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Sammanfattning 
På flera tätorter i Sverige planeras en övergång till biobränslen. Trollhättans stad ska 
minska sin användning av icke-förnyelsebar energi med 90 % under 1996-2010 bl.a. 
genom att övergå till biogas, etanol och förnyelsebar el. Detta innebär att cirka 96 GWh 
(motsvarar ca 10 000 m ) bensin och diesel måste sparas bort eller bytas ut mot 
förnyelsebara energikällor.
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 I Trollhättan kör man sedan 1996 miljömärkt kollektivtrafik 
på biogas. Staden startade med tio stycken biogasbussar och nu planeras ytterligare ett 
antal.

I denna studie redovisas en uppskattning av emissioner vid produktion, distribution 
samt slutanvändning av lokalt producerad biogas i busstrafiken i Trollhättan under åren 
1997-2003. Denna biogas har ersatt diesel i busstrafiken och försäljningsstatistiken 
ligger till grund för en jämförelse av miljö- och hälsopåverkan för dessa bränslen. 
Samhällets kostnader för respektive utsläpp värderas enligt aktuella modeller och en 
uppskattning av kostnadsbesparingen vid användandet av biogas istället för diesel görs. 

Studien visar avsevärda skillnader i emissioner till luft mellan biogas- och dieselbussar i 
ett livscykelperspektiv. Biogas som bränsle är betydligt bättre än diesel ur miljö- och 
hälsohänseende. Utsläppen av växthusgaser, räknat i koldioxidekvivalenter är nästan 7 
gånger mindre för biogas. Utsläppen av hälsofarliga kolväten, kväveoxider och partiklar 
är mer än dubbelt så stora med diesel. Om man jämför bussarnas övriga egenskaper 
visar det sig att biogasbussarna ger mindre buller och vibrationer än dieselbussar vilket 
passagerarna och förarna upplever som en förbättring. 

Den totala besparingen av miljökostnader från emissioner till luft vid användningen av 
biogas jämfört med diesel under 1997-2003 i Trollhättans stadstrafik uppskattas till 9,1 
miljoner kronor enligt samhällsekonomiska värderingsmodeller. Bl.a. har utsläppen av 
växthusgaser minskat med ungefär 4 500 ton koldioxidekvivalenter. Om man utgår från 
år 2003 gör Trollhättans stad en årlig samhällsekonomisk besparing på totalt ca 1,5 
miljoner kronor. Denna kan dock att öka betydligt med relativt små insatser. 
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Earnings due to environmental and health improvements by using biogas busses in 
Trollhättan 1997-20003 

Summary 
Many communities in Sweden plan for a transition to biofuels. The city of Trollhättan 
will reduce the usage of non-renewable energy with 90 % during 1996-2010 by, e.g., 
changing to biogas, ethanol, and renewable electricity. This means that about 96 GWh 
(equivalent to 10 000 m3) of petrol and diesel must be saved or replaced by renewable 
energy sources. In the city of Trollhättan, environmentally certified public transport has 
been running on biogas since 1996. The city initially had ten biogas buses and presently, 
a number of additional buses are planned.  

In this study, an estimate of the emissions from the production, distribution and end-use 
of locally produced biogas in the city buses of Trollhättan during 1997-2003 is 
presented. This biogas has replaced diesel in the bus traffic and the sales statistics is 
used to compare the environmental- and health effects of these fuels. The costs for the 
society of emissions are assessed according to current models and an estimate of the 
cost reduction using biogas instead of diesel is performed. 

The study demonstrates considerable differences in emissions to air, between biogas and 
diesel buses in a life-cycle perspective. Biogas as a fuel is significantly better than 
diesel from an environmental and health point-of-view. The emissions of greenhouse 
gases, measured in carbon dioxide equivalents are almost a factor 7 less from biogas. 
Emissions of hazardous hydrocarbons, nitrous oxides and particulates are more than 
twice using diesel. If other properties are compared for the buses, it turns out that biogas 
buses cause less noise and vibrations than diesel buses, which passengers and drivers 
find to be an improvement. 

The total reduction in environmental costs, caused by emissions to air from the use of 
biogas compared to diesel during 1997-2003 in Trollhättan’s city bus traffic, is 
estimated to 9.1 million SEK according to public economy assessment models. For 
instance, the emissions of greenhouse gases have dropped by approximately 4 500 
metric tons of carbon dioxide equivalents. Based on data from 2003, the city of 
Trollhättan is making an annual public cost reduction of around 1.5 million SEK. This 
figure could, however, increase significantly with relatively little effort. 
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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i min Miljövetenskapliga utbildning 
och studien har genomförts under vårterminen 2004. Det är några personer som jag 
särskilt vill tacka för deras stöd under arbetet.  

Jag vill börja med att tacka Tekniska förvaltningen på Trollhättan stad, främst Ronald 
Svensson, biogasexpert, som ställt upp för mig. Stort tack även till Swebus AB i 
Trollhättan och till Signild Risenforst, Lektor på Högskolan i Vänersborg som har hjälpt 
mig med språket i min rapport. Sist men inte minst ett stort tack till min handledare 
Claes Fredriksson, Lektor på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla som ständigt 
uppmuntrat och stöttat mig under examensarbetet.   

