studien syftar till att ta reda på hur en implementering av elektrisk-, även självkörande
kollektivtrafik i Varberg ser ut, energimässigt, miljömässigt och ekonomiskt för tre stycken
upplagda scenarier. I studien ingår även att undersöka ifall övertoner kan komma att inverka
på elnätet. Projektet som är ett samarbete med Varberg Energi har uppkommit i samband med
planeringen av det nya stadsområdet Västerport. I scenarierna finns tre olika bussar: en
dieselbuss som återfinns i Varberg idag, en generell elbuss samt en självkörande elbuss som
kallas Navya.

Den mängd passagerare som ska transporteras och vilken miljöpåverkan bussarna ger har stor
inverkan på slutsatsen i rapporten. Med en svensk fossilfri bussflotta år 2020 visar denna
rapport att Navyan är primärt rekommenderad upp till 15 personer och därefter är elbussen
sekundärt rekommenderad. Implementering av elbussar är fullt möjlig och gör ingen
betydande inverkan på det befintliga elnätet idag.

Nyckelord: Elnät, elkvalité, shuttlebus, tätare städer, problem med parkeringsplatser,
transport, elbussar

Abstract
According to (Regeringskansliet, 2017a) Sweden’s greenhouse gas emissions shall not affect
the atmosphere by the year 2045, which then becomes negative, this means that more carbon
dioxide will be consumed rather than released into the atmosphere. In order to reach the
climate goals, many new solutions to the society are required. A bigger transport sector with
more cars and parking spaces is not sustainable for neither the future transport sector, nor the
progressive work toward the climate goals. By removing oil-operated vehicles from the
streets, a significant contribution to a cleaner city climate would be achieved.

The study aims to find out if an implementation of electric buses is possible in Varberg. A
couple of key questions are raised: how much energy is required to support the buses? What
are the costs of the various scenarios proposed? Will there be any problems with supporting
many buses, in terms of harmonics and the electric power grid? The project, which is a
cooperation with Varberg Energi, is proposing a realization of a new city area called
Västerport, which would start construction 2020. The report constitutes three scenarios with a
diesel bus, which is used in Varberg today, an electric bus and an autonomous electric
minibus called Navya.

The number of passengers to be transported and the environmental effect of the buses has a
big impact on the conclusion of the report. With a fossil free bus fleet by 2020, this report
shows that the Navya is primarily recommended up to 15 passengers, and the electric bus for
more passengers. The report concludes that the implementation of electric buses is possible. It
will not have a considerable impact on the existing power grid and will contribute to a cleaner
and more attractive city.

Keyword: Power grid, electric quality, shuttlebus, denser cities, parking problems, transport,
electric buses, harmonics
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Akronymer
A-B – Enkel väg
A-B-A – Fram och tillbaka
AC – Växelström (Alternating current)
BEV – Battery electric vehicle
DC – Likström (Direct current)
Fyrkantsvåg - En vågform som växlar mellan två bestämda spänningsnivåer.
HEV – Hybrid electric vehicle
Kvasikantvåg – Signalen som bildas när likström växelriktas
LC filter – Syftar till att filtrera bort övertoner. Via en induktans och en kapacitans.
Navya - Självkörande elbuss

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Att bygga större och tätare städer medför högre och tätare hus. Det bidrar till
befolkningsintensiva områden som människor behöver transporteras ifrån och användning av
egna bilar är inte en hållbar lösning i en sådan situation. Det skulle även krävas fler
parkeringsplatser vilket är ett problem eftersom parkeringsplatser och parkeringshus tar stor
plats inne i städerna. Vägtransporter står idag för 30 procent av de svenska koldioxidutsläppen
och andelen fortsätter öka i takt med att vägtrafiken ökar. Även buller är ett stort problem i
dagens städer, där många människor utsätts för trafikbuller som överstiger regeringens
riktvärde på 55dB (Naturvårdsverket, 2017).

Arbetet med elbussar startade redan år 1907 i London med bussar vars batterier vägde 1,5 ton.
Bussarna kunde transportera 34 personer och köra cirka 60 km på en laddning varpå batteriet
byttes vid lunchtid (Li, 2016). Denna tidiga etablering har bidragit till den utveckling med
elfordon som finns idag. Tillsammans med dagens teknologi ges möjligheten till ett projekt
kallat S3 – Shared Shuttle Services i Göteborg på Johannesberg Campus som ska testa ifall
självkörande elfordon kan vara med och bidra till ett nytt sätt att transportera sig samt bana
väg mot en mer hållbar samhällsutveckling. Bidrag till detta projekt kommer från Regeringens
strategiska samverkansprogram vilket fokuserar på framtidens transportsätt. De självkörande
elfordonen är självkörande minibussar, även kallade skyttlar. Går det genom den nya
teknologin locka fler människor att åka kollektivt skulle det leda till att det behövs ett mindre
antal parkeringsplatser, där det till exempel kan anläggas parker vilket skulle bidra till en
bättre stadsmiljö (RISE, 2018).
I samband med utbyggnationen av Varberg med det nya stadsområdet Västerport, som
innebär cirka 2500 nya bostäder, uppkommer behovet av att undersöka nya transportlösningar
vilket är syftet med denna rapport (Varberg Kommun, 2018).

1.1.1 EU direktiv
EUs mål är idag att till år 2020 förbättra energieffektiviteten med 20 procent hos
medlemsländerna samt att förnybara energikällor skall stå för 10 procent av energitillförseln
inom transportsektorn. Artiklar 3.1, 3.4 samt 22.1 utgör även grunden till den svenska
lagstiftningen och utgår från (Europakommissionen, 2009). Vartannat år sedan 31 dec 2011
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skall varje medlemsstat rapportera till kommissionen om utvecklingen av förnybara
energikällor.
Sverige har implementerat målen från EU och har även skärpt några av dessa till 2020, vilka
beskrivs från (Regeringskansliet, 2014)
● 40 procent minskning av klimatutsläppen sedan 2009
● minst 50 procent förnybar energi
● 20 procent effektivare energianvändning
● minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn
2016 låg Sverige på en andel av 53,8 procent förnybar energi och 30,3 procent förnybart inom
transportsektorn (Regeringskansliet, 2017b).

1.1.2 Varberg Energi
Varberg Energi är ett företag som idag har 100 anställda och omsätter cirka 450 miljoner
kronor årligen. De agerar som energi- och IT-koncern som ägs av Varbergs kommun genom
Varbergs stadshus AB. De har operativa områden som naturgas, el, fjärrvärme,
energioptimering, bredband och internettjänster. Elen säljs under namnet VIVA som står för
vind och vatten. (Varberg Energi, 2018)
Varberg Energi är även delaktiga i utbyggnationen av den nya stadsdelen Västerport vilket
även är kopplat till detta arbete.

1.2 Syfte
Arbetet utreder hur implementering av elektrisk och självkörande kollektivtrafik i Varberg
påverkar den ekonomiska lönsamheten, koldioxidutsläpp, övertoner och energiåtgången som
krävs för driften av bussarna. Det ingår även att mer specifikt undersöka hur dessa faktorer
påverkas av det nya stadsområdet Västerport. Arbetet ger en grundläggande framtidsbild av
hur en sådan förändring av kollektivtrafiken ser ut.

1.3 Metod
Arbetet påbörjades med en litteraturstudie för att få en större förståelse om de olika delar som
berörs i rapporten. Vetenskapliga rapporter om elbussar och laddning användes för att få
insikt i energiförbrukningar och vad som behöver tänkas på vid implementering av en
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elektrisk bussflotta. Information hämtades från böcker och hemsidor om elkvalitet för att se
hur laddning vid hög effekt kunde påverka elnätet negativt. Hemsidor och datablad användes
för att hitta data om miljöfarliga utsläpp, ekonomiska aspekter, körsträckor, data om bussarna
och de olika linjerna.
Beräkningarna gjordes i Excel med hjälp av den inhämtade datan för att få en jämförelse vad
gäller energi, ekonomi och miljöutsläpp mellan de olika bussarna på de olika linjerna.
Linjerna som användes var två befintliga linjer, Huvudlinje 2 och Stadslinje 60 och en egen
konstruerad linje, Västerport 10, som ska gå i det nya stadsområdet Västerport.

Energiberäkningarna utfördes genom att ta medelhastigheter, medeleffekter,
bränsleförbrukning, körsträckor och tiden varje linje tar att köra för att få fram en
energiförbrukning per linje. Antagande gjordes att det kör en buss i timmen under de timmar
som linjen är aktiv per dag.
Ekonomiberäkningarna baseras på de energikostnader, löner, kapitalkostnader och
underhållskostnader som har tagits fram genom datablad, rapporter och hemsidor. En
avskrivning på tio år används där kostnaderna fördelas för att få fram vad en buss kostar över
den tiden. Konvertering från euro till SEK gjordes i april 2018 via Valuta.se med en kostnad
på 10,32 SEK för en euro.
Miljöberäkningar gjordes med hjälp av data från Svenska miljöinstitutet IVL (Romare and
Dahllöf, 2017) samt från databasen FRIDA (Nordic Port, 2018) där information om
koldioxidutsläpp och energianvändning från den svenska kollektivtrafiken fanns tillgänglig.
Övertonerna undersöks då likriktare ger upphov till övertoner, vidare används mätningar som
gjorts av (Steen, 2017) som slutsatsen baseras på.

