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Sammanfattning 
Bakgrund 
GreenCharge Sydost är en sammanslutning av regionförbund, kommuner, landsting och företag med 
ett övergripande syfte att främja införandet av elfordon i främst sydöstra Sverige. Blekinge Tekniska 
Högskola är huvudman för projektet med ansvar för att driva forskningen, och Miljöfordon Syd att 
driva den operativa projektledningen avseende demonstrationer och samverkan med intressenter. 
Under 2013 gjorde forskningen inom GreenCharge en beräkningsstudie som påvisade att elbussar ur 
ett livscykelperspektiv har mycket mindre utsläpp än dagens dieselbussar och totalkostnaden skulle 
kunna bli 25 % lägre över en 8-års period i Karlskrona på linje 1 och 7, 21 % i Jönköping på linje 1 
och 3, samt 17 % i Sundsvall på linje 2 och 4. Detta gäller under antagande att bussen drivs med ny 
grön el, att realränteökningen blir 1 % per år samt att energi-pristrender sedan 10 år tillbaka fortsätter 
gälla framöver.. Beräkningsstudien antog också efter simuleringar utifrån befintliga linjer och aktuella 
värden från busstillverkare en energianvändning på 1,04 kWh/km för eldrift.  

Syfte och upplägg 
Denna studie har tillkommit eftersom GreenCharge ansåg att elbussens framräknade energianvändning 
och äldre jämförelsevärden om buller från olika busstyper skulle behöva uppdateras och utprovas 
under svenska förhållanden samtidigt som det borde undersökas hur de viktigaste intressenterna 
upplever att en modern elbuss fungerar i verklig linjetrafik.  

Kommuner och trafikhuvudmän i Borås, Eskilstuna, Falun, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lerum, 
och Orust visade under 2014 intresse av att testa elbuss i linjetrafik med passagerare under några 
veckor och Ebusco kunde tänka sig ställa upp med sin nyaste batteridrivna elbuss med en räckvidd på 
ca 300km. Projektet skulle utreda hur elbussar fungerar i praktiken under svenska förhållanden och 
komma inbegripa forskningsfrågor om energianvändning, framförallt linjerna från beräkningsstudien. 
Även buller enligt standard ECE 51-02, synpunkter från passagerare och förare via enkäter och andra 
intressenter via intervjuer skulle undersökas, liksom möjligheter till laddinfrastruktur för de testade 
linjerna. Energimyndigheten ställde tillsammans med i huvudsak kommunerna, länstrafikbolag och 
Ebusco upp som finansiärer och projektet ”demotestet i fält med elbuss” kunde starta med körningar i 
Karlskrona i slutet på november för att sedan avslutas i början på april 2015. 

Resultat 
Energianvändningen för drivlinan i verklig stadstrafik under vinterhalvåret i genomsnitt för de 
testade linjerna är 0,96 kWh/km, liksom i Karlskrona på linje 1, vilket ger en räckvidd på ca 320 km 
och är en sänkning av antagandet från beräkningsstudien med ca 8 %. Detta skulle i Karlskronafallet 
ge en minskning på 1,8 % av den totala ägandekostnaden, vilket är drygt 25 % lägre än totalkostnaden 
för dieselbuss. Energianvändningen för blandad stads- landsvägstrafik som i Lerum blir 0,93 kWh/km 
och 0,87 kWh/km för landsvägstrafik som på Orust, där det senare ger en räckvidd uppemot 350 km. 
Dieselvärmaren använde i Jönköping 0,67 kWh/km, och det är viktigt att beakta detta för att kunna 
göra en rättvis bedömning av den totala energianvändningen. För en hållbar utveckling är det också 
viktigt att både detta bränsle och den el som bussen laddas med kommer från förnybara källor och 
allra helst ny-tillförda sådana, vilket är möjligt i den testade busstypen.  

Bullermätningarna påvisade inga större skillnader vid förbifartsprover i 30-50 km/h mellan en 
modern diesel-, hybrid-, och elbuss, men skillnaden i buller mellan olika däck kan ge upphov till de 
differenser resultatet gett i denna studie. Vid gaspådrag vid stillastående skiljde det mer än 30 dBA 
mellan elbuss och hybrid/dieselbuss. Mätningar under acceleration gjordes ej, vilket indikativa 
mätningar från Borås visat kan ge stora skillnader. Litteraturstudier visar en skillnad på mer än 6 dBA 
under acceleration gentemot diesel- och gasbussar i USA, vilket är en dubbel fördubbling av den 
upplevda ljudnivån. Detta indikerar att elbussar allmänt kan sänka bullernivån i stadstrafik markant.  

Passagerarna under fälttestet svarade på 1303 enkäter, varav mer än 4/5 från Borås. Nästan alla som 
svarade på frågorna tyckte elbussen hade bättre åkkomfort, var tystare invändigt och utvändigt vid 
busshållplatsen, hade lägre avgaser vid densamma, och rekommenderar andra att åka elbuss. En 
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majoritet anser sig även vilja åka mer kollektivt om alla bussar vore eldrivna. Trots en del 
förbättringspotentialer var elbussens passagerare överlag nöjda med elbussen och en del vill till och 
med byta ut dagens diesel- eller gasbussar mot eldrivna.  

Totalt 77 förare av de hundratalet som provkört har svarat på enkäterna och de flesta var överlag 
positiva. Dock ansågs elbussen vara väldigt långsam i kraftiga motlut (en sak som kan justeras i 
bussens inställningar på viss bekostnad av räckvidd).  

Intressenter från bussoperatörer, trafikhuvudmän och kommuner ansågs sig också positiva överlag 
med elbussen, men det är viktigt att i kollektivtrafikupphandlingar utforma kravspecifikationer som är 
skräddarsydda för elbussar för att exempelvis säkerställa en hållbar utveckling, teknik, laddning, 
tillgänglighet avseende service och reservdelar, samt uppbyggnad av kompetens.  

Utredningen om laddinfrastruktur fann möjligheter till elbussar och laddning på de flesta studerade 
linjerna och kunde identifiera några lämpliga ställen och linjer i varje kommun, exempelvis linje 1 och 
2 i Jönköping och Karlskrona linje 1, med Råslätt respektive Saltö eller Blekingegatan som 
snabbladdningsstation. För mindre trafikerade linjer bör lokalisering av snabbladdare göras antingen 
där busslinjerna går nära varandra, eller med mindre snabbladdare vid ändhållplatserna. Laddning över 
natten vid bussdepå borde vara ett reellt alternativ för de studerade kommunerna, men kapaciteten i 
elnätet bör även här ses över om många elbussar ska kunna laddas samtidigt. Lokalisering av 
snabbladdningsstationer kräver ett robust elnät utan att omliggande elanvändare påverkas negativt, och 
detta behöver utredas vidare i kommande studier för respektive linje med därtill anpassad laddning. 

Övergripande slutsats 
Eldrift av bussar har en stor potential att fungera i dagens och morgondagens kollektivtrafik.  

 

 
Bildsamling från fälttesterna. Foto: Sven Borén 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
GreenCharge Sydost är en treårigt forsknings- och demonstrationssatsning som i en första fas avslutas 
2015-06-30. Här ingår en serie besläktade projekt som syftar till att öka förutsättningarna för och 
kunskapen om en hållbar introduktion av elfordon & laddinfrastruktur i sydostregionen; Småland, 
Blekinge, Öland och Norra Skåne. Fokus ligger på kundnytta (enkelt, tillgängligt, kostnadseffektivt) 
och att följa utvecklingen hos medlemmarna för att kunna identifiera framgångsfaktorer och undanröja 
barriärer för att nå målsättningen.  

Följande mer konkreta delmål har satts upp:  

1. En demonstration av ett fungerande och hållbart regionalt elfordonssystem (200 nya 
uppkopplade ladd-platser och 300 nya elfordon) samt en väl fungerande och expansiv 
affärssamverkan i regionen som bas för ett hållbart elfordonssystem.  

2. En validerad kostnadseffektiv och användarvänlig analys- och forskningsmetod för att 
identifiera sannolika hållbarhetskonsekvenser vid utveckling och introduktion av 
produktservicesystem med många intressenter.  

3. En övergripande färdplan för utveckling och spridning av ett hållbart och lönsamt 
elfordonssystem i en regionalt fossiloberoende transportsektor 2030. 

Inom GreenCharge-satsningen är hållbarhetsperspektivet centralt, vilket vägleds av ramverket för 
strategisk hållbar utveckling - FSSD (Robèrt et al. 2013) och därigenom att stegvis investera sig fram 
mot en principiellt definierad hållbar framtid. Detta och mycket mer kommer att beskrivs mer i detalj i 
GreenCharge-satsningens slutrapport - en regional färdplan för hur elfordon kan bidra till fossilfri 
fordonsflotta 2030. 

Under 2013 gjordes inom GreenCharge-satsningen en beräkningsstudie (Borén et al. 2013) som 
påvisade att elbussar är fördelaktigt ur både hållbarhets- och kostnadssynpunkt jämfört med diesel-, 
gas-, biodiesel-, hydrid-, och laddhybridbuss. Den studien togs fram med Energimyndigheten, 
länstrafikbolag och kommuner. En första fallstudie genomfördes i Jönköping (linje 1, 3), en andra i 
Karlskrona (linje 1, 7), samt en tredje i Sundsvall (linje 2, 4), där energianvändningen för respektive 
linje och de olika bussalternativen togs fram i samarbete med trafikhuvudmännen, Hybricon, Ebusco, 
All Binary och Volvo Technology, där Volvo stod också för simuleringen av linjerna som gav bland 
annat energianvändningen. En livscykelanalys av drivlinorna med fokus på energibärare påvisade att 
en elbuss som drivs av batterier och el från ny grön el, exempelvis genom köp av vindkraftsandelar 
som genererar nya vindkraftverk, har mycket mindre bidrag till växthuseffekten, övergödning, 
försurning, ozonbildning och partikel-utsläpp över hela livscykeln och framförallt i användarfasen när 
bussen körs i linjetrafik. Även bullret från elbuss bedömdes utifrån tidigare studier vara lägre, men det 
behövde undersökas för att kunna säkerställas. Den totala ägandekostnaden över 8 år visade sig bli 25 
% lägre i Karlskrona, 21 % i Jönköping och 17 % i Sundsvall, förutsatt att energipriserna följer en 
historisk höjning sedan 10 år på drygt 6 % årlig ökning och en årlig realränta på 1 %. 

En del trafikhuvudmän, bussoperatörer och kommuner inom GreenCharge Sydost ansåg det fanns ett 
behov av att testa elbuss i verklig drift för att testa hur väl en elbuss kan fungera i dagens kollektiv-
trafik. Då skulle även ovan beskriven beräkningsstudie kunna säkerställas beträffande antaganden om 
energianvändning av elbuss i svenskt klimat över en längre period, mäta bullernivåer med dagens 
moderna bussar och ges tillfälle för intressenter exempelvis resenärer, operatörer, trafikhuvudmän och 
kommuner att prova och tycka till om elbuss i verklig drift. Det visade sig att 8 kommuner var 
intresserade av att undersöka detta och därför gjordes en ansökan till Energimyndigheten i samverkan 
med intressenter och bussföretaget Ebusco från Holland som kunde låna ut en nästan ny 12-meters 
batteridriven elbuss med en räckvidd på ca 300 km. Studien blev beviljad under 2014 och det 
praktiska fälttestet inleddes i november 2014. 
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1.2 Studiens syfte och omfattning 
Denna studie är gjord utifrån projekt GreenCharges beviljade ansökan till Energimyndigheten  
(diarienr. 2013-006859), med syfte att demonstrera huruvida det går att köra med elbuss i vanlig 
linjetrafik, samt att bjuda in olika intressenter från olika platser att provåka elbuss för att få mer 
erfarenhet och kunskap om elbussar i allmänhet. Studien har följande mål: 

A. Verifiera genomförd beräkningsstudie Hållbarhets- och kostnadsanalys av energibärare för 
bussar i medelstora svenska städer (Borén et al. 2013; Nurhadi et al. 2014) avseende 
energianvändning för olika årstider, samt buller.  