Resultatet från studien kommer att ingå i Trollhättans åtgärder för Klimatinvesterings-
programmet (KLIMP) som finansieras med medel från Naturvårdsverket. 

 

Borian Miteva 
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Nomenklatur 
 

Nm3 Normalkubikmeter: 1 m3 vid normalt lufttryck och rumstemperatur 

GJ  Gigajoule = 109  

MJ  Megajoule = 106  

GWh  Gigawattimme = 109 Wh 

EGN01 EnergiGasNormen  

TS  Torrsubstans = den del av slammet som ej är vatten 

RK  Rötkammare 

LCI  Livscykelinventering  

Bar  Normalt lufttryck = 1,013 bar 

GWP  Global Warming Potential = växthuseffekt relativt koldioxid 

SIKA  Statens Institut för KommunikationsAnalys 

Eutrofiering: Övergödning pga. tillförsel av kväve och fosfor via luft och 
vattendrag. 

Rötning: Biologisk nedbrytning av organiskt material utan närvaro av syre. 

Mesofilt: Rötning i temperaturområdet runt 35°C.  

ppm: Parts per million, miljondelar. 1 mg per kilo. 

Ottomotor: Motor där drivmedlet antänds genom tekniskt hjälpmedel, t.ex. 
tändstift. 

Dieselmotor: Kompressionsmotor (antändning av drivmedlet genom kompression). 

Aromatiska kolväten: Kolväten med bensenmolekyler som grund. Vissa 
förekommer i bilavgaser och är starkt cancerframkallande. Exempel på 
aromatiska kolväten är bensen, toluen, xylen, styren, bifenyl och naftalen.

LCA: Ett metodiskt sätt att räkna ut och bedöma hur olika produkter - beroende 
på material och tillverkningssätt - påverkar miljön under hela deras livstid. Vid en 
livscykelanalys följs alltså produkten från vaggan till graven.

ISO 14040-serien – Livscykelanalys: Standarden beskriver den allmänna 
strukturen, principerna och kraven för genomförande och avrapportering av 
resultaten av en LCA-studie. Standarden beskriver dock inte livscykel-
analystekniken i detalj. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under åren 1990 -1996 projekterade och genomförde Trollhättans stad en utbyggnad av 
sin biogasproduktion. Man ville bygga upp ett lokalt kretslopp och utnyttja avlopps-
reningsverket för produktion av biogas till biogasbussar och sopbilar [1]. Trollhättan var 
1996 först i Sverige med ett fullskaligt biogassystem för fordonsdrift till sin bussflotta.  

Tekniska förvaltningen i Trollhättans kommun tecknade kontrakt med Kommunika-
tionsforskningsberedningen samt svarade för den övergripande projektledningen. Det 
gjordes en projektorganisation enligt följande: 

• Tekniska förvaltningen, Trollhättans kommun, ansvarade för gasproduktion och 
rening av rågasen. 

• Trollhättans Energi och Vattenfall AB ansvarade gemensamt för gasledning och 
tankningsstationen. 

• Älvsborgstrafiken AB ansvarade för att aktuell entreprenör drev huvuddelen av 
bussflottan med biogas. 

Biogasprojektet [1] drevs av kommunens näringslivssekretariat inom det så kallade 
SIRU-arbetet (Strategigruppen för Regional Utveckling). De aktiva organisationerna 
var: 

• Trollhättans kommun 

• Vattenfall AB 

• Sjöfartsverket 

• Trollhättans Energi AB  

Biogasprojektet skulle praktiskt samla erfarenhet kring: 

• Möjligheter att friställa tillräckligt med gas från befintliga rötkammare i 
Arvidstorps avloppsreningsverk för att försörja den lokala fordonsflottan med 
drivmedel i Trollhättans stad. 

• Utformningen av ett system för gasrening och tankning, med hänsyn till tillgång 
och effektiv användning av biogas. 

• Teknik och logistik för personbilar, lastbilar och stadsbussar med biogasdrift. 
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1.2 Trollhättans miljö- och hälsoarbete 
Sedan 1996 respektive 1998 ingår trafikledsplanen samt energiplanen i Trollhättans 
stads miljö- och hälsoarbete. I de planerna behandlas Trollhättans framtida struktur och 
olika energifrågor vad det gäller transporter. Transport- och miljöplanen för 2002-2005 
kompletterar de ovanstående planerna. I energiplanen fastställs ett långsiktigt mål för 
Trollhättans stad, som handlar om ett hållbart energisystem och utveckling av 
ekologiskt hållbara transporter, vilket är viktiga punkter i Agenda 21-arbetet. I 
transport- och miljögruppen, som svarar för samordningen på detta område, ingår 
Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Utbildnings-
förvaltningen, Omsorgsförvaltningen, Vägverket region väst och Agenda 21 [2]. 
Kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS) beslutar om transport- och 
miljöprogrammet. Ledningsgruppen för Agenda 21 svarar för den politiska ledningen av 
arbetet med transport- och miljöplanen. 