1.4 Frågeställningar
•

Hur mycket energi kan en elbuss och en Navya spara jämfört med en dieselbuss?

•

Vad är skillnaden i koldioxidutsläpp mellan diesebuss, elbuss och Navya?

•

Vilka besparingar samt vilka kostnader uppstår vid införandet av en elbuss eller en
Navya jämfört med en dieselbuss?

•

Kan övertoner bli ett problem vid laddning av elbussar?
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1.5 Avgränsning
Arbetet inriktar sig enbart på Varberg stad och de tre scenarier som rapporten behandlar där
enbart en buss kommer åka på vardera linje, detta för att enklare kunna göra en jämförelse
mellan linjerna.
•

Inga exakta siffror på passagerarmängd under dagtid vilket innebär en förenklad
beräkning med bussarnas maxvikt.

•

Enbart koldioxidutsläppen har jämförts mellan de olika bussarna.

•

Det har inte gjorts någon livscykelanalys (LCC).

•

Projektet har inte behandlat effektberäkningar eller dimensionering av kablar.

•

Specifika kostnader som uppkommer i samband med kabelläggning för elbussarna och
laddstationerna berörs inte.

•

Innefattar ingen egen övertonsberäkning utan lägger sin grund till tidigare gjorda
studier.
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2. Teoretisk referensram
Avsnittet skildrar den förförståelse som ger insikt i vad beräkningar baseras på och för att ge
insikt i dagensläge för elbussarna.

2.1 Specifikationer
I Tabell 1 visas specifikationerna för den självkörande elskytteln är hämtad från Navyas
datablad. (Navya, 2018) Kostnaden per månad är en leasingkostnad som Navya själva har
uppgett.

Figur 1, Navya - Självkörande elbuss. Källa: Navya. Reproducerad med tillstånd.
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Tabell 1. Specifikationer för Navyan
Längd Bredd Höjd
4.75m

2.11m

Batteri

Laddning Värme Kostnad Netto Max antal
Vikt passagerare
2.65m LiFeP04, Plug in
3.4 kW 9500€/
3450 15 st
33kWh
4h,
mån
kg
7.2kW

Tabell 2 visar specifikationerna för den buss som i dagsläget åker i Varberg (Mercedez-Benz,
2018).
Tabell 2. Specifikationer för dieselbussen
Längd Bredd Höjd
12.1m

2.55m

Bränsle

Värme

3.12m Diesel

38 kW

Kostnad

Netto
vikt
Ca 2,2 Mkr 19000kg

Max antal
passagerare
106 st

Specifikationen till en generell elbuss, se Tabell 3, kommer huvudsakligen från en Volvo
7900 electric (Volvo, 2018), energiberäkningen baseras sedan även på energiförbrukningen
från artikeln (Zhou et al., 2016).
Tabell 3. Specifikationer för elbussen
Längd Bredd Höjd Batteri Laddning Värme

Kostnad

12m

Ca 3 Mkr

2.55m

3.3m

150,
200,
250
kWh

Plug in
28 kW
6 min
Upp till
300kW

Netto
vikt
19800
kg

Max antal
passagerare
105 st

2.2 Laddningsstationer
Laddningseffekten är en viktig fråga när det gäller eldrivna fordon då det avgör hur snabbt
batteriet kommer laddas upp. Det är bra att ha laddningsstationer med olika effekter beroende
på behovet. I områden med intensiv busstrafik, tillexempel inne i städer, blir det aktuellt att
ladda med höga effekter, detta för att bussarna ska kunna bibehålla laddningen och fortsätta
köra hela dagen (Ahmadi et al., 2015).

För höga effekter på laddningsstationerna kan medföra negativa inverkningar på nätet. Om
flera bussar laddas med för hög effekt kanske nätet inte klarar av att leverera den effekt som
behövs och spänningen sjunker. Ahmadi et al., 2015 argumenterar för dynamisk
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belastningskontroll, vilket är ett styrsystem som automatiskt justerar laddningseffekten när
flera enheter laddas på samma station. På detta sätt anpassas systemet efter behovet.

På linje 55 i Göteborg används en takmonterad laddstation från OPPCharge och ABB där
bussarna laddas i slutet av varje linje. Se Figur 2. Bussarna kör intill laddningsstationerna och
laddas i tre till sex minuter på en effekt upp till 300kW, detta för att hålla laddningen på
batteriet uppe och kunna köra hela dagen. De är gjorda för lågspänning på 400V och vid
laddning 300kW går en ström på 500A vilken utgörs av två stycken moduler på 250A/ modul
(OPPCharge, 2018).

Figur 2. Laddstation elbuss - 300kW. Källa: Oppcharge. Reproducerad med tillstånd.
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2.3 Elkraftsystemets faktorer
Sveriges elnät regleras och styrs via Svenska Kraftnät som är en statlig affärsverksamhet
(Svenska Kraftnät, 2018).

Figur 3. Sveriges elnätstruktur. Egen illustration.

Elnätet är uppdelat på tre nivåer med lokalnät, regionnät och stamnät. Lokalnätet är placerat
inne i städerna och får sin el från inkommande regionnät. Högspänning (>1kV) och
lågspänning (≤1kV) är två olika nivåer i lokalnätet, där stor andel av konsumtionen sker på
400V. År 2015 var 99,8 procent av alla uttagspunkter på lågspänning (≤1kV). I vissa fall har
en linje högre spänning än området och detta är för att de blivit beviljade en eller fler
nätkoncessioner. Regionnätet (<220kV) utgör mellansteget från stamnätet till lokalnätet.
Kraftverk som kärnkraft och vattenkraft står för den största delen av Sveriges eldistribution
via det svenska stamnätet (>220kV). (Energimarknadsinspektionen, 2015)

2.3.1 Transformator
För att transportera energi långa vägar krävs upp och nedtransformering av spänning. Hög
spänning ger låga förluster på nätet och låg spänning krävs för att tillhandahålla brukarvänlig
elektricitet i samhället. Transformatorer har begränsningar vilken benämns genom
transformatorns skenbara effekt (märkeffekt) i kilovoltampere (kVA) (Hussein and
Cederholm, 2016). Märkeffekten grundas av antalet lindningsvarv vid respektive lindning,
kärnans tvärsnittsarea och dess maximala magnetiska flödestäthet (Jacobsson et al., 2016a).
Det finns huvudsakligen två typer av förluster som uppkommer från en transformator vilka är
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virvelströmsförluster och hysteresförluster (Jacobsson et al., 2016a). Effektiviteten hos de nya
transformatorerna är 99,5 procent (Transformatorer ABB, 2018).

En transformators livslängd är beroende av hur mycket belastning som den utsätts för.
Överskrids märkeffekten kommer det ge ökade värmeförluster som i sin tur ger inverkan på
materialet i transformatorn. Livslängden förkortas proportionellt mot kvadraten till den utsatta
belastningen. Som åtgärd mot värmeutvecklingen går det isolera transformatorn genom
torrisolering eller den effektivare varianten oljeisolering (Hussein and Cederholm, 2016).

2.3.2 Förordningar, lagar och regler
Följande lagar och regler är relevanta för projektet:
•

Drifttillstånd krävs inte vid spänningssättning under 25kV. Enligt (Elsäkerhetsverkets
författningssamling ELSÄK-FS 2011:3).

•

Varberg Energi har nyttjanderättsavtal för kabelläggning och placering av
laddstationer.

•

Laddstationerna har enligt krav CE märkning. Enligt (CE marking - Growth European Commission, 2018).

•

Strömriktare uppfyller lag och föreskrifter om EMC. Enligt SFS1992:1512,
SFS1993:1067, ELSÄK-FS 2007:1.

2.3.3 Konvertering från AC till DC:
För att kunna ladda batterierna krävs DC överföring. Lågspänningsnätet distribuerar AC
vilket kräver konvertering till DC. Detta kan genomföras via en tyristorströmriktare
(Jacobsson et al., 2016a). Exempel på en tyristorströmriktare se Figur 4. Därefter finns en
induktor för att skapa fullständig glättning, vilket innebär att induktorn strävar efter att hålla
strömmen konstant (Alfredsson and Jacobsson, 2016).
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Figur 4. Exempel på likriktare vid laddstation. Egen illustration.