B. Få synpunkter från resenärer och övriga nyckelintressenter avseende elbussar. 

C. Prova infrastruktur för elbussar, främst avseende laddning 

D. I verkliga miljöer prova elbussens prestanda, exempelvis räckvidd 

2 Metodik för genomförande 
Flertalet parametrar såsom energianvändning, prestanda, åsikter från passagerare och förare samt 
andra intressenter, buller, och laddinfrastruktur skulle utredas under testperioderna och det var viktigt 
att få in dessa underlag från samtliga kommuner. För att studien skulle genomföras så verklighets-
troget som möjligt krävdes att körningarna gjordes med passagerare och gärna i ordinarie trafik på 
befintliga linjesträckningar. 

2.1 Om elbussen 
Elbussen som provats under fälttestet på 12 meter och har en elektrisk drivlina som drivs enbart av 
batterier. Elbussen benämns ’Ebusco 2.0’ och är av årsmodell 2014. Den är tillverkad i Kina på 
uppdrag av Ebusco i Holland, vilka också ägde elbussen under fälttestet. Enligt hemsidan (Ebusco 
2013a) har den bland annat följande data och prestanda: 

• Kapacitet för fler än 90 passagerare, varav ett 40-tal sittande beroende på nyttjande av 
barnvagnsplats(er).  

• Batterikapacitet för framdrift på 311 kWh (160 kWh/kg) som kan (med rätt utrustning) 
snabbladdas på 1,6 timmar. Testad buss laddades med 32-125 A 400 VAC. 

• Räckvidd ca 300 km i stadstrafik och 0,9 kWh/km energianvändning vid halv passagerarlast 

• Laddning av batterier vid inbromsning 

• Kaross i aluminium 

Noterbart är att bussens innerutrymme i dagsläget värms av en dieselvärmare (kan drivas med andra 
bränslen), och att luftkonditioneringen drivs av batterierna för framdrift.  

I Falun provades föregångaren från 2012, benämnd ”YTP-1”, vilken är en 12-meters batteridriven 
buss med helt elektrisk drivlina. Enligt hemsidan (Ebusco 2013b) klarar den 76 passagerare och den 
har batterikapacitet på 242 kWh som kan snabbladdas på 2,5 timmar. Räckvidden mellan laddningarna 
beräknas enligt hemsidan till ca 250 km i stadstrafik med 0,90 kWh/km i energianvändning. 

2.2 Energimätningar (mål A och D) 
För att kunna verifiera beräkningsstudiens simuleringar och beräkningar avseende energianvändning 
(gjorda av Volvo Technology) behöver samma linjesträckningar köras under så verkliga förhållanden 
som möjligt. Detta innebär linje 1 i Karlskrona (7 körs inte längre) och linje 1 och 3 i Jönköping. De 
linjer i Sundsvall som analyserades i beräkningsstudien är inte med i denna studie och för dessa linjer 
kan därför inte energiberäkningarna verifieras.  

Faktorer som påverkar energianvändningen är linjesträckningens topografi, antalet stopp, mängd 
passagerare och väglaget. Yttertemperaturen ger både upphov till användning av kupévärmare eller 
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luftkonditionering, där den sistnämnda drivs av bussens batterier. Vid mycket låga temperaturer lägre 
än ca -20 grader C, erhålls även en viss försämring av batteriernas kapacitet.  

Initiala mätningar gjorda i Karlskrona visade att bussens mätare avseende sträcka (km) och batteri-
kapacitet (%) inte har tillräcklig noggrannhet vid en körning av linjesträckningen, varav minst 3-4 
körningar tur & retur behöver göras, och då under ca tre dagar för att kunna inkludera variationer i 
temperatur och väder. Alla körningar (förutom ovan nämnda) mättes för att ge en tydligare och 
kompletterande bild av elbussens energianvändning i verklig drift. Energianvändningen mäts också 
genom att den totala mängden el som bussens batteri laddas med loggas via en laddmätare vid 
laddning efter avslutad dag. Energimätningarna kräver också att parametrarna datum, förare, mätar-
ställning (km) och tid (tt:mm:ss) från laddplats till start/slut på rutt, mängd diesel (l) som värmaren 
tankas med (samt datum, tid och mätarställning). Dieselvärmarens tillskott av energianvändning togs 
ej med i beräkningsstudien, men är med i denna studie för att ge en helhetsbild av energianvändning. 
Under körning ska också varje körd linjesträckning loggas avseende tid, batterikapacitet och 
mätarställning. Topografin studeras för att ge svar på om skillnader i energianvändning, genom att 
samla in GPS-data från körda turer i Karlskrona och Jönköping. 

Räckvidden var ämnad att provas vid flera olika tillfällen så att det blir ganska lite batterikapacitet 
kvar, men ändå med god marginal för att kunna köra till bussdepån.  

Resultaten beträffande energianvändning framdrift förväntas hamna mellan 0,75 och 1,2 kWh/km, 
dels då genomsnittsvärdet från beräkningsstudien var 1,04 kWh/km, dels då det även täcker det även 
Ebuscos uppgivna värde på 0,9 kWh/km (Ebusco 2013a). Det medelvärde som räknas fram baseras på 
den totala energianvändningen dividerat med den totala körda sträckan för respektive kommun.  

2.3 Bullermätningar (mål A) 
Analys av buller gjordes utanför bussen för att jämföra elbuss gentemot diesel och hybridbuss som 
rullar i Karlskrona. Mätningar skräddarsyddes enligt FN-standard ECE 51-02 (United Nations 2013). 
Indikativa bullermätningar gjordes även ombord (utan passagerare), vilket utfördes genom att en 
handburen ljudmätare avlästes vid specifika tillfällen. Specifikation och plan för bullermätningar togs 
fram i samverkan med signalavdelningen på BTH och extern konsulthjälp.   

Noterbart är att författarna rekommenderades använda en standard som inte mätte buller under 
acceleration från stillastående, vilket förväntas vara det som skiljer sig mest mellan eldriven buss och 
buss med förbränningsmotor. Den senare bullrar mest under belastning (gaspådrag). Detta kompen-
serades dock delvis för via litteraturstudier efter liknande jämförelser samt genom att passagerarna i 
enkäterna fick ange hur de upplevde bullernivån i elbussen jämfört med diesel- eller gasbuss.  

2.4 Synpunkter från intressenter (mål B) 
Enkäter (bilaga 2) skapades för att fånga upp frågeställningar kring ljudnivå och vibrationer ombord, 
samt ljudnivå och avgaser utanför bussen. Kontrollfråga ställdes om temperaturen ombord för att se 
till att det inte snålas med värmen, vilket då skulle sänka den totala energianvändningen. Frågor 
ställdes om generell upplevelse av att åka elbuss. demografiska kontrollfrågor om kön, sysselsättning 
och bussresevanor tillkom. Förarnas upplevelser under sina körpass är också viktiga och där ställdes 
frågor i enkätformat om vädret, temperatur ute och ombord, nederbörd, körbarhet, passagerarnas 
åsikter, laddning, schemahållning. Synpunkter från andra viktiga intressenter som trafikhuvudmän, 
bussoperatörer och kommuner där elbussen körts samlas in via intervjuer. 

2.5 Laddinfrastruktur (mål C) 
Projektet gjorde en undersökning av möjligheten till, och behov av, laddinfrastruktur för busstrafiken i 
respektive kommun utifrån de tester som gjordes med elbussen. Kartläggning och dokumentation 
gjordes genom intervjuer och sammanställning av officiell information beträffande linjer, fordon, 
operatörer och översyn av förutsättningar för olika laddsystem för att i ett senare skede ge förslag på 
hur olika system skulle kunna fungera på respektive ort. Utöver detta intervjuades trafikhuvudmän och 
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beslutsfattare i kommunerna beträffande beslut som har fattats av politiker och trafikförvaltningar 
gällande framtida trafiksystem och övriga planer som påverkar kollektivtrafiken. 

3 Mätningar och synpunkter från fälttestet 
I denna sektion följer en redovisning av de resultat som framkommit från test i respektive kommun, 
enligt metodik beskriven i sektion D, för att sedan sammanfattas i energianvändning, synpunkter från 
intressenter, buller, samt laddinfrastruktur. En idé med fälttestet var att prova i verkliga förhållanden 
under en normal vinter i sydöstra Sverige. Detta uppnåddes nästan då vintern var mildare än vanligt 
med relativt lite snö (Lundgren 2015). Väglaget blev både torrt och blött/snömodd, nederbörden 
varierade från sol till regn/snö, och utetemperaturen varierade mellan 6 minus- till 13 plusgrader.  

3.1 Allmänt om körningarna 
Elbussen kom från Köpenhamn 17/11 till Karlskrona där den efter en presstur med inbjudna 
intressenter p.g.a. försenat trafiktillstånd inte kunde gå i linjetrafik. Istället gjordes fyra rundor på linje 
1 utan betalning, varav två rundor med olika studentgrupper från Blekinge Tekniska högskola. Bussen 
kördes av förare från Bergkvarabuss, i samverkan med Blekingetrafiken (Region Blekinge), 
Affärsverken och Karlskrona kommun. Värmare och luftkonditionering fungerade inte, men den 
senare behövde aldrig användas när den väl fungerade i de andra kommunerna. Bullermätningarna 
kunde inte utföras vid detta tillfälle p.g.a. ett oväntat omfattande förberedelsebehov och därtill 
kopplade ledtider. Projektet beslutade därför att bussen skulle återvända i början av april 2015 till 
Karlskrona för att med betalande passagerare mäta energianvändning och utreda synpunkter från 
intressenter, buller, samt laddningsmöjligheter i enlighet med sektion 2.  

Den 7/12 gick bussen vidare till Kalmar där den blev godkänd för att framföras i linjetrafik och 
kördes av Nobina i samverkan med Kalmar Länstrafik och Kalmar kommun fram till 27/12 på flera 
olika sträckor utan betalning. Energimätningar gjordes vid några tillfällen. Laddmätaren fungerade 
temporärt och blev tagen ur bruk under slutet av testperioden.  

Bussen testades i Jönköping med förare från Keolis i samverkan med Jönköpings länstrafik och 
Jönköpings kommun den 29/12 till 13/1, där relativt backiga linje 12 och 18 kördes i vanlig linjetrafik, 
liksom linje 1 och 3 den 10/1 för att verifiera beräkningsstudien. En extra person åkte med och tog 
emot betalning. Fyra förare turades om att köra bussen.   

Den 14 till 28/1 kördes bussen i Borås av Borås Lokaltrafik i samverkan med Västtrafik och Borås 
kommun i linjetrafik på mestadels linje 1. En extra person åkte med bussen och delade ut ett tusental 
enkäter, men passagerarna åkte gratis. I Borås gjordes en indikativ mätning av buller i stadstrafik, men 
osäkerheten i resultaten gör att dessa inte kan tillgodoräknas denna studie.  

Körningarna i Lerum gjordes av Söne buss i samverkan med Västtrafik, Lerums Kommun och 
Lerums Energi. Testet pågick 2-12/2 för det mesta på linje 525 och 531 och passagerarna åkte gratis.  

Elbussen blev sedan tvungen att åka till Tyskland och ersattes i Falun under skid-VM 14/2-1/3 av en 
liknande elbuss från Ebusco, YTP-1, vilken är föregångaren till Ebusco 2.0. Den kan ta färre 
passagerare och den buss som testades hade lägre energidensitet (kWh/kg) i batteriet. Tyvärr var 
skillnaderna mellan denna buss och den som användes i övriga kommuner i fälttestet tillräckliga för att 
resultaten skulle kunna bli otillförlitliga. Därför mättes vare sig energianvändning eller passagerarnas 
och förarnas synpunkter. Bussen kördes på en tillfällig linje mellan centrum och Lugnet-området av 
Sambus via Hedmans buss i samverkan med Dalatrafik. 

Elbussen anlände sedan till Eskilstuna och gick i linjetrafik på mestadels linje 1, 2, 3, 4 den 3-13/3. 
Transdev körde i samverkan med Länstrafiken Sörmland och Eskilstuna kommun.  