För Trollhättans stad som helhet skall användningen av icke-förnyelsebar energi 
halveras till år 2010 jämfört med 1996. Den kommunala verksamheten skall vara 
föregångare och skall minska sin användning av icke-förnyelsebar energi med 90 % 
under samma period [2]. Ett av delmålen är att användningen av icke-förnyelsebar 
energi inom trasportsektorn skall minskas med minst 15 % i kommunen totalt. Detta 
innebär att cirka 96 GWh per år (motsvarar ca 10 000 m3) bensin och diesel måste 
sparas bort eller bytas ut mot förnyelsebara energikällor till år 2010. Motsvarande 
delmål för den kommunala verksamheten är att användningen av icke-förnyelsebar 
energi skall minskas med minst 50 % för transportarbetet. Detta innebär att 4 GWh 
årligen (motsvarar cirka 430 m3

) bensin och diesel måste tas fram från förnyelsebara 
energikällor. Från år 2005 ska transport- och miljöplanen leda till minskad förbrukning 
av fossila drivmedel med 296 m3/år inom kommunal verksamhet och 2550 m3/år inom 
hela Trollhättan. För att uppnå målsättningarna krävs det ett arbete där kommunens 
olika aktörer samverkar.  

Transport- och miljöplanen behandlar främst ett 20-tal projekt och åtgärder som syftar 
till en renare luft, mindre trängsel, en trivsammare och säkrare stadsmiljö, bl.a. [2]: 
 

• Sparsam körning/Ecodriving, bildelning-bilpool, miljöanpassade transporter på 
företag/arbetsplats, miljö- och trafikvecka, miljöfordon, cykelplan, kollektiv-
trafikutveckling, barn och ungdomars resor till skolan mm. 

 
• Luftkvalitén skall förbättras genom att transporternas utsläpp av kväveoxider 

minskas med minst 40 % och de flyktiga organiska ämnena med minst 60 % till 
år 2010 jämfört med nivån år 2000. 
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Energiplanen innehåller sammanlagt 32 projekt indelade i två huvudområden enligt 
följande [3]: 

• Övergång till förnyelsebar energi exempelvis ökad produktion av biogas, 
solvärme, utbyggnad av fjärrvärme, fler biogasfordon, kombinat för metanol, el 
och värme.  

• Energieffektivisering och energihushållning exempelvis utökad energi-
rådgivning, energitekniskt kunskapscentrum, energieffektivisering inom kom-
munal verksamhet, miljöanpassade transporter, cykelkampanj, tillvaratagande 
av spillvärme.  

Trollhättan stad eftersträvar ökad kollektivtrafik i staden. Den ökade kollektiv-
trafikpendlingen genom lokala och regionala resor får dock effekter som intrång, buller, 
olycksrisker och ökad miljöbelastning, t.ex. utsläpp av luftföroreningar som metan 
(CH4), koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOX), svaveloxider (SOX), 
kolväten (HC) och partiklar.  

Användningen av alternativa fordonsbränslen i Trollhättan kan hjälpa till att minska 
klimatpåverkan och emissioner som är skadliga för miljö och hälsa.  

Kontoret Hållbart samhälle Trollhättan arbetar för en god livsmiljö för människorna i 
Trollhättans stad. Hållbart samhälle ska inspirera, driva och stödja arbetet för en hållbar 
samhällsutveckling på lång sikt i kommunen. Genom arbetet i Hållbart samhälle skall 
staden skydda människors hälsa från astma, allergier, cancer osv. Det handlar om 
långsiktig samhällsplanering, infrastrukturer, kollektivtrafik, statistik prognoser, 
bostadsförsörjningar, mark- och exploateringsfrågor.  Till en god livsmiljö hör också en 
god folkhälsa och utveckling av demokratin.  

1.3 Biogasproduktion vid Arvidtorps avloppsreningsverk 
Avloppsreningsverket i Arvidstorp tar emot spillvatten från Trollhättan stad och fem 
kransorter med tillsammans ca 53 000 invånare. Även spillvatten från industrier och 
andra verksamheter behandlas. Reningsverket är insprängt i berg och omfattar 
mekanisk, biologisk och kemisk rening [1]. 

Normalt inkommer 15 miljoner m3 avloppsvatten inklusive regn- och dränvatten per år 
till avloppsreningsverket. Medelflödet är ca 40 000 m3/dygn men varierar mellan 18 000 
och 196 000 m3/dygn. Arvidstorp producerar ca 120-140 m3 slam per dygn med en 
Torrsubstans (TS) på ca 4 %. Blandslammet som består av primär-, bio- och kemslam 
pumpas till rötkammare. Det finns två rötkammare (RK1 och RK2) som är på 3000 
respektive 1200 m3 och arbetar i serie. 

Slam från Arvidstorpsverket, fiskeindustrier och andra livsmedelstillverkare blandas i 
RK1 och RK2. Där bryts det organiska materialet ned av bakterier genom en syrefri 
process.  
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Rötningen sker mesofilt vid en temperatur av +33◦C under ca 15 dagar räknat på RK1. 
Räknat på RK1 + RK2 blir uppehållstiden ca 25 dagar. Efter rötning går slammet till ett 
slamlager på 700 m3 och till slamavvattning i två centrifuger typ Noxon med en 
kapacitet på 20 m3/h. Utlastning av rötrester sker i container som rymmer 36 m3 och 
som rangeras automatiskt på rullbana. Transport av slamcontainrar sker till 
avfallsupplag.  