Ett problem som uppstår i samband med likriktare är övertoner vilket kan läsas på formen av
kurvorna som ofta är kvasikant eller fyrkantsvågig. Därav kan det krävas LC filter för att
kompensera detta (Alfredsson and Jacobsson, 2016).

2.3.4 Koppling till battericeller
Likströmsenergi kan lagras i kondensatorer samt i battericeller. Ett sätt för att erhålla en större
ström från en battericell är att en parallellkoppling genomförs av flera batterigrupper och att
en seriekoppling görs för att få en högre spänning (Jacobsson et al., 2016a).

Figur 5. Parallellkoppling av battericeller. Egen illustration.

2.3.5 Smarta elnät
EU har idag en riktlinje till år 2020 att ha 20 procent förnyelsebar energi, 20 procent ökad
energieffektivitet samt 20 procent mindre växthusgasutsläpp. Aktörer som producenter och
universitet har anpassat sig mot de nya riktlinjerna och Sveriges regering har idag tillsatt
SweGRID som samordningsråd vilka ska motivera, planera och informera om smarta nät.
Enligt Regeringskansliet, 2014 definieras smarta nät som ”Ett elnät som kostnadseffektivt kan
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integrera beteenden och beslut hos alla användare som är anslutna till det – elproducenter,
elkonsumenter och de som är både och – för att garantera ett hållbart kraftsystem med låga
förluster och hög kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet.”

Smarta elnät ska bidra till ökad flexibilitet samt att elsystemet utnyttjas effektivare för både
producenter som för användare. Det ska vara en dubbelriktad kommunikation mellan
elanvändare och elproducent när det kommer till produktionsflöden. Det ska även bidra till
mer kontroll över sin egen konsumtion samt motverka belastningstoppar. Svårigheten i smarta
elsystem kommer från den växande andelen förnybar elproduktion samt brukarmönster hos
kunder (Regeringskansliet, 2014).

2.4 Övertoner
Grundfrekvensen i det svenska elnätet är 50 Hz. Något som kan komma att påverka
grundfrekvensen är övertoner vilket bland annat avges från elektriska apparater. Övertoner är
frekvenser som är multiplicerade med heltal på grundfrekvensen, tillexempel 100Hz, 150Hz
och 200Hz. Antalet övertoner har ökat med tiden på grund av fler olinjära laster på nätet. Ett
exempel på en olinjär last är datorer eftersom dessa innehåller elektronik, vilket gör att de inte
är rent resistiva. En linjär last är exempelvis elektriska radiatorer där strömmen enbart värmer
upp en värmeslinga och passerar inga komponenter som konverterar strömmen (Jacobsson et
al., 2016b).

I en ideal krets är spänningen proportionell mot strömmen om resistansen, R, induktansen, L,
och kapacitansen, C, är konstanta och spänningen är sinusformad. Övertoner uppstår om dessa
inte är konstanta. Vanliga elnät som distribuerar ström är linjära och bidrar inte med några
övertoner, medan de olinjära laster som kopplas på bidrar med övertoner på elnätet
(Jacobsson et al., 2016b).

Ett problem som kan uppstå i samband med övertoner är tredjetonsfenomenet där
grundfrekvensen multipliceras med tillexempel tre, sex eller nio. Övertonsströmmarna
summeras sedan i neutralledaren vilken kan bli överhettad på grund av detta. Summeringen
sker på grund av att frekvensen är av nollföljdskaraktär, vilket innebär att frekvensen varierar
mellan plus, minus och noll. När de olika frekvenserna på tredjetonen har samma följd
adderas de och generar en ström eller en spänningspik. Vanliga strömmar summeras och blir
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noll i neutralledaren. Tredjetonerernas höga strömmar i neutralledaren kan spänningssätta
skyddsjordade delar och därmed orsaka personskador, det finns också risk för brand i
samband med överhettningen. Transformatorer kan också ta stor skada från tredjetoner
eftersom dessa kan gå igenom lindningarna, som kan överhettas och förkorta livslängden. För
att lösa detta problem får antingen en större transformator installeras, eller att en del av
lasterna matas från en annan transformator (Jacobsson et al., 2016b).

Ett problem som också kan uppstå i samband med övertoner är vagabonderande strömmar.
Det innebär att motståndet i ledningar ökar vid högre frekvenser, vilket leder till att
returströmmen som ska gå igenom neutralledaren kan välja andra vägar om motståndet blir
för högt. Vagabonderande strömmar kan även strömsätta skyddsjordade delar som i sin tur
kan leda till personskador (Jacobsson et al., 2016b).

Figur 6. Kurva som visar vad som händer med spänningen när det finns övertoner. Egen
illustration.

2.5 Körscenarier och kartor
Utgångspunkten för de tre scenarierna utgörs av tre linjer; Stadslinje 60, Huvudlinje 2 samt
Västerport 10. Totala sträckan för Stadslinje 60 är 9,5 km respektive 7,6 km för Huvudlinje 2.
Västerport utgör den fiktiva linjen och är på 6,9 km. Varbergs station är både start och stopp,
och avstånden är uppmätta via Google maps. Uppmätt maximal höjdskillnad är 38 m vid
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sjukhuset på Huvudlinje 2. För Stadslinje 60, sträcka A-B är den högsta höjdförändringen 33
m vid Apelvikshöjd och för sträcka B-A 28 m vid Apelvikshöjd.

2.5.1 Huvudlinje 2
Denna linje går från (A) centrum ut till Erlandsgården (B). Huvudlinje 2 har många
raksträckor vilket innebär att det går att nå högre hastigheter. Total sträcka på 7,6 km A-B-A.
A

B

Figur 7. Sträcka A-B-A. Kartdata: Google, 2018.

Figur 8. Sträcka A-B-A. Kartdata: Google, 2018.

2.5.2 Stadslinje 60
Stadslinje 60 har en krokig sträckning och inte lika många raksträckor som Huvudlinje 2 och
Västerport 10. Sträckan är totalt 9,5 km A-B-A och går ifrån centrum (A) till Apelviken (B).
Se Figur 9 och Figur 10.
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A

A

B

B

Figur 10. Sträcka B-A 6,5 km.

Figur 9. Sträcka A-B 3 km.

Kartdata: Google, 2018.

Kartdata: Google, 2018.

Figur 11. Höjdskillnad sträcka A-B. Kartdata: Google, 2018.
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Figur 12. Höjdskillnad sträcka B-A. (Kartdata: Google, 2018)

2.5.3 Västerport 10
Västerport 10 är en fiktiv sträcka som har antagits för det här projektet och kommer köra från
centrum in till Västerport. Sträckan är totalt 6,9 km A-B-A. Sträckan är snarlik Huvudlinje 2 i
längd och raka vägar. Sträckan går från Varbergs (A) torg A-B ut till Getterövägen (B), vilket
är sträckan 3,45 km. Se Figur 13.
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A

B

Figur 13. Sträcka A-B-A Kartdata: Google, 2018.

Figur 14. Höjdskillnad Västerport 10. Kartdata: Google, 2018.
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2.6 Västerport
Varbergs kommun bygger ut och planerar 2500 nya lägenheter i stadsområdet Västerport. Se
Figur 15. Varberg ligger i ett expansivt område mellan Göteborg och Skåne dit många vill
flytta och bostadsbrist råder. Västerport ska även bidra till att utöka Varbergs stadskärna och
göra staden mer attraktiv. Kommunfullmäktige antog stadsutvecklingsprojektet 2016 och
byggstart planeras till 2020. Stadsdelen Västerport planerar att stå klar cirka 2030 (Varberg
Kommun, 2018).

Figur 15. Nya stadsdelen Västerport. Reproducerad med tillstånd.
Källa: Varbergs Kommun.

2.7 Problematik med elbussar
Elbussar har flera problematiska områden som är viktiga att ta hänsyn till.

2.7.1 Air Conditioning
Något som väsentligt påverkar batterierna är luftomsättningen och temperaturhållningen. Ett
test på detta har genomförts vid Shanghai Expo år 2010 där bussen hade en operationell
sträcka på 250 km när luftaggregaten var avstängda och 150 km när dessa var på. Även i
Alabama gjordes ett liknande experiment där sträckan reducerades från 135 km till cirka 85
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km. I båda fallen förbrukade luftaggregaten mer än 30 procent av energin i batterierna. En
lösning på detta problem är tillexempel att tillföra ett externt drivmedel till luftaggregaten och
göra dem oberoende av batteriet, problemet är att detta kan medföra ökade utsläpp (Li, 2016).

2.7.2 Körkarakteristik
Bussar behöver accelerera och sänka hastigheten ofta i samband med att de måste assistera
passagerare. En långsam acceleration samt retardation är en viktig aspekt när det kommer till
hur pass mycket energi bussarna drar vid start och stopp. Körningskarakteristik har visat sig
inverka på sträckan 30 procent (Li, 2016). Eco driving är optimalt för Navyas och kan ges via
inställning av datorn i skyttlarna.