Den 16-28/3 ingick elbussen i ett större test på Orust av andra elbussar från BYD och Optare på en ny 
linjesträckning från Ellös till Henån via Göksäter på landsbygden med 70 eller 90 km/h begränsning. 
Körningarna gjordes i samverkan med Västtrafik, Orust kommun, Orust Engineering och Ellös Buss. 
Värmaren fungerade bristfälligt. 
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Elbussen provkördes sedan i Stenungssund den 1-2 april utan vare sig insamling av enkäter eller data 
och återvände slutligen till Karlskrona där fälttestet avslutades 4-10/4 och varifrån elbussen kördes till 
Helsingfors 11/4.  

3.2 Energianvändning 

3.2.1 Verifiering av beräkningsstudien - energianvändning framdrift 

Av alla fälttestets körningar har de flesta kunnat mätas avseende energianvändning och de parametrar 
som troligtvis påverkar resultatet, såsom väder, väglag, förarnas vana att köra elbuss, och mängd 
passagerare. Bussens batteriutrymmen är inte som i kommande generationer temperaturreglerade och 
utomhustemperaturen verkar inte haft någon inverkan på resultaten enligt Tabell 1, vilket troligtvis 
beror på att bussen depåladdats inomhus. Resultaten (bilaga 1) kommer från de körningar i respektive 
kommun där data anses vara tillförlitliga och uppfyller studiens syfte. Exempelvis har körningarna 
från Karlskrona i november exkluderats då de inte uppfyllde kraven på körning i linjetrafik. De som 
skedde under julhelgen i Kalmar och de från Falun mättes aldrig. Några körningar från Eskilstuna och 
Orust gav resultat utanför acceptabelt intervall angiven i sektion 2.2. Hur mycket elbussen laddades 
med i Kalmar och Eskilstuna kunde inte redovisas då laddmätaren mellan vägguttag och buss var ur 
funktion. Körningarna från dessa kommuner utgör en liten del i sammanställningen och antas inte 
påverka den genomsnittliga energianvändningen för hela fälttestet, vilken enligt Tabell 1 blev 0,96 
kWh/km. Detta anses vara genomsnittligt för den testade elbussen i stadstrafik. Laddinstrumentet har 
påvisat att energiförlusterna från laddning till dess att bussen använder energin i batteriet är ca 4 %. 
Körningarna på Orust och Lerum anses vara gjorda helt eller delvis på landsbygden och är 
särredovisade i sammanställningen enligt Tabell 1.  

Tabell 1: Energianvändning från körningar med tillförlitliga data i respektive kommun Källa: Bilaga 1 

Kommun Datum 
Antal förare 

(enligt enkät) Linje Temp (°C) Nederbörd 
Sträcka 

(km) 
Energianv. 
(kWh/km) Kommentar 

Kalmar 17-18/12 5* 401, 411, 412 +1 till +3 uppehåll 336 0,90 Utan laddinstrument 

Jönköping 5-13/1 4 1, 3, 12, 18 -2 till +4 lite regn/snö 1038 0,97  

Borås 16-25/1 30 1 -1 till +3 delvis regn/snö 1235 1,02  

Eskilstuna 3-7,10-12/3  3 1, 2, 4, 6, 31 +1 till +10 uppehåll 900 0,90 Utan laddinstrument 

Karlskrona 9-10/4 6 1 +10 till +12 uppehåll 514 0,96  

     S:a stadstrafik 4023 0,96  

Lerum 2-11/2 1 525, 526, 532 -6 till +5 lite snö 1824 0,93  

Orust 16-28/3 1 Göksäterlinjen 0 till +5 ingen uppgift 2123 0,86 Ej 27/3. Utan laddinstr. 
*totala antalet förare under testperioden 

Fälttestet skedde i huvudsak på linjer i stadstrafik, men i Lerum kördes elbussen på omväxlande linje 
531 och 525. Dessa kördes både i stadstrafik (max 50 km/h) och på landsbygden (max 70 eller 90 
km/h) med ca 22 hållplatser på respektive linje. På Orust testades elbussen på en ny linje mellan 
Henån och Ellös via Tegneby och Göksäter med ca 22 hållplatser. Till skillnad från stadstrafiklinjerna 
i fälttestets övriga kommuner kördes den 4 ggr per dag på i huvudsak vägar med 70 eller 90 km/h 
maximal hastighet. Resultatet blev ett genomsnitt på 0,86 kWh/km, vilket är ca 10 % lägre än för 
stadstrafik och indikerar att energianvändningen generellt sett är lägre för en elbuss i landsvägstrafik 
än i stadstrafik. 

3.2.1.1 Energianvändning vid framdrift i Karlskrona 

Stadsbusslinje 1 från Saltö till Lyckeby (Bengtsavägen) enligt Figur 1 sträcker sig idag över ca 14,7 
km och tar ca 35 minuter vid enkel resa. Den har så kallad 10-minuters trafik och ca 93000 
km/år/buss. Passagerarbeläggningen är hög under rusningstiderna då extra bussar ibland behöver 
sättas in. Vidare är det relativt tätt med stopp på linjen genom 38 hållplatser i den längsta sträckningen 
till Bengtsavägen. Även tre trafikljus, en järnvägsövergång och ett tjugotal ställen med väjningsplikt 
ger många potentiella stopp på vägen, vilket är några färre än sträckningen i beräkningsstudien 2013.  
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Figur 1: Karta över linje 1 (blå sträckning) i Karlskrona. Källa: Google Maps 3 juni 2015 

Medelhastigheten är mellan 20 och 25 km/h, beroende på passagerarbeläggning och antal stopp. 
Topografin är enligt Figur 2 vare sig ovanligt backig eller slät, men ger ändå upphov till mer 
energianvändning än på slät väg.  

 
Figur 2: Höjdskillnader Karlskrona linje 1 (Borén 2014b) 

Sammanfattningsvis kan linje 1 i Karlskrona anses vara en ganska normalt hårt trafikerad 
stadsbusslinje där den geografiska sträckningen inte borde medföra några extraordinära resultat 
avseende energianvändning. 

Av de totalt fem dagar som elbussen kördes i Karlskrona på linje 1 så är det pga ovan angivna 
komplikationer endast de två sista i april som ger tillräckligt bra underlag för att kunna verifiera 
beräkningsstudien. Inkluderat i resultaten (Tabell 2) är transportsträckan från Bergkvarabuss depå i 
Torskors till linjens start- och slutpunkt i Lyckeby, vilket motsvarar ca 5 km enkel resa och sänker 
energianvändningen obetydligt. Noterbart är att den sista dagens körning utgör hela fälttestets längsta 
körsträcka där endast 17 % av batterikapaciteten återstod. 

Tabell 2: Energianvändning Karlskrona linje 1 

Datum Tid 
Passagerar

-last* Väglag Temp (°C) Nederbörd 
Körsträcka 

(km) 
Rest. batteri-
kapacitet (%) 

Energianv. 
(kWh/km) Kommentar 

150309 08.20-20.30 Hög-Medel Torrt 10-13 - 242 22 0,99 Inkl. transport till och 
från bussdepådepån 150310 06.35-18.40 Hög-Medel Torrt 10-12 - 272 17 0,94 

        Medel 0,96  

* Med hög passagerarlast menas att bussen är i princip full med passagerare och stannar vid varje hållplats, och medel 
indikerar halvfull buss som stannar vid ca var tredje hållplats. 

Eftersom körningarna gjordes under perioder med både hög och medelmåttig passagerarlast, så anses 
en stor del av en normal körning med buss i linjetrafik representerad. Skillnaden i energianvändning 
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mellan de två dagarna kan ha flera orsaker, men beror troligtvis i detta fall på olika körstilar hos 
förarna som var 2-3 per dag och inte samma de olika dagarna. Medelvärdet 0,96 kWh/km hade behövt 
en dags körning till för att uppnå tillräcklig tillförlitlighet enligt metodbeskrivningen (sektion 2), men 
det indikerar att beräkningsstudiens antagna värde på 1,04 kWh/km är i överkant. Detta pekar på en 
längre maximal räckvidd än de angivna 300 km. Körningarna från Karlskrona ligger inom intervallet 
av värden från körningar i stadstrafik i de andra kommunerna med ett medelvärde på 0,96 kWh/km, 
varvid författarna tror värdet på 0,96 kWh/km kan fortsätta användas i kommande studier av linje 1. 

3.2.1.2 Energianvändning vid framdrift i Jönköping 

Linje 1 och 3 i Jönköping körs vanligtvis med så kallad ledbuss som kan ta många passagerare under 
framförallt rusningstid då den går med 10-minuterstrafik. Linje 1 sträcker sig idag över ca 13,5 km 
och går enligt Figur 3 från Råslätt centrum till Huskvarna (Esplanaden) på ca 40 minuter via 35 
hållplatser.  

 
Figur 3: Karta linje 1 (blå sträckning) i Jönköping. Källa: Google Maps 3 juni 2015 

Linjen har enligt Figur 4 ett par kraftiga nedför- och uppförsbackar som är både energikrävande och 
ger laddning till batteriet under inbromsning. Jämfört med Karlskrona linje 1 är sträckningen mer 
backig, men ändå inte onormal för svensk stadstrafik med buss. Fyra rondeller, omkring sex trafikljus, 
och ett tjugotal väjningsplikter ger många potentiella stopp på vägen som kan påverka 
energianvändningen. 

 
Figur 4: Höjdskillnader Jönköping linje 1 (Borén 2015a) 

Sammanfattningsvis kan linje 1 i Jönköping anses vara en ganska hårt trafikerad stadsbusslinje där den 
geografiska sträckningen inte borde medföra några ovanliga resultat avseende energianvändning. 
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Linje 3 i Jönköping sträcker sig idag över ca 14,4 km och går enligt Figur 5 mellan Råslätt centrum 
och Tokatorps vändplan på ca 40 minuter via 34 hållplatser.  

 
Figur 5: Karta linje 3 (blå sträckning) i Jönköping. Källa: Google Maps 3 juni 2015 

Linjen har enligt Figur 6 några nedför- och uppförsbackar som är både energikrävande och ger 
laddning till batteriet under inbromsning. Jämfört med Karlskrona linje 1 är sträckningen mer backig, 
men ändå inte onormal för svensk stadstrafik med buss. Ett tiotal rondeller, ca fem trafikljus, och ett 
trettiotal väjningsplikter ger många potentiella stopp på vägen som kan påverka energianvändningen. 
 

 
Figur 6: Höjdskillnader Jönköping linje 3 (Borén 2015b) 

Körningarna med elbussen gjordes mellan schemalagda avgångstider på en lördag och därför blev inte 
passagerarlasten så hög. Linjerna kördes två gånger tur och retur och resultaten enligt Tabell 3 
inkluderar transport till och från bussdepån i Rosenlund-Ekhagsringen.  

Tabell 3: Energianvändning Jönköping Linje 1&3 

Datum Tid 
Passagerar

-last Väglag Temp (°C) Nederbörd 
Körsträcka 

(km) 
Rest. batteri-
kapacitet (%) 

Energianv. 
(kWh/km) Kommentar 

150110 10.00-18.12 Medel Blött 0 Delvis 
snö/regn 131 55 1,05 Inkl. transport till och 

från bussdepådepån 

Resultaten från körning av linje 1 och 3 är sammanslagna och redovisade som ett genomsnitt, men det 
stämmer ändå överens med beräkningsstudien som också använde ett genomsnittligt värde för bägge 
linjerna. Körningen utfördes av två förare som kört bussen i flera dagar innan, men den höga 
energianvändningen kan delvis förklaras av det förhållandevis besvärliga väglaget, vilket påverkar 
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förarnas körsätt. Resultatet från körningen anses indikativ då fler dagars körning hade enligt metod-
beskrivningen (sektion 2) behövts för att kunna verifiera beräkningsstudiens resultat beträffande linje 
1 och 3 i Jönköping. 