Rågasen samlas i en gasklocka. Gasen innehåller ca 65 % metan och 35 % koldioxid, 
som renas från koldioxid för att bli lämplig gas för fordon. Gasen till fordon innehåller 
ca 98 % metan [4]. 

1.4 Biogasens väg från Arvidstorp till Tingvalla 
Biogasen leds i en 4,5 km lång gasledning från Arvidstorp till bussdepån på Tingvalla 
(se Figur 1). Gasledningen korsar Göta älv och trafikkanalen. Bedömningarna för 
biogasledningen i förläggning är de samma som för naturgasledningen dvs. 
EnergiGasNormen (EGN01). 

Gasledningen [4], är dimensionerad för 4 bar och provtryckt med 6 bar och kan överföra 
260 Nm3/h. Gasledningens dimension är 90 mm PEM (polyeten) fram till NOHAB:s 
industriområde och till Tingvalla 63 mm [1]. 

Den centrala tillsynsmyndigheten är räddningstjänsten, som även svarar för den lokala 
tillsynen. Trollhättans Energi AB ansvarar för driften av gasledning och tanknings-
station.  

 

Figur 1. Karta som visar biogasens väg i pipe-line från Arvidstorp till Tingvalla. 
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1.5 Tankningsanläggningen i Tingvalla 
Tankningsanläggningen vid bussdepån i Tingvalla (se Figur 2) består av tolv stycken 
tuber som biogaslager, vilka har en volym av 15 m3 (vid normalt lufttryck). 
Biogaslagrets volym motsvarar ca 4000 Nm3 gas (ca två dygns biogasförbrukning). Med 
hjälp av två stycken kompressorer som är placerade i en container vid bussdepån i 
Tingvalla höjs gasens tryck från 3 till 250 bar. Kompressorerna arbetar i fem steg. 
Kompressorernas ljudkrav är 75dB (A) en meter från byggnaden [1]. Gasflödet är för 
närvarande ca 100 Nm3/h och fuktinnehållet ska vara mindre än 32 mg/Nm3 [4].   

 

 
Figur 2. Tankningsanläggningen i Tingvalla 

1.6 Biogasbussar 
Sedan 1996 finns miljömärkt kollektivtrafik i Trollhättan. Staden startade med tio 
stycken biogasbussar som trafikerar flera linjer. Biogasbussarnas ottomotor är samma 
motor som används för naturgasdrift och har lägre verkningsgrad än diselmotorn. Om 
man jämför bussarnas övriga motoregenskaper visar det sig att biogasbussarna har lägre 
moment vid höga varvtal och lägre toppeffekt men lägre bullernivå och lägre 
emissionsnivåer än dieselbussarna [1]. Biogasen lagras med en i energitäthet som gör att 
det krävs större tankar för att medföra samma energi som en dieselbuss. 
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Gastankarna är placerade på bussens tak och har ett tryck av 200 bar, vilket gör att 
biogasbussens körsträcka är upp till ca 400 km. Gastankarnas volym är 1150 liter och 
utgör ca 700 kilo av bussens totala vikt [1]. Bussarna tankas över natten (se Figur 3). 

 

 
Figur 3. Biogasbussar under tankning vid Tingvalla 

1.7 Problemformulering 
Trollhättans stad tar problemen med folkhälsan och klimatförändringarna på stort allvar 
och har länge arbetat målmedvetet med bl.a. miljövänligt bränsle i stadstrafiken. I 
Trollhättan invigdes 1996 Sveriges första fullskaliga anläggning för biogas. Biogas ger 
vid förbränning låga utsläpp av exempelvis kväveoxider, kolväten och partiklar, jämfört 
med diesel, som traditionellt används i tätortstrafiken. En utvärdering av de första 
driftserfarenheterna från biogasbussarna gjordes 1997. En samlad studie av de ackumu-
lerade miljö- och hälsokonsekvenserna av biogassatsningen, vilket vore värdefullt inför 
vidare utveckling av verksamheten, saknas dock. Trollhättan har behov av att känna till 
resultatet av miljösatsningarna och dessa kan tjäna som underlag även för andra 
kommuner med jämförbara utgångslägen. 

1.8 Syftet 
Syftet med studien är att sammanställa och utvärdera miljö- och hälsovinster vid 
användandet av biogasbussar i Trollhättans stadstrafik 1997-2003. Utgångspunkten är 
en jämförelse med dieselbussar. Arbetet bygger på tidigare livscykelstudier gjorda vid 
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biogasproduktionen på Arvidstorps biogasanläggning och baseras på det lokala 
bränslets miljöegenskaper. 