2.7.3 Generellt om batterier och metoder
Ett av de vanligaste klagomålen är missförståndet mellan den annonserade körsträckan och
den operationella sträckan som oftast är betydligt kortare. Den operationella sträckan minskar
även efter att batterierna varit aktiva en tid. Batterierna har även hög underhållsfaktor, för att
se till att de inte läcker samt överhettas, vilket skulle medföra kortare livslängd (Li, 2016).

Kapaciteten hos ett batteri är inte konstant under sin livslängd och minskar på grund av
åldrande och användning. Snabbladdningen ger i det långa loppet en reduktion av användbar
kapacitet och spänningsbegränsning. Denna effekt ökar även i samband med att batteriet
åldras. Hänsyn tas även till oväntad körning och därav reserven (Rogge et al., 2015). Se Figur
16.
Då dessa är faktorer som bör tas i beaktande kan det vara fördelaktigt att införskaffa större
batterier med mer kapacitet, däremot bidrar ett större batteri till mer vikt och ett högre pris
vilket ska vägas mot batteriets livslängd (Rogge et al., 2015).
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Figur 16. Exempel på faktisk kapacitet i batteriet. Egen illustration.
2.7.3.1 Laddningsmetoder
I Chattanooga har batteriutbyte varit ett vanligt val av metod för att ladda bussarna. En av de
stora fördelarna med att byta batterier är att kraftigt förbättra operationella körsträckan och
även att batterierna kan laddas på natten vilket innebär minskad elkostnad samt påverkan på
elnätet. Det negativa med denna metoden är att det är stora kostnader för att bygga en station
för att kunna byta batterierna samt att stationsytan kräver mycket plats. Samtidigt krävs det
även investeringar i fler batterier för att kunna byta, vilket i sig är en stor investering (Li,
2016).

Till skillnad från att byta batterier tar en laddningsstation mycket mindre plats vilket är till
fördel när det kommer till urbana miljöer. Däremot ger metoden en mindre operationell
sträcka. Ett exempel är en buss producerad av Hengtong som laddas i tio minuter ger 48 km i
drift, detta innebär att denna metod är mer anpassad för bussar som kör kortare sträckor. En
annan svaghet är att snabbladdningsstationer kräver mera effekt och därav dyrare
komponenter och en högre kostnad (Li, 2016).

Regelbunden laddning innebär att det är laddningsstationer förslagsvis på den vanliga
bussdepån. Bussarna laddas i en depå under nattetid vilket medför låg laddningskostnad och
låg inverkan på elnätet. Däremot är det likt snabbladdning begränsade sträckor som bussen
kan ta sig, vilket innebär att ifall en buss inte har avslutat sin rutt för dagen krävs fler bussar
som kan ta dess plats som därför kan ses som en svaghet. Metoden kan vara ett bra
komplement till dieselbussar för att sänka drivmedelskostnaden (Li, 2016).
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MBK Arup Sustainable Projects har både demonstrerat och dokumenterat ett bussystem som
använder sig av trådlös kraftöverföring. Systemet uppges kunna matcha en dieselbussflotta
både tekniskt som ekonomiskt. De lanserade åtta stycken elektriska bussar på en linje som var
15 miles. Vid depån under natten laddas bussarna via en kabel och under dagen laddas de vid
slutet och i början av varje linje via induktion. Sättet möjliggör att de elektriska bussarna kan
vara aktiva i upp till 17 timmar per dag, precis som en dieselbuss (Kontou and Miles, 2015).

2.8 Miljöaspekter
Elektriska fordon kommer spela en viktig roll för att få transportsektorn att övergå till
förnybar energi, däremot finns det även miljöaspekter att ta hänsyn till angående elektriska
fordon. Ett elfordon i Sverige är tillexempel miljövänligare än ett i Kina då den största delen
av elenergi kommer från förnybara källor (Emobility, 2018). Tillverkningen av bussar drar en
viss energi samt att utsläppen vid tillverkningen är lite högre för elbussar än för
konventionella dieselbussar. För elbussar är det cirka åtta gram CO₂e ekvivalent / (person och
km) och för dieselbussar cirka fem gram CO₂e ekvivalent / (person och km) (Nordelöf et al.,
2017), trots det sparar snart elbussen in den skillnaden när bussarna väl är i drift

Batteritillverkningen står för en stor del av det som gör att elfordon också ger en
miljöpåverkan. En studie som gjorts av svenska miljöinstitutet IVL visar att tillverkningen av
litiumbatterier släpper ut i genomsnitt 150 till 200 kg koldioxidekvivalenter per kWh.
Tillverkningen av ett 100 kWh batteri släpper ut 15 till 20 ton koldioxid. Siffrorna är
beräknade på att elmixen innehåller 50 till 70 procent fossil energi, vilket skulle vara mindre
om batterierna tillverkas i Sverige (Dahllöf et al., 2017).

2.8.1 Mål och utsläpp inom den svenska bussflottan
Figur 17 beskriver implementering av förnybara bränslen inom bussflottan i Halland där det
går utläsa att år 2017 ligger grafen på cirka 95 procent förnybart drivmedel med totalt körda
kilometer.
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Figur 17. Mål för infasning av förnybara bränslen till Hallands bussflotta. Källa: Databasen
FRIDA. Reproducerad med tillstånd.

I Figur 18 går det se att dieselbussar dominerar år 2017 de svenska koldioxidutsläppen hos
kollektivtrafiken.

Figur 18. Nettoutsläpp 2017, svensk kollektivtrafik. Källa: Databasen FRIDA. Reproducerad
med tillstånd.

2.9 Ekonomiska aspekter
I dagsläget håller många av de stora biltillverkarna på att gradvis övergå från en fossilflotta
mot BEV eller HEV för att uppnå de nya 2020 målen. Den dyraste komponenten kommer de
kommande 20 åren i elektriska fordon troligen vara batteriet, vilka dock snabbt har sjunkit i
pris (Rothgang et al., 2015). Det som beskrivs i Figur 19 är en prognos gjord av regeringen
2013 som visar att kostnaderna för litium- jonbatterier sannolikt hamnar på kostnader kring
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200 till 400 USD/kWh tillskillnad 2013 där de låg på 600 till 800 USD/kWh (Sten et al.,

Kostnad (USD/kWh)

2013).
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Figur 19. Prognos för kostnadsutvecklingen av litiumjonbatterier. Datakälla:
(Sten et al., 2013). Egen illustration.

2.9.1 Scenario LCC
Ett scenario som beskriver life cycle cost som gjorts av (Rothgang et al., 2015) där det
används en inflation på 4 procent, en användningsperiod på tolv år och en årlig körsträcka på
50 000 km har tagits fram via programmet ISEA. I Figur 20 går det se att de första sju åren
kommer den elektriska bussen vara dyrare än en dieselbuss.
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Figur 20. Exempel: Kostnadsförhållandet mellan elektrisk- och dieselbuss. Datakälla:
(Rothgang et al., 2015). Egen illustration.
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Bland annat är energikostnaden lägre för elen, och underhållskostnaden för elektriska bussar
är lägre än för dieselbussar, även avskrivningar för batterierna är avgörande för minskningen
av kostnaden för elbussen (Rothgang et al., 2015).

2.10 Sveriges transportsektor i framtiden
Framtidens fordon kommer inte enbart drivas på el, däremot kommer det vara en stor del av
framtidens transportsystem. Enligt (Murphy and Thamsiriroj, 2011) kommer första
generationens biobränslen enbart stå för mindre än 10 procent av energin inom
transportsektorn. Andra generationens biodrivmedel är i behov av en stor och billig
resurskälla för att kunna bli viral (Murphy and Thamsiriroj, 2011).

Society of Automotive Engineers, SAE international standard har definierat sex stycken olika
nivåer av självkörande fordon.

Nivå 0 (Ingen automatisering): I dagsläget hanteras de flesta fordonen av föraren som hanterar
styrning, bromsning och acceleration. Inkluderar även diverse varningssystem som
kollisionsvarning eller ”döda vinkeln varning” som är en lampa som blinkar ifall ett fordon
kör vid döda vinkeln.

Nivå 1 (Viss automatisering): Fordonet kan i denna nivå hantera styrning eller acceleration
och broms. Däremot klarar inte fordonet alla situationer som kan tänkas uppstå vilket innebär
att föraren måste vara redo att ingripa ifall så behövs.

Nivå 2 (Förar assistans): Fordonet kan hantera styrning och broms, däremot är föraren
tvungen att ta över ifall hen märker att fordonet inte svara på omgivningen. De tre första
nivåerna är föraren ansvarig för omgivande miljö som väder eller trafik.