3.2.2 Energianvändning för uppvärming 

Vid körning mellan 23/12 till 13/1 under varierande väderlek och normala vintertemperaturer gick 
bussen 1397km och gjorde av med 93,6 liter diesel för uppvärmning inne i elbussen. Det använda 
dieselbränslet har ett energiinnehåll på 9,96 kWh/liter. Detta ger en förbrukning på 0,67 kWh/km, 
vilket med tanke på studiens bredd avseende antal linjer och väderlek får anses motsvara ett 
genomsnittligt värde för uppvärmning av elbussen under en sydsvensk vinter (Blekinge och Skåne).  

3.3 Bullermätningar 
Elbussen från Ebusco jämfördes med i första hand en dieselbuss från Mercedes (Citaro) och en 
hybridbuss från Volvo (7900), båda klassade enligt Euro 6. Resultatet redovisas i sektion 3.3.1-3.3.4 
och i en separat rapport från Nitro Consult (Haraldsson 2015). Fälttestet saknar som tidigare nämnt 
redovisning av buller under acceleration, men ett test i Edmonton 2007 uppmätte 4 dBA lägre buller-
nivå för elbuss än en dieselhybrid under acceleration från 0km/h, samt från 30km/h (Checkel 2008). 
Den studien påvisar därmed att dieselbuss genererar mer än dubbelt högre upplevd bullernivå än en 
elbuss under acceleration. Bullermätningar av12-meters bussar för stadstrafik under acceleration har 
även gjorts av Thomas D. Larson Pennsylvania Transportation Institute (The Larson Institute 2015c) 
enligt USA-standard SAE J366. Summering av de tre senaste el-, diesel-, och gasbussarna visar enligt 
Tabell 4 att elbussar i genomsnitt är 9 dBA tystare än diesel-bussar och 12 dBA tystare än gasbussar 
under acceleration från 0 km/h, och 6 dBA respektive 8 dBA tystare under acceleration från 56 km/h. 

Tabell 4: Summering av senaste bullermätta 12-meters el-, diesel-, gasbussar från Thomas D. Larson Pennsylvania 
Transportation Institute databas. 

Bussmodell och år när mätning 
gjordes 

Energi- 
bärare 

Längd 
(meter) 

Passagerare 
Säten/Total 

Medelbuller under acceleration (dBA) 
från 0 km/h från 56 km/h 

BYD electric bus 20141 Elektricitet 12,2 36/49 59,8 63,0 

Proterra BE40 20142 Elektricitet 12,8 41/79 65,6 66,0 

Designline Enhanced El. 20123 Elektricitet 12,8 38/81 62,9 67,6 

  Medelbuller Elbussar 62,8 65,5 

ElDorado ARRIVO 20144 Diesel 11,9 42/60 77,9 75,8 

New Flyer NABI 40-LFW 20135 Diesel 12,5 38/72 67,7 68,5 

New Flyer XD40 20126 Diesel 12,2 36/81 70,4 69,2 

 Medelbuller Dieselbussar 72,0 71,2 

ElDorado Axess HD 20147 Gas 12,5 38/61 76,7 75,0 

New Flyer XN40 20148 Gas 12,5 39/71 74,7 73,8 

Nova (Volvo) LFS 40 20139 Gas 12,2 35/65 72,6 72,9 

  Medelbuller Gasbussar 74,7 73,9 
Källa 1: (The Larson Institute 2014c), 2: (The Larson Institute 2015a), 3: (The Larson Institute 2012b), 4: (The Larson Institute 2015b), 5: (The Larson 

Institute 2013), 6: (The Larson Institute 2012a), 7: (The Larson Institute 2014b), 8: (The Larson Institute 2014a), 9: (The Larson Institute 2014d) 

I Borås gjordes indikativa mätningar av bullernivåer utmed en väg begränsad till 50 km/h där elbussen 
och gasbussar, som vanligtvis trafikerar Borås lokaltrafik, accelererade från stillastående i en korsning 
med trafikljus och förbi mätpunkten. Mätningarna gjordes för några bussar och indikerade ca 10 dBA 
lägre för elbussen, men osäkerheterna är alltför stora för att några vetenskapliga slutsatser ska kunna 
dras av dessa mätningar. Exempelvis mättes inte bakgrundsnivån för varje mätning, andra fordon 
körde förbi i mötande körfält och hastigheten och avståndet till respektive förbikörande buss var oklar. 
Sammantaget visar resultaten och tidigare studier att en eldriven buss genererar mindre buller än en 
buss med förbränningsmotor innan vägljudet börjar dominera ljudbilden, vilket kan sänka bullernivån 
i stadstrafik som inkluderar bussar. 
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3.3.1 Förbifartsprover 

Bullermätningarna för fordon i rörelse utfördes den 7-8 april på först Hattholmen i Karlskrona där så 
kallat förbifartsprov utfördes i 50 km/h och 40 km/h. Sedan blev bakgrundsbullernivån för hög 
(mindre än 10 dBA) och 30 km/h förbifartsprov slutfördes dagen därpå i Bastasjö.  

 
Figur 7: Bullermätning av Ebusco 2.0 under förbifartsprov i 30km/h i Bastasjö. Foto: Sven Borén 

Resultaten enligt Figur 8 är kompenserade för ljudbakgrundsnivå, som var mer än 10 dBA, och visar 
på små skillnader mellan bussarna. Elbussen är nästan 2 dBA bullrigare än hybridbussen. Bullret 
härstammar nog snarare från vägljudet än från drivlinan och skillnaden i buller från olika däck kan ge 
upphov till de differenser som uppmätts i studien. 

 
Figur 8: Medelvärde av ljudnivå vid förbifartsprover för olika busstyper 

3.3.2 Motorljud (stillastående) 

Ljudnivån för stillastående buss mättes i Bergkvarabuss depå i Torskors. För de bussar som har 
förbränningsmotor mättes ljudnivån 0,5 meter från avgasrörets mynning. Motorn varvades upp till 
drygt 2000 varv/min, varav maxvärdet för dieselbussen hamnade på 95,7 dBA och 90,2 dBA för 
hybridbussen. Elbussens ljudnivå motsvarade bakgrundsljudet som var något lägre än 60 dBA. 

3.3.3 Ventilering komprimerad luft (stillastående) 

Bussarna ventilerar, i form av ett pys-ljud, vid exempelvis hållplatser för att släppa ut det övertryck 
som uppstår i bromssystemet. Vid ca 10 dBA lägre bakgrundsljudnivå blev resultaten 69,2 dBA på 
höger sida och 68,0 dBA på vänster sida för dieselbussen, 68,1 dBA respektive 65,7 dBA på 
hybridbussen, och 64,7 dBA respektive 65,4 dBA för elbussen. 

3.3.4 Invändig ljudnivå 

Den invändiga ljudnivå mättes under färd, men inte tillräckligt systematiskt då mätpunkter varken 
sammanföll geografiskt, tidsmässigt eller hastighetsmässigt för bussarna. Mätvärden från de olika 
bussarna kan därför inte jämföras på ett vetenskapligt sätt, men resultaten från mätningarna indikerar 
att ljudnivån inte skiljde sig särskilt mycket mellan bussarna. 
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3.4 Synpunkter från intressenter 

3.4.1 Passagerarenkäter 

Totalt 1303 synpunkter hämtades in från passagerare under samtliga testkörningar utom Falun, då 
bussen som testades där var annorlunda och inte bidrar till ett enhetligt dataunderlag. Resultatet av 
svaren är sammanställt i enligt 

Tabell 5 där andelen i % anger de som svarat på respektive fråga och är exklusive ”osvar”. Den första 
versionen av enkäten hade inte frågan om åkkomfort, och tyvärr råkade den versionen spridas till hela 
fälttestet. Detta resulterade i 71 % ”osvar” på den frågan i samman-ställningen. De 43 svaren från 
november i Karlskrona skiljer sig något då värmen inte fungerade och för att passagerarna utgjordes 
av studenter som var nyfikna att provåka elbuss. Även frågan om åkkomfort saknades då, vilket gav 
att många inte svarat på den frågan.  

Svaren på passagerarenkäterna (Tabell 5) kommer till största delen från Borås (84 %). Resultatet visar 
tydligt att de flesta resenärerna upplevde att elbussen i jämförelse med dieselbuss eller gasbuss i 
normal linjetrafik är tystare inuti och utanför (vid hållplats), ger mindre avgaser vid hållplats och är 
mer komfortabel beträffande främst vibrationer och åkkomfort. Temperaturen i bussen betraktades av 
de flesta resenärerna som ”ok” eller ”varm”, vilket bekräftar att dieselvärmaren i elbussen användes 
tillräckligt och gav tillfredställande underlag till energimätningarna. De flesta rekommenderar andra 
att åka elbuss. I Borås var många även positiva till att åka mer kollektivt om alla bussar var eldrivna, 
men i de andra kommunerna var nästan lika många osäkra, och något färre svarade ”nej”. Fördelning 
mellan könen var relativt jämn med något fler kvinnliga resenärer och gruppen arbetslösa resenärer var 
i minoritet. De flesta resenärer som åkte med åkte buss någon gång per dag. En slutsats vi kan dra av 
de tre demografiska frågorna är att enkäterna omfattar ”erfarna” resenärer som åker buss ganska ofta 
där merparten jobbar, studerar, eller är pensionärer. Därmed har fälttestet täckt in många åldersgrupper 
och troligtvis en hel del pendlare. 

Tabell 5: Passagerarenkätsvar Karlskrona 2014 (Borén 2014a) 

 
Utöver frågorna i enkäterna ombads resenärerna att ge kompletterande synpunkter på resan med 
elbussen. De vanligaste positiva i fallande ordning och var relaterade till drivlinan handlade om att 
resenärerna tyckte om bussen, uppskattade miljövänligheten, och att bussen hade låg ljudnivå, samt 
var en trevlig och bekväm upplevelse. Några negativa synpunkter som inte relaterar till drivlinan 
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handlade om, häftig inbromsning (som kan justeras med inställning av mjukvara), trängre än vanligt 
vid sittplats och passage bakåt från förarplatsen, hårda säten, endast en plats för rullstol/rullator eller 
barnvagn, samt immiga rutor (även detta kan hanteras genom justering av bussens inneklimat). 
Samtidigt uppskattade flera en fräsch och trevlig inredning. 

3.4.2 Förarenkäter 

Under fälttestet fyllde totalt 77 förare i förarenkäten och variationen var stor beträffande antalet förare 
i respektive kommun. Totalt sett uppskattas ett hundratal förare på något sätt ha provkört elbussen. 
Borås hade 49 förarenkätsvar, men Orust och Lerum varsin. Synpunkterna från förarna som körde 
elbussen kan utifrån underlaget (Borén 2014a) sammanställas enligt följande: 

Laddning: De flesta behövde inte ladda bussen då detta gjordes av depå- och/eller Ebusco-personal. I 
de få fall som förare ändå lämnat synpunkter så tyckte de att detta fungerade bra. 

Tidshållning: Nästan alla förare har svarat, varav nästan alla tyckte det gick bra och ett fåtal har 
uttryckt en farhåga om att elbussen kommer få problem med schemahållning om den körde enligt 
ordinarie (befintligt) tidschema.  

Körbarhet: Nästan alla förare har svarat att de är positiva till körbarheten och några att elbussen är 
bättre att köra än andra bussar. Några förare tyckte att elbussen var snabb vid starten från stillastående. 
Ungefär en tredjedel har nämnt problem med att bussen bromsar för kraftigt över 30km/h och att 
bussen är slö i speciellt brant motlut. Detta är möjligt att justera i bussens programvara, men kan ge 
kortare räckvidd. Utöver förarenkäterna har det i direkta samtal med förare också framkommit att 
elbussen varit lite motorsvag för körning över 50km/h, vilket också är möjligt att justera i bussens 
programvara. 

Övrigt: De flesta förare har gett positiva omdömen om elbussen, men några har klagat över saker som 
inte är relaterade till drivlinan, exempelvis frånvaro av hållplatsbroms, dålig bakåtsikt, att förarmiljön 
varit för enkel med för få inställningsmöjligheter av bland annat ratten, frånvaro av backspegel inuti 
bussen och felplacering av de yttre backspeglarna.  