2 Metod 
Detta kapitel omfattar tillvägagångssätt samt en beskrivning av den litteratur som 
använts. Metodiken i den livscykelinventering som ligger till grund vid produktion av 
biogas i Trollhättan redovisas kortfattat. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet påbörjades i mitten av mars 2004 vid Tekniska förvaltningen på 
Trollhättans stad. De första veckorna innebar sökningar, insamling av material och 
litteraturstudier. Litteratursökningen har skett via databaser på biblioteket vid HTU samt 
på Internet.  

Det finns ett antal tidigare genomförda relevanta studier och projekt [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
som beskrivs närmare nedan. Inga nya mätningar av emissioner eller miljöpåverkan har 
gjorts i detta arbete. Litteratur med data äldre än 10 år har utelämnats från examens-
arbetet. Orsaken är att den fordonsteknik och de drivmedel som är aktuella har 
förändrats en hel del under åren. 

De tidigare studierna bygger på livscykelanalyser av biogas och diesel. I studierna 
redovisas bränslenas totala miljö- och hälsopåverkan i emissioner av metan (CH4), 
koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOX), svaveloxider (SOX), kolväten 
utom metan (NMHC) och partiklar vid produktion, distribution och förbränning av 
bränslen i biogasbussar och dieselbussar. Eftersom Trollhättans bussflotta är från 1996, 
används främst data från bussar med jämförbar ålder, ej den allra senaste tekniken. Vid 
värdering av utsläppens lokala effekter har Falun använts som jämförbar stad med 
Trollhättan. 

Besöksintervjuer har gjorts på Tingvallas bussterminal. Intervjuerna rör biogasbussarnas 
och dieselbussarnas teknik, energieffektivitet, miljövänlighet och lokal användning. 

2.2 Litteraturstudier 
Arbetet baseras på följande källor: 

Biogas som drivmedel i fordon [1], slutrapporten från Trollhättans satsning på 
biogasbussar 1996. I rapporten redovisas användningen av biogas till drivmedel för den 
lokala fordonsflottan. Erfarenheter från biogasproduktionen på avloppsreningsverket, 
distribution, tankning och användning av biogasen rapporteras. 

Livscykelanalys (LCA) av drivmedel och bilagor [5]. Projektet är genomfört av 
Alternativbränslekommittèn och med Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). 
Rapporten sammanställer livscykelanalyser av fordonsdrivmedel. 
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Rapporten bygger på flera andra studier som genomfört av IVL Svenska Miljöinstitutet 
AB med data för miljöpåverkan vid råvaruutvinning, distribution och användning av 
olika energislag. 

Miljöfaktabok för bränslen del 2. Huvudrapport, bakgrundsinformation och teknisk 
bilaga [6] 2001. Projekt genomfört av IVL Svenska Miljöinstitutet AB. I rapporten 
sammanställs av data för miljöpåverkan vid råvaruutvinning, distribution och 
användning av olika energislag. 

Bättre klimat, miljö och hälsa med alternativa drivmedel [7], betänkande av Alternativ-
bränsleutredningen (SOU 1996:184). Innehåller en omfattande jämförelse av alternativa 
drivmedel till dieselolja och bensin avseende påverkan på klimat, miljö och hälsa. 

Emissionsjämförelse mellan buss och bil, Effekter på hälsa, miljö och energianvändning 
[8]. Projekt genomfört av Ecotraffic ERD3

 AB, SLTF och Västtrafik. I rapporten sam-
manställs bl.a. hälso- och miljöeffekter från dieselbussar i stadstrafik. Rapporten 
behandlar även skillnader mellan ottomotor och dieselmotor. 

Översyn av samhällsekonomiska kalkylprinciper och kalkylvärden på transport-
områden [9, 10]. Statens Institut för KommunikationsAnalys genomför en genomgång, 
utvärdering och revidering av samhällsekonomiska kalkylprinciperna och kalkylvärden 
på kommunikationsområden. Här redovisas t.ex. värdering av miljöpåverkan. 

2.3 Livscykelinventering av biogasproduktionen i Trollhättan. 
En livscykelinventering (LCI) har gjorts på biogasproduktionen under år 2002 vid 
Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan [11]. I studien har emissioner till luft 
undersökts i ett livscykelperspektiv. Bränslets totala emission av CO2, CO, NOX, SOX, 
CH4 NMHC och partiklar har beräknats utifrån de lokala förutsättningarna exklusive 
slutanvändning i fordon (se Tabell 1, avsnitt 3.2).  

I livscykelstudien följs standarden ISO 14040 för LCA, men en LCI omfattar inte någon 
miljövärdering av resultaten och är således mer begränsad. Man ska alltid vara med-
veten om metodikens brister och begränsningar [5]: 

LCA ska fungera som hjälp vid miljömässiga överväganden och beslut.  

• Beslutsfattare och andra som använder resultaten av en LCA måste vara 
medvetna om att en LCA ofta innehåller vissa generaliseringar och avgräns-
ningar. Oseriösa analyser och analyser som innehåller grova förenklingar kan 
ge fullständigt missvisande resultat.  

• Varje enskild LCA har brister. LCA är dock bättre än en analys som inte tar 
hänsyn till hela livscykeln. 

• En LCA måste vara verifierbar. 