Nivå 3 (Villkorlig assistans): Fordonet har sensorer och övervakar omgivningen samt har
hand om styrning, bromsning och acceleration. Föraren måste vara redo att ingripa ifall så
behövs.

Nivå 4 (Hög automatisering): Innebär att fordonet kan hantera den självkörande delen med
styrning, bromsning och acceleration samt har sensorer som når längre än vid nivå tre däremot
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klarar den inte att köra i dåligt väder. Däremot behöver inte föraren vara med när det är säkert
för självkörande läge.

Nivå 5 (Full automatisering): Föraren ska i denna nivå enbart behöva sätta destinationen och
sedan ska fordonet hantera det resterande. Fordonet tar sina egna beslut under vägen (Mraz,
2017).
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3. Resultat
Detta avsnitt presenterar det resultat som projektet har kommit fram till via beräkningar. Data
som beräkningarna är baserade på är vidare redovisade i bilagor.

I resultatdelen antas att enbart en buss av varje slag trafikerar respektive linje; Huvudlinje 2,
Stadslinje 60 och den fiktiva linjen Västerport 10. Jämförelser har gjorts mellan bussarna och
de fordon som använts är Mercedes Citaro dieselbuss som används i Varberg idag, en generell
elbuss med snabbladdning på 300 kW och Navya, en självkörande minibuss med laddning på
7.2kW. Bussarna antas även vara fulla med passagerare.

3.1 Energi
Energiavsnittet visar energiförbrukning och vad den ekonomiska delen är baserad på.

Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6 visar data för respektive linje och buss som tagits fram med
hjälp av beräkningar, tidtabeller, datablad och artiklar för att komma fram till en specifik
energiförbrukning för en körd sträcka på varje linje.
Tabellerna visar även att Navyan använder mindre energi än dieselbussen och elbussen,
beakta då att den endast rymmer 15 personer medan diesel- och elbussen rymmer cirka 100.
En dieselförbrukning på 0,4 liter per kilometer räknas med på dieselbussen.

Tabell 4. data om respektive buss på linjen Västerport 10
Västerport Medelhastighet Sträcka Effekt Tid Vikt
Vikt
kWh/
kWh/
10
(km/h)
(km)
(kW)
(h) (Tom) (Full) km
sträcka
Navya
15
6,9
13 0,5 2400 3450
0,87
5,98
Diesel
20
6,9
0,3 13000 19000
3,98
27,43
Elbuss
20
6,9
50 0,3 13800 18000
2,5
17,25
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Tabell 5. data om respektive buss på Huvudlinje 2
Huvudlinje Medelhastighet Sträcka Effekt
2
(km/h)
(km)
(kW)
Navya
15
7,6
13
Diesel
19
7,6
Elbuss
19
7,6
50

Tid Vikt
(h) (Tom)
0,5
2400
0,4 13000
0,4 13800

Vikt
kWh/ kWh/
(Full) km
sträcka
3450
0,87
6,59
19000
3,98
30,22
18000
2,63
20,00

Stadslinje Medelhastighet Sträcka Effekt
Tid Vikt
60
(km/h)
(km)
(kW)
(h) (Tom)
Navya
10
9,5
11 1,0
2400
Diesel
15
9,5
0,6 13000
Elbuss
15
9,5
40 0,6 13800

Vikt
kWh/ kWh/
(Full) km
sträcka
3450
1,10
10,45
19000
3,98
37,77
18000
2,61
24,80

Tabell 6. data om respektive buss på Stadslinje 60

Figur 21 visar hur mycket energi en buss förbrukar per år på varje linje. Beräkningarna
gjordes genom att använda medeleffekt och bränsleförbrukning för respektive buss på varje
linje. Medeleffekten multiplicerades med tiden varje sträcka tog att köra för att få fram
energiförbrukningen. Navyan förbrukar minst i alla tre scenarion eftersom den är mindre än
både elbussen och dieselbussen, medan elbussen och dieselbussen är ungefär lika stora. Är det
större mängder människor som ska transporteras blir elbussen effektivare då Navyan endast
kan transportera 15 personer åt gången.
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Energiförbrukning / buss och år (kWh)
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Figur 21. Energiförbrukning per buss och år för respektive linje. Egen illustration

Figur 22 visar energiförbrukningen per år beroende på hur många passagerare som åker med.
Navyan är effektivare så länge det inte är mer än 30 passagerare som åker kontinuerligt, efter
det krävs en tredje buss och då blir elbussen effektivare.
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Figur 22. Årlig energiförbrukning fördelat på antal passagerare. Egen illustration
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3.2 Ekonomi
De ekonomiska aspekterna utgörs av tre linjer (sträcka A-B-A); Huvudlinje 2 (7,6 km),
Stadslinje 60 (9,5 km) och den fiktiva linjen Västerport 10 (6,9 km). Ekonomidelen består av
kostnadsberäkningar och jämförelse ekonomiskt mellan de tre olika bussarna: Mercedes
Citaro, en dieselbuss som idag finns i Varberg som rymmer cirka 100 passagerare, en generell
elbuss som laddas via snabbladdning på 300kW som rymmer cirka 100 passagerare och
Navyan som laddas på 7,2kW som rymmer cirka 15 passagerare vilken även har en fast
kostnad oberoende linje på 98 040 kr/mån. Konvertering från euro till SEK gjordes i april
2018 via Valuta.se med en kostnad på 10,32 SEK för en euro.

En förenkling i arbetet har gjorts. Kostnadsscenarierna är baserade på att det enbart är en
buss som investeras i på de olika linjerna. Bussarna tar olika många passagerare vilket
innebär olika stora energitransporter och kostnadsförhållanden mellan bussarna. Diesel och
elbussen tar 100 passagerare och Navyan 15 passagerare.

I Figur 23 är kostnadsfördelningen baserad på de förhållanden som är givna via Mercedes
broschyrblad om bussen Mercedes Citaro. Dominerande är personalkostnaden där det räknas
på 2,5 förare per buss vartefter fluid- och kapitalkostnad kommer.

Kostnader för dieselbuss
1%
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2%
Kapital kostnad

6%

16%

Personal
Fluid kostnad
Underhåll

17%

Däck
Försäkring

54%

Förberedelser före drift

Figur 23. Kostnadsförhållanden Mercedes Citaro, totalsumma 1 375 753kr (Västerport 10).
Egen illustration.
Figur 24 är kostnadsfördelningen för elbussen baserad och uppskattad i förhållande till
dieselbussens data samt inhämtade data från artiklar. Personalkostnaden är även här
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dominerande däremot är energikostnaden lägre än vad det var för en dieselbuss i samma
storlek. Energikostnaden för elbussen inkluderar anslutnings- och effektavgift vilket då gör att
den blir större. Hade det däremot varit fler bussar hade kostanden sjunkit procentuellt.

Kostnader för elbuss
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Figur 24. Kostnadsförhållande för elbuss, totalsumma 1 445 818 kr (Västerport 10).
Egen illustration.
Stapeldiagrammet i Figur 25 visar kostnaderna mellan de olika linjerna per år. Hänsyn tas här
till energiförbrukningen så som övriga kostnader. Huvudlinje 2 är lik Västerport 10 i sträcka
samt i energiförbrukning därav de lika kostnadsförhållandena. Skillnaden går att se mot
Stadslinje 60 där dieselbussen förbrukar mindre diesel då sträckan per månad är kortare samt
en lägre initial kapitalkostnad, vilket resulterar i en lägre linjekostnad. För noggrannare
beräkning per linje se rubrikerna nedan.
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Buss förhållande till linje (kr/år)

Huvudlinje 2

Stadslinje 60

Navya

Elbuss

Dieselbuss

Navya

Elbuss

Dieselbuss

Navya

Elbuss

Dieselbuss

1 800 000,0 kr
1 600 000,0 kr
1 400 000,0 kr
1 200 000,0 kr
1 000 000,0 kr
800 000,0 kr
600 000,0 kr
400 000,0 kr
200 000,0 kr
- kr

Västerport 10

Figur 25. Typ av buss förhållande till linje kr/år. Egen illustration.

Stapeldiagrammet i Figur 26 visar ett förhållande mellan buss och linje där el- och
fluidkostnaden är fördelad på den körda sträckan för de olika linjerna. Kostnaden är cirka 5 kr
dyrare för diesel i förhållande till kostnaden för elen per sträcka. Viktigt att tänka på är att
Navyan inte kan transportera lika många människor och därav inte förbrukar lika mycket el.

Kr/körd sträcka(A-B)
60,0 kr
50,0 kr
40,0 kr

30,0 kr
20,0 kr
10,0 kr
- kr
Huvudlinje 2

Stadslinje 60
Diesel

Elbuss

Västerport 10

Navya

Figur 26. kostnaden för en buss att transportera sig från A-B. Egen illustration.
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Stapeldiagrammet i Figur 27 visar på el- och energikostnaden per månad fördelad på antalet
personer som en buss kan transportera. Den visar tillexempel inte kostnaden för personal-,
försäkring- och kapitalkostnad. Det går här utläsa att Navyan är 69 procent dyrare i energioch elkostnadsdrift per person förhållande till elbussen på sträckan Västerport 10.