3.4.3 Synpunkter från övriga intressenter 

Samtal har förts främst med intressenter från inom studien deltagande kommuner, länstrafikbolag och 
bussföretag. I möten under studiens gång med förare, samordnare och platsansvarig på bussoperatören 
Bergkvarabuss i Karlskrona, samt representanter från Blekingetrafiken, Region Blekinge, Karlskrona 
kommun och energibolaget Affärsverken framkom bland annat följande synpunkter: 

• Elbussen från Ebusco upplevs som positiv och mellansteget med hybrider känns överflödigt. 

• Den testade elbussen har förutsättningar att passa in i verksamheten om laddningsbehovet 
under ett omlopp (1-2 gånger) kan lösas på ett tillräckligt enkelt sätt för föraren utan att det 
inbegriper stora kostnader. 

• Flera större Europeiska busstillverkare har inte kommit igång med produktion av elbussar 
ännu, vilket av några operatörer som har gott samarbete med dessa anses vara en liten nackdel 
i sammanhanget. Det är därför viktigt att i kollektivtrafikupphandlingar utforma 
kravspecifikationer som är skräddarsydda för elbussar för att exempelvis säkerställa teknik, 
laddning och tillgänglighet avseende service och reservdelar, samt uppbyggnad av kompetens.  

• Beräkningsstudiens resultat om upp till 25 % totalkostnadsbesparing vid användandet av 
elbussar i lokaltrafiken tas emot med försiktighet, men gör att intressenter ser positivt på 
elbussar ur både ett miljö- och ett kostnadsperspektiv. 

• Införandet av elbuss behöver föregås av någon typ av projekt där elbussar provas under en 
längre period för att höja kompetensnivån hos alla berörda parter. 

I samtal med andra intressenter som är involverade i projektet bekräftas ovanstående synpunkter, 
liksom flertalet av synpunkterna från passagerarenkäterna, exempelvis att elbussen är tyst både in- och 
utvändigt, samt är avgasfri, och bromsar in för kraftigt (med de vid testet gällande programvaru-
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inställningarna). Frågan om kapacitet för nattladdning av flera elbussar vid depå har rests vid några 
tillfällen, liksom om de ska satsa på elbussar med mindre batteri som medför billigare bussar men 
kräver mer avancerad och kostsam laddinfrastruktur. När intressenter har provåkt elbussen och har sett 
hur den kan fungera i stadstrafik så kommer ofta frågan om snabbladdning på tal och hur det skulle 
kunna lösas i respektive kommun.  

4 Elbussar och laddinfrastruktur - behov och möjligheter  
Under intervjuerna med företrädare från respektive kommun och trafikhuvudmän framkom att de nu 
verkligen förstår att det måste göras något för att minska utsläpp och sänka bullret i städerna och att 
eldrivna fordon verkar ha stor potential att kunna bidra till en sådan utveckling. Problemet som man 
står inför är att det finns en rad olika tekniska lösningar att välja bland när det gäller eldrivna fordon. 
Ska det satsas på ett system där bussarna laddas på natten med ett stort batteripaket som klarar en hel 
dags körning, eller ett snabbladdningssystem där varje buss laddas flera gånger under dagen. Det finns 
också andra lösningar som nu testas, exempelvis hybrider, bränsleceller, laddning via elvägar, induktiv 
laddning, etc. Detta innebär att de som skall ta beslut om vad man skall satsa på behöver vägledning 
och mer information.  

En laddstation kan se ut på flera sätt (Figur 9) och förutsätter god försörjning av el genom robust 
infrastruktur som kan ge tillräcklig laddning på ca 350-600 kWAC per buss med överliggare utan att 
det påverkar omkringliggande elanvändare negativt. En laddare med mindre effekt på exempelvis 50-
100 kW kan vara handhållen och ställer mindre krav på elnätet, men den möjliga kombinationen med 
samlokalisering av framtida elbilsladdare gör att elnätet ändå behöver ha goda förutsättningar för högt 
effektuttag under korta perioder. Laddning över en längre period, exempelvis över natten, kräver 25 
kWAC eller mer per buss. 

 
 

Figur 9: Olika typer av laddare för bussar. Till vänster en handhållen från Eurabus (Eurabus 2015) och till höger en 
installation med överliggare från Opbrid i Göteborg (Opbrid 2015). 

Följande sammanställningar över de olika kommunerna som elbussen testats i redovisar nuläget med 
trafikhuvudmannaskap, operatörsavtal, aktuell busstrafik och hur en laddinfrastruktur för elbussar 
skulle kunna vara möjlig att implementera i dessa kommuner. Denna initiala studie bör åtföljas av 
förstudier på utvalda platser och linjer för att detaljera och klargöra lämpligheten med etablering av 
laddinfrastruktur.  

4.1 Blekinge 
Blekingetrafiken är sedan 2014 en del av Region Blekinge och politiskt styrd genom kollektivtrafik-
nämnden i Blekinge. Blekingetrafiken har ca 40 medarbetare och uppdraget är att se till att det finns 
goda allmänna kommunikationer inom länet samt till och från Blekinge. Verksamheten utgörs av:  

• Busstrafik i Blekinge samt till och från angränsande län 

• Tågtrafik med Öresundståg mellan Karlskrona och Malmö/Köpenhamn 

• Tågtrafik med Krösatågen mellan Karlskrona och Emmaboda 

• Skärgårdstrafik i Karlskrona, Karlshamn och Sölvesborg 
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• Serviceresor i hela Blekinge (Färdtjänst, Sjukresor och Öppen närtrafik) 

• Skolskjutstrafik i Blekinge 

Blekingetrafiken äger inga fordon (undantaget är fyra Öresundståg) och har inga egna förare. All trafik 
körs på entreprenad, d.v.s. Blekingetrafiken anlitar bolag som exempelvis Bergkvarabuss, Veolia 
Transport, Affärsverken m.fl. för att köra och bemanna bussar, tåg och båtar.  

Bergkvarabuss har ett avtal som operatör åt Blekingetrafiken fram till 2023. Trafiken drivs i dagsläget 
med 12-meters bussar, varav den större delen består av Mercedes Citaro som drivs med RME och ett 
10-tal Volvo 7900 elhybrider. Avtalet är utformat så att Bergkvarabuss kan byta bussar så länge de 
uppfyller kraven på bland annat fossiloberoende bränsle, vilket öppnar för användning av elbussar.  

4.1.1 Karlskrona 

I Karlskrona körs stadsbusstrafik på linje 1-6 och nattbuss på linje 19. 

Linje 1 (sektion 3.2.1.1) som körs mellan Saltö och Lyckeby är på 14,7 km, tar ca 35 minuter och körs 
med 10 minuters intervall i högtrafik. Ändhållplatsen på Saltö har en reglertid på några minuter och en 
transformatorstation ett tiotal meter från hållplatsen. Platsen bedöms därmed ha en god potential till en 
framtida snabbladdningsstation.  

Linje 2 mellan Jämjö och Karlskrona centrum är på ca 20 km, tar ca 35 minuter och körs med 30 
minuters intervall i högtrafik. Den går omväxlande i stadstrafik och på landsbygden med ibland 
90km/h hastighetsbegränsning. Det bedöms möjligt att snabbladda under reglertiden på drygt 5 
minuter vid ändhållplatsen vid Parkvägen, men oklart med kapaciteten i elnätet där. 

Linje 3 mellan Hässlegården och Karlskrona centrum är på ca 12 km, tar nästan 30 minuter och går 
med 20 minuters intervall i högtrafik. Ändhållplatsen vid kryddgatan har idag nästan ingen reglertid 
och det är oklart med kapaciteten i elnätet där. Linje 19 är en utvidgad variant av linje 4 och går på 
fredag, lördag och söndag natt. 

Linje 4 mellan Rödeby och Karlskrona centrum är på ca 15 km, tar nästan 30 minuter och går med 30 
minuters intervall i högtrafik. Den går mestadels i stadstrafik och lite på landsbygden med ibland 90 
km/h hastighetsbegränsning. Ändhållplatsen i Rödebyholm har ett uppehåll på nästan 10 minuter och 
en transformatorstation ett tiotal meter från hållplatsen. Denna plats bedöms ha god potential till 
snabbladdningsstation. 

Linje 5 mellan Nättraby och Karlskrona centrum är på ca 16 km och tar ca 31 minuter och går med 30 
minuters intervall i högtrafik. Ändhållplatsen vid Nättraby hörnet har idag nästan ingen reglertid och 
det är oklart med kapaciteten i elnätet där. Eventuellt skulle hållplatsen vid Arena Karlskrona kunna 
vara lämplig för en snabbladdningsstation.  

Linje 6 mellan Verkö och Karlskrona centrum är på ca 12 km, tar ca 30 minuter och går med 20 
minuters intervall i högtrafik. Ändhållplatsen vid färjeterminalen har en reglertid på nästan 10 minuter 
och direkt närhet till stora industrier och färjeterminal med hög kapacitet i elnätet. Denna plats bedöms 
ha en hög potential till snabbladdningsstation. 

Linje 8 mellan Hästö och Långö är på ca 7 km, tar ca 22 minuter och går med 30 minuters intervall i 
högtrafik. Ändhållplatsen vid Herrgårdsvägen-Coldinuvägen och även på Långö har ytmässigt plats 
för varsin laddstation, men ingen av dessa verkar ha någon reglertid.  

Linje 9 går på sjukhusområdet, trafikeras av en 9-meters buss, tar 5 minuter och har ingen reglertid. 

Ett annat alternativ är att förlägga en snabbladdningsstation vid Blekingegatan i Karlskrona centrum, 
där idag alla stadsbussar i Karlskrona passerar, och eftersom tågstationen är ”granne” finns det gott 
om kapacitet i elnätet. Här skulle det kunna vara lämpligt med en snabbladdare med överliggare på 
350-600 kW med några minuters laddning. Detta innebär att eventuell reglertid flyttas från 
ändhållplatsen till laddstationen vid Blekingegatan. Vid en uppskalning av elbussandelen i Karlskrona 
skulle flertalet elbussar kunna dela på kostnaden och eventuellt fler snabbladdare lokaliseras där.  
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De i fälttestet inblandade intressenterna från Region Blekinge, Blekingetrafiken, Bergkvarabuss, 
Karlskrona Kommun är efter fälttestet positiva till elbussar och har visat intresse av fortsatt utprovning 
av elbussar, speciellt i centrala delar där elbussar jämfört med idag har potential att sänka bullernivån. 

4.2 Dalarna 
Region Dalarna ska samordna och utveckla ägarrollen och ägarstyrningen av länstrafikbolaget AB 
Dalatrafik. Direktionen fungerar som ägarråd för bolaget. En uppgift är att starta och samordna 
utveckling av kollektivtrafiken utifrån diskussioner och förslag från Region Dalarnas kollektiv-
trafikberedning. En annan uppgift är att förnya och vid behov revidera de avtal som finns mellan 
kommunerna, landstinget och bolaget om styrning, verksamhet och resurser. Dalatrafiks busstrafik 
förbinder Dalarnas orter och inom Falun, Borlänge, Ludvika, Avesta och Mora finns också linjer i 
tätort. Dalatrafik samarbetar också med andra trafikföretag som Tåg i Bergslagen. I det avtal som nu 
skall starta med bussoperatören Keolis så finns det inte med några elbussar, men det finns utrymme att 
under avtalstiden foga in elbussar i trafiken. Keolis har en depå i Falun och en i Borlänge, och 
samtliga deras dieselbussar drivs med RME. 

4.2.1 Borlänge 

I Borlänge finns 19 st olika linjer/omlopp som körs med 19 st 12-meters bussar och i Falun finns 15 
linjer/omlopp som körs med 6st på 12 meter och 12 st på 18 meter. 