• En LCA måste vara kontrollerbar. 
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LCA kan vara påverkad av följande bedömningar [5]: 

• Antaganden gjorda i analysen. 

• Definition av systemgränser. 

• Val av marginal- och medelvärden för tillgängliga data. 

• Val av tekniknivå. 

• Ålder på ingående data. 

2.4 Värdering av emissioner  
Den ansats som använts, exponerings-responsansatsen (ER–ansatsen), innebär ett försök 
att värdera utsläppens effekter, främst hälsoeffekterna av vägtrafikens utsläpp beräknade 
utifrån antagna samband för emissioner-halter, halter-exponering och exponering–
effekter [9]. Den ekonomiska värderingen av effekten bygger i huvudsak på den 
förändrade mortalitetsrisken. Mortalitetsrisk beräknas genom en uppskattning av 
förlorade levnadsår (VOLY=Value of a life-year) utgående från ett värde på ett 
genomsnittligt dödsfall (VOSL=Value of a statistical life). VOSL–värdet är hämtat från 
riskvärdet för trafikolyckor som är 13 miljoner kronor. Till detta kommer även t.ex. 
värdet av sjuklighet [9]. 

Utsläppsvärdena för lokala hälsoeffekter och nedsmutsning bestäms i två steg. Först 
beräknar man ett värde i kronor per exponeringsenhet (exponering av en person under 
ett år är för 1µ/m3 av ett ämne). Därefter beräknar man antalet exponeringsenheter per 
kilo utsläpp. Genom multiplikation fås utsläppskostnaden i kronor per kilo [9].  

Värdering/kg = 0,029 * FV* √B * Värdering/exponeringsenhet 
FV = Ventilationsfaktor (beroende på ventilationszon, se Figur 4) 
B = Befolkningens storlek 

 

 
 

 
Figur 4: Ventilationszoner och 
ventilationsfaktorer för olika delar av 
landet [9]. 
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2.5 Avgränsningar 
I studien ingår endast miljö- och hälsovinster från busstrafiken, ej från bilar eller 
lastbilar. Inte heller har andra fordonsbränslen som t.ex. bensin, etanol och metanol 
betraktats. 

Tidsperioden för studien är begränsad till 1997-2003 eftersom biogas endast funnits 
denna begränsade tid. År 1996 och 2004 ingår ej pga. ofullständig data.  

3 Resultat och Diskussion 
I detta kapitel redovisas försäljningen av biogas i Trollhättan under åren 1997-2003. 
Denna biogas har ersatt diesel i busstrafik och ligger till grund för uppskattningarna av 
emissioner vid produktion och distribution samt slutanvändning i busstrafiken. 
Samhällets kostnader för dessa utsläpp värderas enligt aktuella modeller och en 
uppskattning av kostnadsbesparingen vid användandet av biogas istället för diesel görs. 

3.1 Biogasförbrukning i Trollhättans stadstrafik 
Biogasförsäljningen under perioden 1997-2003 i Trollhättans lokala stadstrafik visas i 
Figur 5, nedan. Försäljningen av biogas till bussar under 7-årsperioden har varit 
2 489 868 Nm3. Under 1997-2003 användes ca tio stycken biogasbussar i Trollhättan. 
Biogasförsäljningen uppvisar i huvudsak en ökande trend. År 2001 sjönk biogas-
försäljning på grund av att man bytte entreprenör för busstrafiken i Trollhättans stad. 
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Figur 5. Försäljning av biogas för bussar i stadstrafik i Trollhättan 1997-2003 [12].
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3.2 Bränslenas livscykelemissioner 
Den totala miljöbelastningen i form av utsläpp till luft kommer dels från produktion och 
distribution av bränslet och dels från slutanvändningen i bussarna. Biogasens totala 
emissioner vid produktion och distribution utifrån de lokala förutsättningarna finns 
redovisade i en tidigare livscykelstudie [11] (se Tabell 1).  

Tabell 1. Emissioner till luft [mg] per producerad MJ biogas för fordonsbruk [11].
 
Emissioner till luft [mg/MJ] CO2 CO NOx SOx CH4 NMHC partiklar 

Transport (diesel) 6074 5,71 52,7 0,007 0 2,95 0,79 
Uppvärmning  (biogas) 0 0,99 2,12 0,986 1,97 1,48 0,99 

Gasproduktion (el) 3,0 0,03 0,01 0,006 0,002 0,002 0,003 
Upgradering (el) 4,7 0,05 0,02 0,009 0,003 0,002 0,004 

Distrib och tankning (el.) 412,6 0,05 0,42 0,27 0,038 0,002 0,037 

Totalt 6494,3 6,83 55,27 1,28 2,01 4,45 1,82 

 

Data för dieselbränslet är hämtade från Scanraff, som anses vara det modernaste 
raffinaderiet i Sverige och som står för mer än hälften av den svenska produktions-
kapaciteten [6]. Bränslenas egenskaper är för jämförelsens skull sammanställda i Tabell 
2 nedan. 

Tabell 2: Biogasbränslets respektive dieselbränslets totala miljöpåverkan från 
produktion och distribution, i utsläpp till luft [mg] per producerad MJ 
fordonsbränsle (värdena är avrundade).