Baserad på (energi och el)/person
6 000,0 kr
5 000,0 kr
4 000,0 kr
3 000,0 kr
2 000,0 kr
1 000,0 kr
- kr
Huvudlinje 2

Stadslinje 60

Elbuss (100 personer)

Västerport 10

Navya (15 personer)

Figur 27. Energi- och elkostnaden/person – Navya mot Elbuss. Egen illustration.
Figur 28 visar de totala kostnaderna per månad för varje buss fördelat per person. Kostnaden
för Navyan är här en fast månadskostnad oberoende vilken linje den skall köra på. Här går det
utläsa att kostnaden är 82 procent högre för Navyan till skillnad från elbussen och 85 procent
dyrare än dieselbussen per person på Västerport 10.

Totalkostnad/person
7 000 kr
6 000 kr
5 000 kr
4 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
1 000 kr
- kr
Huvudlinje 2

Stadslinje 60
Diesel

Elbuss

Västerport 10

Navya

Figur 28. (Totala kostnader per buss)/person. Egen illustration.
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3.2.1 Stadslinje 60
Den totala sträckan för stadslinje 60 är 9,5 km. Från centrum till Apelviken är sträckan 3 km,
A – B och tillbaka 6,5 km B – A.

Figur 29 visar den totala kostnaden för bussarna fördelat på antalet passagerare. Stadslinje 60
går inte lika ofta per dag vilket gör att kostnaden för dieseln inte är lika avgörande.
Kapitalkostnaden för dieselbussen är mindre vilket innebär att det blir billigare att införskaffa
en dieselbuss.

Stadslinje 60
800 000 kr
700 000 kr
600 000 kr
500 000 kr
400 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
100 000 kr

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100

- kr

Passagerare
Elbuss

Dieselbuss

Navya

Figur 29. Stadslinje 60 - totalkostnad/antal passagerare. Egen illustration.
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Tabell 7 och Tabell 8 beskriver den fördelade totalkostnaden per buss. För elbussen
inkluderar detta även effekt och energikostnaden för linjen.
Tabell 7. Stadslinje 60 - Kostnadsfördelning dieselbuss.
Stadslinje 60, Dieselbuss
Kapital kostnad
Personal
Fluid kostnad
Underhåll
Däck
Försäkring
Förberedelser före drift
Total kostnad per år

Total kostnad (%) Kr/ år
16
54
17
6
1
4
2

132 591
447 495
140 878
49 722
8 287
33 148
16 574
828 694

Tabell 8. Stadslinje 60 – Kostnadsfördelning, elbuss.
Stadslinje 60, Elbuss
Kapitalkostnad
Personal
Däck
Underhåll
Försäkring
Förberedelser före drift
Energikostnad
Total Kostnad

Total kostnad (%)
28
42
1
7
6
3
14

Kr/ år
300 000
447 494
15 153
70 000
60 000
30 306
150 547
1 073 501

3.2.2 Huvudlinje 2
Huvudlinje 2 går från centrum ut till Erlandsgården. Linjen har många raksträckor vilket
innebär möjligheten att nå högre hastigheter. Total sträcka på 7,6 km A-B-A.
Figur 30 visar den totala kostnaden fördelat på antalet personer och här går det se att Navyan
är mer kostnadseffektiv upp till 15 personer medan diesel- och elbussen har liknande
kostnadsfördelning.
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Huvudlinje 2

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100

1 000 000 kr
900 000 kr
800 000 kr
700 000 kr
600 000 kr
500 000 kr
400 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
- kr

Passagerare
Elbuss

Dieselbuss

Navya

Figur 30. Huvudlinje 2-totalkostnad/antal passagerare. Egen illustration.
Tabell 9 och Tabell 10 beskriver den fördelade totalkostnaden per buss. För elbussen
inkluderar detta även effekt- och energikostnaden för linjen.
Tabell 9. Huvudlinje 2 - Kostnadsfördelning dieselbuss.
Huvudlinje, Dieselbuss

Total kostnad (%)

Kr/ år

Kapital kostnad

16

242 452

Personal

54

818 274

Fluid kostnad

17

257 605

Underhåll

6

90 919

Däck

1

15 153

Försäkring

4

60 613

Förberedelser före drift

2

30 306

Total kostnad, år

1 515 322
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Tabell 10. Huvudlinje 2 – Kostnadsfördelning elbuss.
Huvudlinje 2, Elbuss

Total kostnad (%)

Kr/ år

Kapitalkostnad

19

300 000

Personal
Däck

53

818 274

1

15 153

Underhåll

5

70 000

Försäkring

4

60 000

Förberedelser före drift

2

30 306

16

250 367

Energikostnad
Total Kostnad

1 544 100

3.2.3 Västerport 10
Västerport 10 är den fiktiva sträcka som antas köra från centrum in till Västerport. Sträckan är
totalt 6,9 km A-B-A. Från A-B är sträckan 3,45 km och samma sträcka på tillbakavägen.
Sträckan är snarlik Huvudlinje 2 i såväl vad gäller längd så som raka vägar vilket innebär
liknande energiåtgång och därmed kostnader.

I Figur 31 går det se den totala kostnaden fördelat på antalet personer och att Navyan är
billigare fram till 15 personer. Därefter visar grafen ifall det läggs till ytterligare Navya bussar
med samma kostnad och att de skulle åka efter varandra i trafiken; vilket Figur 31 visar inte är
en kostnadseffektiv metod.

Västerport 10
1 000 000,0 kr
900 000,0 kr
800 000,0 kr
700 000,0 kr
600 000,0 kr
500 000,0 kr
400 000,0 kr
300 000,0 kr
200 000,0 kr
100 000,0 kr

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100

- kr

Passagerare
Elbuss

Dieselbuss

Navya

Figur 31. Västerport 10 - totalkostnad/antal passagerare. Egen illustration
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Tabell 11 och Tabell 12 beskriver den fördelade totalkostnaden per buss. För elbussen
inkluderar detta även effekt- och energikostnaden för linjen.

Tabell 11. Västerport 10 – Kostnadsfördelning dieselbuss.
Västerport 10, Dieselbuss

Total kostnad (%)

Kr/ år

Kapital kostnad

16

220 120

Personal

54

742 907

Fluid kostnad

17

233 878

Underhåll

6

82 545

Däck

1

13 758

Försäkring

4

55 030

Förberedelser före drift

2

27 515

Total kostnad per år

1 375 753

Tabell 12. Västerport 10 – Kostnadsfördelning elbuss.
Västerport 10, Elbuss
Kapitalkostnad
Personal
Däck
Underhåll
Försäkring
Förberedelser före drift
Energikostnad
Total Kostnad

Total kostnad (%)
21
51
1
5
4
2
16

Kr, år
300 000
742 907
15 153
70 000
60 000
30 306
227 452
1 445 818
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Tabell 13 beskriver den besparing per år som skiljer diesel- och elbussen. Notera att
elkostnaden består av flera avgifter som kan komma att minska i samband med driftsättning
av flera bussar så som fast avgift och effektavgift. Navyan har en fast avgift per månad på
98 040kr och en årskostnad på 1 176 480kr vilket blir en totalbesparing mot elbussen på 19
procent och mot dieselbussen 14 procent per år.
Tabell 13. Besparing per år mellan diesel- och elbuss på Västerport 10.
Västerport 10
Kapital kostnad
Personal
Fluid/el kostnad
Underhåll
Försäkring
Förberedelser före drift
Däck
Totalkostnad

Dieselbuss (-)
(kr)
220 120,47
742 906,59
233 878,00
82 545,18
55 030,12
27 515,06
13 757,53
1 375 752,94

Elbuss (+) (kr)
300 000,00
742 906,59
227 452,23
70 000,00
60 000,00
30 306,00
15 153,00
1 445 817,82

Besparing (-/+)
(kr)
79 880
0
+
6 426
+
12 545
4 970
2 791
1 396
70 065

3.3 Miljö
Figur 32 visar hur mycket koldioxid som uppstår från respektive buss över 10 år. Uträkningen
är baserad på att bussarna alltid är fyllda till maximal kapacitet med passagerare och att elen
till Navyan och elbussen är 100 procent förnybar. Koldioxiden som uppstår från Navyan och
elbussen är vid tillverkningen av batterierna som har en livslängd på cirka 8 år och då behöver
bytas ut. Det tar cirka 2,5 år att spara in på koldioxidutsläppen från Navyan och elbussen
jämfört med dieselbussen.
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CO₂e-utsläpp / månad och passagerare på 10 år
Västerport 10
1600
1400

kg CO₂e

1200
1000
800
600
400
200

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117

0

Månader
Elbuss

Diesel

Navya

Figur 32. mängden kg CO₂e-utsläpp / passagerare över tio år. Egen illustration

Tabell 14, Tabell 15 och Tabell 16 nedan visar hur mycket koldioxidutsläpp som sparas in
varje år vid användning av Navya eller elbuss jämfört med dieselbuss om utsläppen från
batteritillverkningen slås ut över 8 år. Uträkningarna baseras på att bussarna alltid är fyllda till
maximal kapacitet med passagerare.
Tabell 14. procentuell besparing av CO₂e-utsläpp per år och passagerare
Procentuell besparing per år Västerport 10
CO₂e (kg/år)
Procent