Varje omlopp avser en buss, vilken körs upp till 400 km/dygn, men vissa endast 80 km/dygn. Det kan 
därmed finnas möjlighet att planera trafiken på ett sådant sätt att de bussar som körs endast ett fåtal 
kilometer och de som körs på förmiddag och eftermiddag vid högtrafik kan laddas och fungera som 
utbytesbussar. Dessa går då in i de omlopp som har en betydligt längre körsträcka. 

Tidtabellen visar att de flesta linjer har hög trafik på förmiddagen och eftermiddagen, så det finns goda 
förutsättningar att kunna ersätta i stort sett hela flottan med dieselbussar till elbussar och det krävs att 
tidtabeller och linjesträckningar ses över för optimalt utnyttjande av fordonsflottan. 

4.2.2 Falun 

I Falun är förutsättningarna lite annorlunda än i Borlänge då huvudlinjerna körs med 18-meters bussar 
vilket innebär att möjligheten att använda samtliga bussar på alla linjer, och på så sätt kunna byta ut 
bussar som behöver laddas mot färdigladdade bussar, kommer begränsas. Även i Falun kan ett gott 
resultat åstadkommas om en noggrann genomgång av omloppen görs, vilket kan skapa en möjlighet 
för de bussar som har en lång omloppstid att kunna göra en mellanladdning under dagen. Detta kan i 
de flesta fall räcka med 30 – 60 minuters laddning vid depån för att klara samtliga omlopp med de 
bussar som nu finns i flottan. 

När det gäller laddning och de olika system som finns att tillgå så behöver man också göra en grundlig 
förstudie för att se vad som är den mest fördelaktiga lösning vad gäller ekonomi och funktion 

4.3 Småland 

4.3.1 Kalmar  

Kalmar Länstrafik har det övergripande ansvaret för att boende och besökare i Kalmar län ska ha 
tillgång till en lättillgänglig och bra kollektivtrafik. Kalmar Länstrafik är en egen förvaltning inom 
Landstinget i Kalmar län med en egen trafikstyrelse, och är både en verksamhet och en myndighet. 
Placering är i Högsby med ca 90 anställda och en omsättning på ca 800 miljoner kronor per år, och 45 
procent i täckningsgrad för hela förvaltningen under 2013.  

Nobina har innevarande operatörsavtal med Kalmar Länstrafik fram till 2017 och kör sex stadsbuss-
linjer. De kör med 23 st 12-meters bussar och två st 10-meters för närtrafik, varav 17 drivs med biogas 
och resten med diesel. Arbetet med upphandling av nytt avtal påbörjas i augusti 2016 för att träda i 
kraft augusti 2017. 
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Elbussar bedöms av länstrafiken vara mest intressant som komplement till biogasbussar genom att 
elbussar kan användas på de linjer som passerar centrum. Följande linjesträckningar är studerade i 
fälttestet: 

401 Sjukhuset – Läckeby: Sträckan är på ca 15 km i vardera riktningen och tar ca 30 minuter med 10 
minuters trafik och är den mest trafikerade linjen i Kalmar. Det borde vara möjligt att anlägga 
laddstation vid Sjukhuset och i Läckeby. 

402 Kalmar C – Kalmar Flygplats: Linjen är på ca 15 km i vardera riktningen med 15-minuters 
trafik vid högtrafik och tar ca 30 minuter. Bästa förutsättningen för laddstation bedöms finnas vid 
flygplatsen. 

403 Kalmar C – Sjukhuset: Linjen är på ca 15 km med 20-minuters trafik och tar ca 30 minuter. 
Snabbladdning bedöms bäst kunna göras vid sjukhuset, och i samverkan med linje 401. 

404 Hansa City – Färjestaden Öland: Linjen är på ca 15km med 20-minuters trafik och har långa 
sträckor med 80km/h hastighetsbegränsning. En möjlighet till snabbladdning bedöms vara i 
Färjestaden där bussen har en reglertid och det finns bra geografiskt utrymme för en laddstation, men 
frågan om tillräcklig kapacitet i elnätet behöver utredas. 

405 Ringlinje i Kalmar centrum: Linjen är på ca 5 km, tar ca 30 minuter, trafikeras med 6 bussar 
och 10-minuters trafik, men har ingen reglertid.  

Linjerna 404 och 405 passerar Hansa City där det skulle kunna passa med en gemensam 
snabbladdningsstation, under förutsättning att tillräcklig tid infogas i schemat. En samlokalisering med 
elbilsladdare borde vara fördelaktig. 

Liksom i Karlskrona skulle det kunna vara lämpligt med en snabbladdningsstation på 350-600 kW 
med överliggare vid Kalmar centrum bredvid tågstationen där elnätet verkar vara tillräckligt robust. En 
del bussar har också reglertid där och det finns gott om plats. 

I Kalmar kan det finnas behov av olika typ av elbussar, både som snabbladdar under dagen vid 
reglertider, och även ett antal mindre fordon som kan nattladdas och trafikera exempelvis centrum-
linjerna. Något som alltid måste fastställas är tillgången på el vid depån när det blir frågan om 
gemensam nattladdning. 

4.3.2 Jönköping  

Jönköpings Länstrafik har uppdraget att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och 
utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings vision ”För ett bra liv i ett 
attraktivt län” och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga livet. 
Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, vilket 
innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor. All trafik som bedrivs i Länstrafikens regi utförs på 
entreprenad av ca 25 trafikföretag. Totalt rör det sig om ungefär 260 bussar som kör cirka 14 miljoner 
km per år i linjetrafik. Trafiken med Krösatåg omfattar cirka 600 km järnväg och utförs med tio nya 
och åtta upprustade motorvagnar. Under ett år görs över 16 miljoner resor med Länstrafikens biljetter. 

Länstrafiken skall minska energiförbrukningen med 20 % och där bedöms elfordon ha en stor 
potential enligt företrädare som ingått i fälttestet från både Jönköpings Länstrafik och Jönköpings 
Kommun. Det finns planer på att elektrifiera stadstrafiken, eventuellt i en kombination med elbussar, 
trådbussar, och även en spårväg som ska kunna transportera ca 1200 personer i timme. 

Av alla de linjer som går i Jönköping är 1, 2, 3 de mest intressanta att elektrifiera.  

Linje 1 och 3 är redovisade i sektion 3.2.1.2 och är på ca 13,5 km respektive 14,4 km och båda tar ca 
40 minuter. De går med 10-minuter trafik under större delen av dagen och trafikeras med 18-meters 
ledbussar. Båda dessa linjer har en reglertid vid slutstationerna i Råslätt centrum, Esplanaden i 
Huskvarna, och Tokatorps vändplan på ca 5 minuter och alla verkar ha plats för en 
snabbladdningsstation med överliggare. Stationen i Råslätt är gemensam för båda linjerna och ligger 
vid ett köpcentrum och en stor bilparkering, varvid god kapacitet i elnätet borde finnas för en 
snabbladdare och även för en möjlig samlokalisering med laddstation för elbilar.  
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Linje 2 mellan Hisingsängen och Öxnehaga är på ca 13 km, tar drygt 35 minuter, och går med 10-
minuters intervall nästan hela dagen med 18-meters ledbussar. Ändhållplatsen vid Hisingsängen har en 
reglertid på ca 5 minuter och gott om plats för en laddstation. Vid Oxhagsskolan är reglertiden bara 
någon minut, men ytmässigt sett skulle det kunna vara möjligt att lokalisera en snabbladdningsstation 
där, eventuellt ihop med elbilsladdstation. En förstudie behövs för att bland annat utreda om elnätet 
kring ändhållplatserna har tillräcklig kapacitet för laddning med överliggare och 350-600 kW. 

4.4 Södermanland 
Sedan årsskiftet 2012/2013 har ansvaret för kollektivtrafiken i Mälardalen fördelats mellan 
Länstrafiken Sörmland, Länstrafiken Örebro och Västmanlands Lokaltrafik. I Sörmland har 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i 
länet. Kommunalförbundet är organiserat med landstinget och länets 9 kommuner som medlemmar.  

4.4.1 Eskilstuna  

Nuvarande avtal med bussoperatören Transdev löper ut 2019. Transdev har idag 46 st 12-meters 
bussar i stadstrafiken, vilka drivs av Biogas. Eskilstuna stad har beslutat sig för att satsa på elbussar i 
stadstrafiken och har gett Transdev i uppdrag att beställa 2 st elbussar från BYD omgående som 
kommer att levereras under nov/dec 2015. Därefter kommer det beställas ytterligare 8 st elbussar 
under de kommande åren. 

Linjenätet i Eskilstuna går i de flesta fall mellan två yttre stadsdelar, och det finns goda möjligheter att 
placera laddstationer på de flesta av de ställen där bussarna vänder. En förstudie behöver dock göras 
som inkluderar närmare kontroll av huruvida elnätet har tillräckligt med kapacitet för snabbladdning, 
eller om det kanske skulle vara bättre att ladda vid en gemensam depå. Eskilstuna kommun satsar i 
första hand på depåladdning och uppskattar kostnaden för det till ca 100 kSEK per laddplats. 

Linje 1 och 2 står för den största trafikmängden, vilket innebär att vissa bussar kör endast under 
högtrafik och därför har möjlighet att laddas under vissa lugnare perioder under dagen. Linje 3 har 
också en längre körsträcka och även här kan körningar planeras så att det under någon tid under dagen 
finns möjlighet att kompletteringsladda bussarna. I och med att det finns ett antal linjer som har 
relativt korta körsträckor så kan det också vara fullt möjligt att låta vissa bussar stå och ladda så att 
dessa kan bytas mot de som har längre körsträckor och fungera som utbytesbussar. Vad som krävs vid 
en sådan övergång till eldrivna fordon är en grundlig planering av busslinjer så att anpassning kan ske 
av den kapacitet som finns i fordonsflottan. Kommunens satsning på biogasbussar bedöms av 
Eskilstuna inte konkurrera med elbussar, vilka anses vara särskilt fördelaktiga i stadstrafik. 

Slutsatsen är att det finns goda förutsättningar att införa eldrivna bussar i Eskilstunas kollektivtrafik, 
speciellt som företrädare i fälttestet från Eskilstuna stad visat stort intresse för att inför elbussar. 

4.5 Västra Götaland 
Västtrafiks uppdrag är att ta hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Den ska funka så bra att 
alla kan låta bilen stå nästan jämt – och på så sätt spara både pengar och miljö. Västtrafik är Sveriges 
näst största kollektivtrafikföretag och inbegriper 2 700 bussar, tåg, spårvagnar och båtar, 22 000 
hållplatser, 39 000 körda mil per dygn (en sträcka motsvarande 9,6 varv runt jorden). All trafik 
upphandlas och körs på entreprenad. Västtrafik finns på fyra platser i regionen, där huvudkontoret 
ligger i Skövde och lokala kontor i Göteborg, Vänersborg och Borås. Regionala busslinjer trafikerar 
mellan Sjövik/Gråbo - Göteborg och Floda/Tollered - Alingsås. Lokala busslinjer och tätortstrafik 
trafikerar mellan och inom de olika kommundelarna Lerum, Floda och Gråbo. Nattbussar trafikerar 
fredag och lördag natt inom regionen.  

4.5.1 Borås  

Huvudverksamheten inom Borås Lokaltrafik (BL) är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. 
Företaget startade redan 1945 under namnet Stadsbussar i Borås AB. BL utför sedan 1945 all 
linjetrafik inom Borås tätort på uppdrag av beställaren Borås Stad, Älvsborgstrafiken och Västtrafik. 
BL har egen depå med egen verkstad och kör med biogasbussar i huvudsak av märket MAN. De har 
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totalt 65 bussar, varav 12 st 15-meters boggiebussar på linje 1och resterande 12-meters biogasbussar. 
Samtliga linjer passerar södra torget och linjerna 1-8, vilka betraktas som huvudlinjer och har i flera 
fall omloppstider som medför körsträckor på upp till 350-400km/vagn och omlopp.  