Utsläpp 
till luft, [mg/MJ] CH4 CO2 CO NOx SOx NMHC Partiklar 

Biogas 1) 2,0 6494 6,8 55 1,3 4,4 1,8 

Diesel 2) 2,0 3500 2,0 31 19 33 1,0 

 

1. Baserat på data från C. Fredriksson och S. Bohlin [11]. 

2. Baserat på data från Stefan Uppenberg m.fl. [6].  

Tabell 2 visar att biogasen i dessa steg har högre emissioner av flera redovisade ämnen 
än diesel, bl.a. koldioxid. Resultaten från livscykelstudien i Tabell 1 visar att 
biogasproduktionens emissioner till luft i huvudsak kommer från transporter. Detta 
beror på att organiskt material från fiskeindustrin och andra livsmedelstillverkare 
transporteras med tankbil som drivs med diesel vilket ger betydande fossila utsläpp. 

Emissionerna vid produktion och distribution av biogas respektive diesel skiljer sig på 
flera punkter. Emissioner av partiklar, koldioxid, kolmonoxid och kväveoxider för 
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biogas är större än för diesel men emissioner av svaveloxider och kolväten (utom 
metan), NMHC, är betydligt större för dieselbränslen. Metanemissionerna är jämförbara 
i storlek. 

Det är dock vid slutanvändningen i bussarnas förbränningsmotor som biogasen har sina 
största hälso- och miljöfördelar. Det allvarligaste miljöproblemet idag brukar anses vara 
klimatförändringarna orsakade av växthusgaser. Eftersom biogasen är förnyelsebar 
kommer den inte att ge upphov till några fossila koldioxidemissioner vid slutanvänd-
ningen, medan diesel ger upphov till huvuddelen av sina totala emissioner vid 
förbränningen. En jämförelse av totala emissioner vid bränsleproduktion, -distribution 
och användning i buss visas i Tabell 3 nedan. 

 
Tabell 3: Totala emissioner till luft [mg/MJ] vid produktion, distribution och 
slutanvändning av respektive bränsle i buss (värdena har avrundats). 
 

Utsläpp 
till luft, [mg/MJ] CH4 CO2 CO NOx SOx NMHC Partiklar

Biogas, produktion 
och distribution 1) 2,0 6494 6,8 55 1,3 4,4 1,8 

Biogas 
slutanvändning 2) 140 0 1,7 167 saknas 4,2 1,7 

Biogas totalt 142,0 6494 8,5 222 1,3 8,6 3,5 

Diesel, produktion 
och distribution 2) 2,0 3500 2,0 31 19 33 1,0 

Diesel 
slutanvändning 2) 6,0 73 000 11 720 1,6 11 11 

Diesel totalt 8,0 76 500 13,0 751 20,6 44 12,0 

 
1. Baserat på data från C.Fredriksson och S.Bohlin (2004) [11]. 

2. Baserat på data från Stefan Uppenberg m.fl. (2001) [6].  

Ur Tabell 3 framgår att över hela livscykeln för bränslena, från produktion till 
slutanvändning, är nu biogasen överlägset bättre i hälso- och miljöhänseende per MJ.  

Emissioner av den giftiga och klimatpåverkande gasen CO (GWP=3) är större för diesel 
än biogas. Emissioner som påverkar hälsa lokalt och regionalt, NOX, SOX, NMHC och 
partiklar, är betydligt större för diesel. Av växthusgaserna är CH4 avsevärt högre från 
biogas än diesel p.g.a. ofullständigt förbränning (tekniskt problem). 
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CO2–emissioner däremot, är betydligt större för dieselbuss. Metan är en växthusgas som 
är 20 gånger mer potent än CO2 (GWP=20) men om man summerar utsläppen av 
växthusgaserna CH4, CO och CO2 och viktar CO och CH4 med GWP-faktorerna 3 
respektive 20 blir reduktionen av växthusgaser 67,3 g koldioxidekvivalenter per MJ 
bränsle vid användning av biogas istället för diesel, dvs. en minskning med drygt en 
faktor 8 per MJ.  

Man kan dock inte säga att 1 MJ biogas direkt ersätter 1 MJ diesel. Detta beror på att 
dieselmotorn har högre verkningsgrad än de motorer konverterade till ottotyp som 
används för biogas, vilket medför att dieseln har en relativ fördel med en faktor 1,24 (se 
Tabell 4 nedan). För att köra en fordonskilometer krävs mindre energi med dieselmotor. 

Tabell 4. jämförbara mängder vid ersättning av diesel med biogas 1997-2003. 
Baserat på data från Blinge (1996) redovisade i Miljöfaktaboken Stefan Uppen-
berg m.fl. (2001) [6]. 

  Total mängd biogas   2 489 868 Nm3

  Energiinnehåll   34,8 MJ/Nm3

  MJ biogas 
 

  86 647 406 MJ 
 

  Biogas, verkningsgrad   18,5 MJ/fordonskm 

  Diesel, verkningsgrad   14,9 MJ/fordonskm 

  Relativ fördel för dieselmotor   18,5/14,9 =1,24 

 

Nu kan en ekvivalent mängd diesel som ersatts av biogas beräknas och motsvarande 
mängd emissioner som totalt besparats 1997-2003 uppskattas. Detta visas i Tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade ackumulerade emissioner från användningen av biogas 1997-
2003 jämfört med hypotetisk dieselanvändning, samt resulterande besparing av 
emissioner vid ersättning av diesel med biogas i Trollhättan. 