Diesel
Elbuss
Navya
145,9
46,9
0
-67,9

41,3
-71,7

Tabell 15. procentuell besparing av CO₂e-utsläpp per år och passagerare
Procentuell besparing per år Huvudlinje 2
CO₂e (kg/år)
Procent

Diesel

Elbuss
161
0

Navya

46,9
-70,8

41,3
-74,3

Tabell 16. procentuell besparing av CO₂e-utsläpp per år och passagerare
Procentuell besparing per år Stadslinje 60
CO₂e (kg/år)
Procent

Diesel

Elbuss
87,9
0

46,9
-46,7

Navya
41,3
-53,1
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3.4 Övertoner
Figur 33 och Figur 34 visar mängden övertoner på en laddstation vid Lindholmen i Göteborg
där bussar kan laddas med en effekt upp till 300kW. Här syns det att övertoner inte är något
större problem då de alltid är inom acceptabla gränser som fås ha. Den enda noterbara
förändringen är på den 120:e övertonen, vilket inte är tillräckligt mycket för att skapa
problem, enligt SS-EN 61000 – 3 - 2 och SS-EN 61000 – 3 – 12. Dessa säger att
övertonshalten får ligga på 0,5 procent vid 120:de övertonen (Steen, 2017).

Lösningen ifall det skulle bli ett problem med övertoner är att installera ett LC-filter som kan
kompensera övertonerna.

Figur 33. Mängden övertoner när ingen buss laddas. Källa: (Steen, 2017). Reproducerad med
tillstånd.
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Figur 34. Mängden övertoner när en buss laddas. Källa: (Steen, 2017). Reproducerad med
tillstånd.
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4. Diskussion
Diskussionen utgår ifrån de tre beskrivna scenarierna, beräkningar och förenklingar som
genomförts. Diskussionen är uppdelad och inriktad mot vardera område, energi, ekonomi och
miljö. De olika områdena summeras sedan i slutsatsen.

4.1 Energi
I energiberäkningarna antas upp- och nerförsbackar ta ut varandra energimässigt. Elbussar
idag har regenerativa bromsar som laddar upp batteriet när de bromsar som rapporten inte
tagit hänsyn till, vilket kan fungera som en besparingspotential.

Energiberäkningarna utgår från antagandet att det skulle gå en buss i timmen under de timmar
linjerna är aktiva. Det blir missvisande att jämföra Navyan med de större bussarna då Navyan
är mindre och endast kan transportera 15 passagerare. Därför har vissa av beräkningarna på
bussarna fördelats per person för få en tydligare jämförelse. Detta kan behöva kompletteras
med någon större buss på morgonen och eftermiddagen då det är högre belastning på
kollektivtrafiken. Ur energisynpunkt är två stycken Navyabussar effektivast upp till 30
personer, sedan blir det effektivare med en elbuss. Se Figur 22. Eftersom Varberg är en
mindre ort med få invånare som behöver kollektivtrafiken räcker två stycken Navyas på en
linje.

Navyabussarnas teoretiska körtid är nio timmar på en laddning. Om en buss åker fram och
tillbaka hela dagen räcker det med två stycken Navya, om en av dem får stå still och ladda.
Detta innebär att det går att använda en laddstation, vilket Navyabussarna gynnas av.
Navyabussarna är gjorda för laddning på låga effekter och fungerar därmed sämre om de
laddas i slutet av varje sträcka på grund av att bussarna inte kommer hinna laddas upp
tillräckligt mycket på den korta tiden.

Får Navyabussarna batterier som stödjer högre effekter leder det till att snabbladdning blir
möjlig för Navyabussarna och innebär att en buss kan köra på en linje under hela dagen.
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4.2 Ekonomi
Teorin åskådliggör en kostnadsminskning för elbussar i framtiden vilket förklaras genom den
batterikostnadsprognosen som genomförts av regeringen genom klimatmålen i EU. Även
Agenda 2030 som genomsyrar världspolitiken mot en bättre miljö kan bidra som en drivande
faktor mot kostnadseffektiviteten för bussarna. Med andra ord kan detta komma att bidra till
den minskade kostnaden för elbuss- och elbilstekniken i framtiden.

Rapportens förenklingar bidrar till att enklare kunna bedöma vilken buss som är mest
kostnadseffektiv beroende på de tre scenarierna där det är en buss som kör på respektive linje
samt att alla bussarna är fullsatta. Huvudlinje 2 och Västerport 10 är lika varandra, vilket
innebär ett liknande resultat på båda linjerna, medan Stadslinje 60 har en kortare sträcka per
år.

4.2.1 Elbuss och Navya
De ekonomiska beräkningarna baseras på de energi- och effektavgifter som kommer från
Varberg Energi där de har i samband med laddstationen en fast avgift, effektavgift,
elöverföringsavgift samt en energiavgift. Effektavgiften, fasta kostnaden och
anslutningsavgiften kan delas upp ifall fler bussar kan använda samma laddstation.

Avgiften för Navyan, vilken är en fast avgift, innefattar alla kostnader. Det går att se på
proportionerna från de beräknade energiavgifterna att den ligger på 13 procent för elbussen
och sex procent för Navyan i förhållande till den totala avgiften per år. Är det tät
kollektivtrafik som går ofta så är Navyan det bästa alternativet sett ur ekonomisk synpunkt på
alla linjerna. Eftersom Varberg är en mindre stad blir det svårt att fylla de större bussarna,
vilket gör det effektivare ekonomiskt att ha flera mindre bussar som går ofta. Med Navya
finns det mycket pengar att spara på löner då de inte behöver någon förare. Är det däremot tät
kollektivtrafik med elbussen eller dieselbussen behövs det förare till varje buss, vilket blir
dyrt eftersom alla bussarna kräver förarlöner. Går bussarna tomma är Navya också bättre än
elbussen då vikten för en Navya är mindre och drar därför mindre energi.

Samhällsbesparingar kan även fås vid införandet av elbussar eftersom deras låga bullernivå
innebär att tillexempel inte ljudvallar behövs. Ifall bussarna bidrar till en attraktivare
kollektivtrafik innebär det att fler människor tar bussen och att färre parkeringsplatser behövs.
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4.2.3 Stadslinje 60
Energikostnaden per körd sträcka är dyrare för dieselbussen. Däremot är den totala kostnaden
per månad billigare för en dieselbuss samtidigt som den kan transportera 6,7 gånger fler
personer än Navyan. Även den totala kostnaden per person är 48 procent lägre för
dieselbussen på Stadslinje 60 än för elbussen. Detta beror till huvudsak på den låga
kapitalkostnaden i kombination med att den kortare körda sträckan per år och dagens
dieselpris på. Detta beror till huvudsak på den låga kapitalkostnaden i kombination med att
den kortare körda sträckan per år och dagens dieselpris på 14,51 kr/l. Detta gör att
dieselbussen blir primär rekommendation då den är bäst ekonomiskt sett. Se Figur 29.

Sekundär rekommendation är beroende på hur många människor som ska transporteras.
Navyan är billigare per månad avseende körd sträcka se Figur 26, samt är ekonomiskt
försvarbar upp till 15 personer. Se Figur 29. Här ska elbussen väljas ifall fler än 15 personer
ska transporteras åtgången.

Besparingen för att ta en dieselbuss istället för en elbuss blir på Stadslinje 60 med den totala
kostnaden/månad 20 401 kr, om året 244 807 kr och blir på tio år 2,45 miljoner kronor. Detta
innebär att stora besparingar går att göra med en dieselbuss på denna linje. Observera att ifall
det är flera elbussar i drift minskar den procentuella kostnaden i anslutningsavgiften, vilket då
kan resultera i att en elbuss blir primär rekommendation. Se Tabell 7 och Tabell 8.

4.2.4 Huvudlinje 2
Navyan är i det här fallet billigast per månad för denna linje. Den är även billigast med
avseende på körd sträcka och detta beror på det låga antalet personer i bussen. Däremot är
energi/elkostnaden per person betydligt högre än vad den är för elbussen. Slås den totala
kostnaden ut per månad och per person blir Navyan 4,6 gånger dyrare än elbussen och 5,17
gånger dyrare än dieselbussen. Se Figur 28.