Vad som är av vikt är att man gör en utredning över hur elnätet kan utnyttjas på det mest optimala 
sättet när det gäller laddning av bussarna. De flesta linjerna har en linjelängd mellan 6-15km i varje 
riktning och det finns möjlighet att se över tidtabeller och sammansättningen av de olika blocken så att 
man kan byta ut en betydande del av trafiken till eldrivna fordon. Kommunens satsning på 
biogasbussar bedöms av Borås lokaltrafik inte konkurrera med elbussar, vilka anses vara särskilt 
fördelaktiga i stadstrafik. Borås lokaltrafik uppskattar att kapaciteten i elnätet för depåladdning av en 
större mängd elbussar inte är något problem. 

Linje 1 är på 9,7 km i varje riktning och är huvudlinjen med en omloppstid på upp till totalt 353 
km/dag med 6-minuters trafik under högtrafik. Linjen trafikeras av 12 bussar under vardagar och sju 
på helgerna. Under kvällen och natten körs endast två bussar på linjen med 30-minuters trafik. Då 
finns det bra möjligheter att ha laddade bussar i depån som kan skiftas under passet vid behov. 

Linje 2/4: Linje 2 är på 8,5 km och linje 2 5,6km i varje riktning. På linje 4 körs det sju turer på 
morgonen samt sju turer på eftermiddagen. Linje 4 delar ändstation med linje 2 vid hållplats 
Husbondegatan, d.v.s. endast ett fåtal turer som kommer till Husbondegatan kör sedan vidare som 
linje 4. Nästan alla omlopp på linje 2 gör detta. Skulle man bara köra linje 4 separat skulle det gå en 
buss i alla fall, men passagerarna på linje 2 slipper nu gå av för att byta till linje 4. 

Linje 5/6: Linje 5 är på 15km och linje 6 sträcker 11km i varje riktning och generellt sett varvas dessa 
i samma omlopp. De två linjerna har ändstationer som ligger nära varandra i ett område, och då körs 
bussarna tomma i ca 4 minuter mellan ändstationerna. Anledningen till detta är att frigöra mer 
reglertid för linje 6, då denna linje har svårt att vända på rätt tid vid ändstationen vid högtrafik. Det är 
olika på olika veckodagar. Lördagar samt söndagar så kör i regel linje 5 samt linje 6 på ”egna” omlopp 
fram till ca 18.00 då linjerna sedan växelkör. 

Samtliga övriga linjer har en längd och körtid som kan anpassas till en elbuss.  

Med en noggrann planering och en ingående analys av vilken den bästa laddtekniken som skulle passa 
i Borås, så finns en potential att samtliga linjer och omlopp skulle kunna ersättas med elbussar. 

4.5.2 Lerum  

Under fälttestet trafikerade Söne Buss trafiken i Lerum och Alingsås, men den nya upphandlingen har 
gett Nettbuss uppdrag att ta över trafiken i Lerum från juni 2015 och köra samtliga bussar på RME. 
Trafiken i Lerum inbegriper 17 st 15-meters, 9 st 12-meters, 3 st 9-meters, och 5 st mindre bussar med 
ca 12 sittplatser. Busstrafik utförs på en typ av linjer med blandning av stads- och landsbygdskörning i 
och mellan mindre samhällen som Lerum, Gråbo, och Floda.  

Det finns förutsättningar för att ersätta alla existerande bussar med eldrivna. Trafiken i Lerum är inte 
optimal för snabbladdningssystem genom exempelvis överliggare, utan det passar bättre med en 
långsam variant, exempelvis nattladdning i depå. Omplanering behöver dock göras så att de bussar 
som står i depå under vissa tider på dagen laddas och att man kan skifta bussar när laddning krävs. Då 
kan trafiken upprätthållas utan att fler bussar än de som finns idag behöver sättas in. Vid en förstudie 
så behöver elförsörjningen vid bussdepån gås igenom för att säkerställa att det går att ladda samtliga 
bussar på ett och samma ställe samtidigt. 

4.5.3 Orust 

Orust kommun har tillsammans med Lerum som avsikt att implementera elbussar i inomkommunal 
trafik med start 2015, vilket ligger i linje med dessa båda kommuners miljösträvan och i Orusts fall att 
till 2020 bli energi- och klimatneutralt.  

De linjer som körs på Orust av Nettbuss är landsbygdslinjer med 70 eller 90 km/h som hastighets-
begränsning överlag, framförallt Orust Express som går mellan Uddevalla och Göteborg genom Orust.  
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Tabell 6: Intervall och basvolym repsektive linje på Orust 

Linje Orter 
Sträckning 
(minuter) 

Intervall (timmar 
eller antal per dag) 

Basvolym 
(km/år) 

371 Tuvesvik - Svanesund 64 1,5 timmar 211902 

372 Mollösund - Varekil 54 7 per dag 99955 

373 Lyr - Varekil 32 4 per dag 1171 

374 Henån - Varekil 30 1 timmar 59464 

375 Hälleviksstrand - Henån 36 2 timmar 96158 

376 Henån – Vräland - Svanesund 50 3 per dag 30848 

377 Henån – Stillingsön - Svanesund 35 1 timme 143498 

379 Henån – Myckleby - Svanesund 15 3 per dag 26783 

Orust express Nötesund – Skåpesund norra 40 30 minuter  

Med tanke på låg volym och landsvägstrafik med låg energianvändning verkar det lämpligast att köra 
elbussar med batterikapacitet på ca 300 kWh som medger långa omlopp, eller ca 100 kWh som vid 
behov kan mellanladdas vid ändhållplatserna exempelvis Svanesund, Varekil eller Henåns busstation. 
Frågan om kapacitet i elnätet behöver utredas. Vid Svanesunds färjeläge tillika ändhållplats finns det 
gaturum för en snabbladdare och en transformatorstation som skulle kunna erbjuda tillräcklig 
kapacitet. Vid Varekils busstation finns gott om plats för en snabbladdare och en bensinmack på andra 
sidan vägen skulle kunna borga för att det kanske finns tillräcklig kapacitet i elnätet. 

5 Diskussion och slutsats 
5.1 Syfte 
Denna studie syftade till att demonstrera huruvida det går att köra med elbuss i vanlig linjetrafik, samt 
att bjuda in olika intressenter från olika platser att provåka elbuss för att få mer erfarenhet och kunskap 
om elbussar i allmänhet. Studien hade följande delmål: 

A. Verifiera genomförd beräkningsstudie Hållbarhets- och kostnadsanalys av energibärare för 
bussar i medelstora svenska städer avseende energianvändning för olika årstider, samt buller.  

B. Få synpunkter från resenärer och övriga nyckelintressenter avseende elbussar. 

C. Prova infrastruktur för elbussar, främst avseende laddning 

D. I verkliga miljöer prova elbussens prestanda, exempelvis räckvidd 

5.2 Huvudresultat med reflektioner 

5.2.1 Energianvändning (mål A och D) 

Energianvändningen för drivlinan i verklig stadstrafik under vinterhalvåret i genomsnitt för de 
testade linjerna är 0,96 kWh/km, liksom i Karlskrona på linje 1, vilket ger en räckvidd på ca 320km 
och är en sänkning av antagandet från beräkningsstudien med ca 8 %. Detta skulle i Karlskronafallet 
ge en minskning på 1,8% av den totala ägandekostnaden, vilket är drygt 25 % lägre än totalkostnaden 
för dieselbuss. Energianvändningen för blandad stads- landsvägstrafik som i Lerum blir 0,93 kWh/km 
och 0,87 kWh/km för landsvägstrafik som på Orust, där det senare ger en räckvidd uppemot 350 km. 
Dieselvärmaren använde i Jönköping 0,67 kWh/km, och det är viktigt att beakta detta för att kunna 
göra en rättvis bedömning av den totala energianvändningen.  

Reflektion: För en hållbar utveckling är det också viktigt att både detta bränsle och den el som bussen 
laddas med kommer från förnybara källor och allra helst ny-tillförda sådana, vilket är möjligt i den 
testade busstypen.  
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5.2.2 Buller (mål A) 

Bullermätningarna påvisade inga större skillnader vid förbifarts-prover i 30-50 km/h mellan en 
modern diesel-, hybrid-, och elbuss, men skillnaden i buller mellan olika däck kan ge upphov till de 
differenser resultatet gett i denna studie. Vid gaspådrag vid stillastående skiljde det mer än 30 dBA 
mellan elbuss och hybrid/dieselbuss. Mätningar under acceleration gjordes ej, vilket indikativa 
mätningar från Borås visat kan ge stora skillnader.  

Reflektion: USA-baserade litteraturstudier påvisar också en skillnad på mer än 6 dBA under 
acceleration gentemot diesel- och gasbuss, vilket är en dubbel fördubbling av den upplevda ljudnivån. 
Detta indikerar sammantaget att elbussar kan sänka bullernivån i stadstrafik markant.  

5.2.3 Synpunkter från nyckelintressenter (mål B) 

Passagerarna under fälttestet svarade på 1303 enkäter, varav mer än 4/5 från Borås. Nästan alla som 
svarade på frågorna tyckte elbussen hade bättre åkkomfort, var tystare invändigt och utvändigt vid 
busshållplatsen, hade lägre avgaser vid densamma, och rekommenderar andra att åka elbuss. En 
majoritet anser sig även vilja åka mer kollektivt om alla bussar vore eldrivna. Trots en del 
förbättringspotentialer var elbussens passagerare överlag nöjda med elbussen och en del vill till och 
med byta ut dagens diesel- eller gas-bussar mot eldrivna. Utav ett hundratal förare som provkört 
elbussen har totalt 77 har svarat på enkäterna och de flesta var överlag positiva. Dock ansågs elbussen 
vara väldigt långsam i kraftiga motlut (en sak som kan justeras i bussens inställningar på viss 
bekostnad av räckvidd). Intressenter från bussoperatörer, trafikhuvudmän och kommuner ansågs 
sig också positiva överlag med elbussen, men för framtida användning i kollektivtrafiken behöver 
operatörernas eventuella risktagande angående osäkerhet om den nya tekniken och kompetensen kring 
densamma beaktas särskilt.  

Reflektion: Det är viktigt att i kollektivtrafikupphandlingar utforma kravspecifikationer som är 
skräddarsydda för elbussar för att exempelvis säkerställa teknik, laddning, tillgänglighet avseende 
service och reservdelar, samt uppbyggnad av kompetens.  

5.2.4 Laddinfrastruktur (mål C) 

Utredningen om laddinfrastruktur fann möjligheter till elbussar och laddning på de flesta studerade 
linjerna och kunde identifiera några lämpliga ställen och linjer i varje kommun, exempelvis linje 1 och 
2 i Jönköping och Karlskrona linje 1, med Råslätt respektive Saltö eller Blekingegatan som 
snabbladdningsstation. För mindre trafikerade linjer bör lokalisering av snabbladdare göras antingen 
där busslinjerna går nära varandra, eller med mindre snabbladdare vid ändhållplatserna.  

Reflektion: Laddning över natten vid bussdepå borde vara ett reellt alternativ för de studerade 
kommunerna, men kapaciteten i elnätet bör även här ses över om många elbussar ska kunna laddas 
samtidigt. Lokalisering av snabbladdningsstationer kräver ett robust elnät utan att omliggande 
elanvändare påverkas negativt, och detta behöver utredas vidare i kommande studier för respektive 
linje med därtill anpassad laddning. 

5.3 Övergripande slutsats 
Eldrift av bussar har en stor potential att fungera i dagens och morgondagens kollektivtrafik.  

5.4 Kommande arbete 
Huvudalternativen till elbussar är idag laddhybridbussar som laddas med el för kortare sträckor och 
har en förbränningsmotor för ökad räckvidd, bränslecellsbussar som tankas med vätgas och producerar 
elektriciteten i en bränslecell ombord samt lufthybridbussar. Alla dessa alternativ erbjuder fördelarna 
med en tyst och ren miljö runt hållplatserna då de antingen startas med elmotor eller tryckluft. Tittar vi 
på långfärdsbussar så finns det i ett längre perspektiv möjligheter att de antingen kan vara helt eldrivna 
med bränslecellsteknik eller att de kan använda de elvägar som just nu testas för tunga lastbilar. I det 
senare fallet förses fordonet med elektricitet via antingen luftledningar eller nedfrästa spår i vägbanan. 
Det finns också stora möjligheter till laddning för autonom drift utanför genomfartsvägarna. Alla 
dessa möjligheter vore intressanta att studera närmare i kommande studier. 
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Då studien identifierat att elbussar med laddsystem innebär nya förutsättningar i upphandlingen av 
kollektivtrafik mellan trafikhuvudmän och operatörer, så hade det varit lämpligt att i samverkan med 
alla intressenter få fram en ny eller modifierad affärsmodell som passar alla parter och säkerställer en 
hållbar utveckling av kollektivtrafikens nyttjande av elbussar. 
 
En annan utvecklingsdel som studien identifierat handlar om att skräddarsy lösningar för varje linjenät 
som pekar ut lämpligt val av batteristorlek i elbussen och vilken typ av laddning som passar bäst. 
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Bilaga 1: Daglig logg för energianvändning 
 
Municipality, 
Date Line Passenger load* Road surface Temp  (°C) Rain/ snow 

Distance 
(km) 

Energy use 
(kWh/km) 

Kalmar      Average 0,90 
17th Dec 401, 412 Medium-low Dry +1 to +3 No 150 0,92 
18th Dec 401, 411 Low Dry +3 No 185 0,87 
Jönköping      Average 0,97 
5th Jan Mix Low Dry -2 No 147 0,88 
7th Jan 12, 18 Low Dry 0 No 224 0,99 
8th Jan Mix Low Dry +3 Rain 114 0,98 
9th Jan 12,18 Medium Wet +2 Snow 159 0,92 
10th Jan 1, 3 Medium Snow-dry +4 L-Snow 131 1,05 
12th Jan 12, 18 Medium Wet +3 Rain 172 1,05 
13th Jan 18 Medium Dry +3 No 79 0,91 
Borås      Average 1,02 
16th Jan Mix, 1 Medium-high Wet-dry 0 L-Rain 100 1,06 
17th Jan 1 High Wet-dry 2 L-Rain 150 0,92 
18th Jan 1 Medium Wet 0 Rain 101 1,02 
19th Jan 1 High Wet 1 Snow 154 1,09 
20th Jan 1 High Wet 0 Snow 143 1,09 
21th Jan 1 High Wet -1 Snow 107 0,99 
22th Jan 1 High Dry 0 No 167 1,01 
23th Jan 1 High Dry -2 No 153 1,00 
24th Jan 1 Medium Wet -1 Snow 98 0,98 
25th Jan 1 Medium Dry -1 No 117 0,98 
Lerum      Average 0,93 
2nd Feb Mix, 525 Low Snow -4 No 227 1,00 
3rd Feb 525, 535 Medium Snow -4 No 121 0,99 
4th Feb 525, 535 Medium Dry -4 to -5 No 220 0,97 
5th Feb 525, 535 Medium Dry -3 to -6 No 220 0,96 
6th Feb 525, 535 Medium Dry -2 to -5 No 220 0,93 
9th Feb 525, 535 Medium Dry 5 No 234 0,88 
10th Feb 526, 531 Medium Dry 3 No 243 0,84 
11th Feb 525, 535 Medium Dry 4 No 236 0,86 
Eskilstuna      Average 0,90 
3rd Mar 1 Medium Wet 2 No 61 0,97 
4th Mar 2, 31 Medium Dry 4 No 110 0,90 
5th Mar 3, 1 Medium Dry 1 No 156 0,95 
6th Mar 2, 3 Medium Dry 2 No 99 0,79 
7th Mar 6 High Dry 4 No 79 0,75 
10th Mar 1, 2 High Dry 10 No 134 1,03 
11th Mar 3, 1 Medium Dry 12 No 293 0,80 
12th Mar 2, 30 Medium Dry 9 No 146 1,03 
Orust      Average 0,86 
16th Mar Göksäter Medium-low Dry 0 No 193 0,85 
17th Mar Göksäter Low Dry 1 No 193 1,02 
18th Mar Göksäter Medium-Low Dry 3 No 193 0,84 
19th Mar Göksäter Medium Dry 5 No 193 0,80 
20th Mar Göksäter Low Dry 3 No 193 0,88 
21th Mar Göksäter Low Dry 0 No 193 0,86 
23th Mar Göksäter Low Dry 0 No 193 0,96 
24th Mar Göksäter Medium-low Dry 1 No 193 0,82 
25th Mar Göksäter Low Dry 3 No 193 0,84 
26th Mar Göksäter Low Dry 5 No 193 0,79 
28th Mar Göksäter Medium-low Dry 0 No 193 0,81 
Karlskrona     Average 0,96 
9th Mar 1 High-medium Dry +10 to +13 no 242 0,99 
10th Mar 1 High-medium Dry +10 to +12 no 272 0,94 
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Bilaga 2: Enkäter 

 

Fälttest'av'elbuss:'förarenkät'

!

!

Namn:!___________________________________________!Telefon!för!djupinterjuv:!__________________!

!1.!Vilken!linje!körde!du?______!!!!2.!Tid?!__________________!!!3.!Datum?!___________________!

Ringa&in&det&alternativ&nedan&som&stämmer&överens&med&din&upplevelse.&

!

Vänligen!lägg!avslutad!enkät!och!skrivunderlägg!i!lådan!vid!förarplatsen.!

Stort!tack!för!hjälpen!☺!

Kontakta!Sven!Borén!tel.!0734223601!för!frågor!om!enkäten.!Läs!gärna!mer!

om!elbussen!på!www.ebusco.eu,!och!om!testet!på!www.greencharge.se!

4.!I!vilken!kommun!

körde!du?!

Borås! Eskilstuna! Falun! Jönköping!
Kalmar! Karlskrona! Lerum! Orust!

5.!Hur!var!vädret!när!du!körde!bussen?!! ! ! ! !
a.!Väglag! Torrt! Fläckvis!

halka! Snö! Is!

b.!Temperatur!! ______°C! !

c.!Nederbörd! Ingen! Lite!
regn! Regn! Lite!

snö! Snö!

6.!Hur!upplevde!du!temperaturen!i!elbussen?! Kallt! Ok! Varmt!
!

7.!Synpunkter!angående:! ! ! ! !
a.!Laddning!av!batteri:!_______________________________________________________________________!

b.!Tidshållning!(schema):!____________________________________________________________________!

c.!Körbarhet!(balans,!start!i!backe,!etc):!____________________________________________________!

______________________________________________________________________________________________!

d.!Eventuella!åsikter!från!passagerare:!_____________________________________________________!
______________________________________________________________________________________________!

e.!Övrigt:!______________________________________________________________________________________!
______________________________________________________________________________________________!

______________________________________________________________________________________________!



 Green Charge - demotest i fält med elbuss	  

	  Sida 29/30 

 

Fälttest'av'elbuss:'passagerarenkät'

!

Vi#vill#gärna#att#du#vid#endast#ett#tillfälle#besvarar#frågorna#i#vår#enkät#om#att#resa#
med# denna# eldrivna# buss# från# Ebusco,# som# testas# i# 8# kommuner# under# vintern#
2014/15.# Syftet# är# att# få# reda# på# hur# passagerarna# upplever# resan# med# elbuss#
jämfört#med#”vanliga”#bussar#för#lokaltrafik#och#hur#positiv/negativ#resan#varit.!#

1.#Vilken#linje#åker#du?!_______!! 2.#Vilket#är#dagens#datum?_____/_____!

Ringa!in!det!alternativ!nedan!som!stämmer!överens!med!din!upplevelse.!

Vänligen#lägg#avslutad#enkät#och#skrivunderlägg#i#respektive#låda#vid#
utgången#mitt#i#bussen.#Stort#tack#för#hjälpen#☺#

#
Kontakta#sven.boren@bth.se#för#mer#info#om#enkäten.#Läs#gärna#mer#om#
elbussen#på#www.ebusco.eu,#och#om#testet#på#www.greencharge.se## #

3.#I#vilken#kommun#åker#
du#med#denna#elbuss?#

Borås! Eskilstuna! Falun! Jönköping!

Kalmar! Karlskrona! Lerum! Orust!

4.#Jämfört#med#diesel/gasbuss,#hur#upplever#du…# ! ! !

a)#…ljudnivån#inuti#elbussen?# Högre! Lika! Tystare!

b)#…ljudnivån#utanför#elbussen?# Högre! Lika! Tystare!

c)#…mängden#avgaser#vid#hållplatsen?# Högre! Lika! Mindre!

d)#…åkkomforten#beträffande#vibrationer#och#växlingar?# Sämre! Lika! Bättre!

5.#Hur#upplever#du#temperaturen#i#elbussen?# Kallt! Ok! Varmt!

6.#Förutsatt#att#biljettpriset#är#samma#för#alla#bussar.# ! ! !

a)#Skulle#du#åka#mer#bus#om#alla#bussar#vore#eldrivna?# Nej! Vet!ej! Ja!

b)#Kommer#du#rekommendera#andra#att#åka#elbuss?# Nej! Vet!ej! Ja!
!
8.#Är#du#man#eller#kvinna?!!!!M!!!!K!!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !
9.#Är#du…# Student! Arbetslös! Jobbar! Pensionär! Annat:_______________________!
! ! ! ! !
10.#Reser#du#med#buss#någon#gång#per…# år! månad! vecka! dag!
!
11.#Har#du#några#andra#positiva/negativa#upplevelser#av#denna#elbuss?!

___________________________________________________________________________________________!

___________________________________________________________________________________________!

___________________________________________________________________________________________!

English!
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Field'testing'of'Electric'bus:'Passenger'Survey''

!

We# would# be# happy# if# you# only# once# could# participate# in# this# survey# about#

travelling# with# this# electric# bus# from# Ebusco,# which# will# be# tested# in# 8#

municipalities# during# winter# 2014/15.# The# aim# is# to# find# out# how# passengers#

experience#the#trip#with#the#electric#bus#in#comparison#with#the#“common”#busses#

for#public#transport,#and#how#positive/negative#the#trip#was.!#

1.#Which#line#are#you#travelling#with#now?#_____#####2.#What’s#today’s#date?#___________________#

Please!make!a!circle!around!the!alternative!that!is!in!line!with!your!experience.!

Please#put#the#completed#survey#and#the#tablet#in#their#respective#box#by#the#

exit#in#the#centre#of#the#bus.#Thanks’#for#participating#in#this#survey#☺#

Contact#sven.boren@bth.se#for#further#info#about#the#survey.#Read#more#about#

the#electric#bus#at#www.ebusco.eu,#and#the#field#test#at#www.greencharge.se##

3.#In#which#municipality#do#

you#ride#this#electric#bus?#

Borås! Eskilstuna! Falun! Jönköping!

Kalmar! Karlskrona! Lerum! Orust!

4.#Compared#to#diesel/gas#bus,#how#do#you#experience#the…# ! ! !

a)#…level#of#noise#inside#the#electric#bus?# More! Same! Less!

b)#…level#of#noise#outside#the#electric#bus#?# More! Same! Less!

c)#…amount#of#emissions#by#the#bus#stop?# More! Same! Less!

d)#…comfort#initiated#by#vibrations#and#gear#shifts?# Worse! Same! Better!

5.#How#do#you#rate#the#temperature#inside#the#electric#bus?# Cold! Ok! Hot!

6.#Assuming#the#ticket#price#is#the#same#for#all#buses.# ! ! !

a)#Would#you#travel#by#bus#more#if#they#all#were#electric?# No!
Don’t!
know!

Yes!

b)#Will#you#advise#others#to#travel#by#electric#buses?# No!
Don’t!
know!

Yes!

!
8.#Are#you#Male#or#Female?!!!!M!!!!F!!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !
9.#Are#you…# student! unemployed! working! retired! other:______________!
! ! ! ! !
10.#Do#you#travel#by#bus#a#few#times#each…# year! month! week! day!
!
11.#Please#note#any#other#negative/positive#experiences#about#this#electric#bus:#

___________________________________________________________________________________________!

___________________________________________________________________________________________!

___________________________________________________________________________________________!

Svenska!