Primär rekommendation blir i det här fallet Navyan upp till 15 personer och över detta antal
dieselbussen då den är billigare än elbussen. Se Figur 30.

Besparingen för att ta en dieselbuss istället för en elbuss blir på Huvudlinje 2 blir med den
totala kostnaden/månad 2 398kr, om året 28 779 kr och blir på tio år 287 790 kronor. Se
Tabell 9 och Tabell 10.
43

4.2.5 Västerport 10
Kostnaden per år för Västerport 10 visar att Navyan är billigast på 1,176 miljoner kronor per
år. Här fås liknande förhållanden som för Huvudlinje 2. Totalakostaden/per person i
förhållande till elbussen visar att Navyan är 4,7 gånger dyrare samt förhållandet till
dieselbussen är 5,7 gånger vilket ses i Figur 28.

Detta innebär en primär rekommendation för Navyan upp till 15 personer. Över 15 personer
är dieselbussen billigare förutom när det gäller energikostnaden samt underhållskostnaden per
år. Se Figur 31.

Besparingen för att ta en dieselbuss istället för en elbuss blir på Västerport 10 med den totala
kostnaden/år 70 064 kr om året och blir på tio år cirka 700 000 kronor. Dieselbussen blir alltså
sekundär rekommendation. Se Tabell 13.

4.3 Miljö
De miljöaspekter som utmärker sig i den teoretiska delen är de utsläpp som uppkommer i
samband med produktionen av elbussar, utsläppen sparas in under tiden elbussarna är i drift,
vilket syns i Figur 32. Sveriges mål är att till år 2020 ha 90 procent förnybara
fordonskilometer vilket redan har uppnåtts 2017 då det var 95 procent. Se Figur 17.

Beräkningarna är även baserad på att bussarna alltid är fyllda vilket innebär att utsläppen blir
något mindre än redovisade i resultatet. Resultatdelen i rapporten visar på att efter 2,5 år har
koldioxidutsläppen för batteritillverkningen sparats in på Västerport 10. Se Figur 32. På
Stadslinje 60 är motsvarande tid cirka fyra år. Livslängden på ett batteri är sju till åtta år där
produktionsutsläppen ligger vid 150 till 200 kg/CO₂e. Koldioxidbesparingen på Västerport 10
blir 67 procent för elbussen per år och passagerare och 71 procent för Navyan per år och
passagerare, jämfört med dieselbussen. Se Tabell 14. På Stadslinje 60 sparas 47 procent med
elbussen och med Navyan 53 procent per år och passagerare till skillnad från dieselbussen. Se
Tabell 16. Stora besparingar på miljön kan alltså göras ifall elbussar införs istället för
dieselbussar.
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Självkörande elbussar optimerar även eco drivning vilket innebär att inte lika mycket energi
behövs och därmed mindre koldioxidutsläpp. Elbussar är tysta vilket passar en stadsmiljö
eftersom det blir minskad bullernivå, samtidigt släpper de inte ut några avgaser i städerna
vilket innebär en renare stadsmiljö. Vad som kan ses från Figur 32 är att det finns stor
besparingspotential av koldioxidutsläpp under batteritillverkningen. Idag sker det forskning
inom litium-jonbatterier för att effektivisera tillverkningen och vidare är detta en avgränsning
i denna rapport.
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5. Slutsats
Arbetet har analyserat de tre givna scenarierna vilka har olika förutsättningar för att bidra med
kunskap inför framtida samhällsutvecklingsprojekt som till exempel Västerport.
Ett problem för miljön är att använda bussar med höga koldioxidutsläpp och Sveriges mål till
2020 är att nå en fossilfri bussflotta. Med avseende på detta blir rapportens rekommendation
mot de mer miljövänliga alternativen, vilket gör att dieselbussen bortses, som i flera av
scenarierna är mer ekonomiskt lönsam.

Navyabussen som maximalt tar 15 personer samt enbart har en drifthastighet på 25 km/h gör
den mer lämpad för stadsmiljö. Samtidigt blir den begränsande eftersom den inte rymmer
tillräckligt med passagerare. Elbussen är bättre än dieselbussen gällande koldioxidutsläpp och
rymmer lika många människor. Däremot är elbussens teknologi inte lika utvecklad vilket
innebär att den är dyr i dagsläget. Batteritillverkningen är också dyr idag, däremot kommer
priset sjunka i framtiden.

Studien har lett fram till de bästa alternativen för busstrafik inom de uppsatta scenarierna i
Varberg. Det blir samma resultat för alla tre scenarier. Navyan är den primära
rekommendationen upp till 15 personer och varpå Varbergs stad inte har så många invånare
innebär detta att det räcker med den mängden passagerare. Den sekundära rekommendationen
är elbussen som kan transportera upp till 105 passagerare.

Ur ekonomisk synpunkt är dieselbussen mer lönsam för Stadslinje 60 däremot kan en elbuss
spara in koldioxidutsläppen för batteriet på cirka fyra år. Detta innebär att dieselbussen ska
behållas så länge som möjligt ekonomiskt sett.

Resultatet visar att koldioxidutsläppen ifall alla dieselbussar skulle ersättas med elektriska
bussar drivna på förnybar elektricitet. Detta bidrar till samhällsbesparingar som tystare och
renare stadsmiljö. Slutsatsen är därför att en implementering av självkörande elbussar till
Varberg kan bli verklighet under kommande år.
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Bilagor
Den data som bilagorna utgör är de beräkningar och de uppgifter som rapporten är baserad på.

Tabell 17. data för miljöfarliga utsläpp (Dieselbuss)
Västerport 10 (Diesel)
km/år
kWh/år
CO₂e (kg/km)
CO₂e/linje (kg/år)
Nox (kg/år)
Partiklar (kg/år)
Energitäthet för diesel
(kWh/l)

40296
158022
0,362
14587
279,70
2,21
9,94

Tabell 18. data för koldioxidutsläpp (Elbuss)
Elbuss (Batteri)
CO₂e (kg/kWh)
Batteri (kWh)
CO₂e (kg, Totalt, tillverkning)

150
250
37500

Tabell 19. data för koldioxidutsläpp (Navya)
Navya (Batteri)
CO₂e (kg/kWh)
Batteri (kWh)
CO₂e (kg, Totalt, tillverkning)

150
33
4950
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Tabell 20. Energi per körd sträcka. - Elbuss och Navya
Elbuss
Huvudlinje 2
Stadslinje 60
Västerport 10
Navya
Huvudlinje 2
Stadslinje 60
Västerport 10

Sträcka A-B kwh

Sträcka B-A kwh

10
9,17
8
16,8
8,63
8,63
Sträcka A-B kwh
Sträcka B-A kwh
3,44
3,15
3,3
7,15
2,99
2,99

Totalt(A-B-A)
19,17
24,8
17,26
Totalt(A-B-A)
6,59
10,45
5,98

Tabell 21. Anslutningsavgift/Lågspänningsavgift för Navya och elbuss
Lågspänning
Fast avgift
Effektavgift
Elöverföring
Huvudlinje 2
Stadslinje 60
Västerport 10
VE äger och säljer ladd kWh
Huvudlinje 2
Stadslinje 60
Västerport 10

Elbuss
Navya
Kostnader (kr)
Kostnader (kr)
3692 kr/år
3 692,00
3 692,00
55,6 kr/kW,år
16 680,00
400,32
0,0544kr/kWh,år
6 090,2
2 093,6
3 447,0
1 452,5
5 483,4
1 899,8
2 kr/kWh,år
223 905,6
76 971,2
126 728,0
53 399,5
201 596,8
69 846,4

Tabell 22. Antal resor och Energiförbrukning per dag, månad och år.
Antal resor(A-B)/dag Energi/dag kwh
Huvudlinje 2
Stadslinje 60
Västerport 10

Huvudlinje 2
Stadslinje 60
Västerport 10

16
306,7
7
173,6
16
276,2
Antal resor(A-B)/dag Energi/dag kwh
16
7
16

105,4
73,2
95,7

Energi/månad Energi/år kwh
kwh
9201,6
111952,8
5208
63364
8284,8
100798,4
Energi/månad Energi/år
(kwh)
(kwh)
3163,2
38485,6
2194,5
26699,75
2870,4
34923,2
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Tabell 23. Antal körda kilometer och Dieselbuss.
Antal körningar(A-B-A)/h
Huvudlinje 2
(ggr/h)
Stadslinje 60
(ggr)
Västerport 10
Dieselbuss:

h Antal resor(A-B-A)/dag Km/dag Km/år

1 16

16

121,6

44384

7

7

66,5

24272,5

1 16
Dieselkostnad
14,51 (kr/l)

16
Förbrukar
0,4 (l/km)

110,4

40296
Kostnad
5,804(kr/km)

1
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