Periodens totala  
emissioner till luft 

[ton] 
CH4 CO2 CO NOx SOx NMHC Partiklar

Biogas 12,3 562,7 0,74 19,2 0,1 0,75 0,3 

Diesel (med hänsyn 
till vekningsgrad) 0,56 5345,6 0,91 52,5 1,4 3,07 0,84 

Besparing [ton] -11,7 4782,9 0,17 33,3 1,3 2,32 0,54 
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Eftersom utsläppen av kolväten från biogasmotorer nästan enbart består av oförbränd 
metan fås en negativ besparing för detta ämne.  

Emissionsbesparingarna kan nu sättas in i aktuella värderingsmodeller för uppskattning 
av de reducerade kostnader för hälsoproblem och miljöförstöring som uppnåtts. 
Beräkningarna redovisas i avsnitt 3.5.  

3.3 Sammanställning av bränslenas miljöklassning 

Biogas och dieselolja i allmänhet 

Miljöklassning är en av metoderna som pekar ut bränslen som anses vara bra ur miljö- 
och hälsosynpunkt. Dieselolja är en blandning av ett flertal olika organiska föreningar. 
Kvalitetskrav på energiinnehåll och oktantal ställs av Svensk Standard (SS-EN 590) på 
dieselolja som drivmedel. 

Till miljöklass 1 hör dieseloljor som har ett kokintervall (destillationsintervall) mellan 
180°C och 285°C vid 95 procent destillat, densitet mellan 800 och 820 kilogram per 
kubikmeter vid 15°C samt innehåller högst 0,001 viktprocent svavel och högst 5 
volymprocent aromatiska kolväten [7]. Svensk diesel för vägtrafik tillhör miljöklass 1. 

Till miljöklass 2 hör andra oljor än de som hör till miljöklass 1 om de har ett 
destillationsintervall mellan 180°C och 295°C vid 95 procent destillat, en densitet 
mellan 800 och 820 kilogram per kubikmeter vid 15°C och innehåller högst 0,005 
viktprocent svavel och högst 20 volymprocent aromatiska kolväten.  

Halten polycykliska aromatiska kolväten får inte överstiga 0,1 volymprocent och 
cetanindex inte understiga 47 [7]. Svensk Bensin tillhör miljöklass 2. 

Till miljöklass 3 hör övriga dieseloljor. 

När det gäller biogas för fordonsdrift anger EnergiGasNormen (EGN01) en 
specifikation för biogasen. De alternativa drivmedlen är miljöklassade från A till C. 
Biogasbränslet är klassat som miljöklass A. 
 
Klass A skall avse de drivmedel som ur klimat-, miljö- och hälsosynpunkt är mycket 
bättre än de bästa klasserna för dieselolja och bensin [7]. Biogas är det enda bränsle som 
uppfyller kraven för Klass A. 

Biogas och naturgas innehåller i stort sett inga cancerframkallande ämnen [7]. 
Dieselolja, däremot, innehåller cancerframkallade ämnen och kan även ge irritation för 
ögon och hud. 

Energiinnehållet för följande bränslen är [13]: 

1 m3 dieselolja motsvarar 9 960 kWh (kilowattimme) eller 35,2 GJ.  

1 m3 biogas motsvarar 9, 5 kWh (kilowattimme) eller 34,8 MJ. 
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3.4 Sammanställning av emissionernas miljö- och 
hälsoeffekter 

I Tabell 6 framgår vilka miljöeffekter utvalda emissioner åstadkommer. Hälso- och 
miljöeffekterna från respektive emission finns sammanställda nedan. 

Tabell 6: De studerade emissionerna från bränsleanvändningen i Trollhättan stad 
samt vilka miljöeffekter de bidrar till [6]. 

Miljöeffekter CH4 CO2 CO NOX SOX HC Partiklar 

        
Växthuseffekt X X X* X*  X*  

Försurning    X X   

Marknära 
ozon/oxidanter   X X  X  

Luftföroreningar i 
tätort (hälsa)    X X X X 

Övergödning    X    

*) Indirekt påverkan genom produktion av ozon 

Metan (CH4)  

Metan är en växthusgas som är 20 gånger mer potent än koldioxid [1]. Metan finns i 
inte helt obetydliga koncentrationer i avgaser. Det gäller speciellt för fordon som är 
drivna med biogas och naturgas. Utsläppen av metan måste därför beaktas vid 
sammanställningen av växthusgaser [10]. 

Koldioxid (CO2) 

Den helt dominerande växthusgasen från bussarna är koldioxid. Även fullständig 
förbränning av bussarnas drivmedel ger upphov till emissioner av växthusgaserna 
koldioxid och vatten (H2O). Koldioxid bromsar upp värmeutstrålningen från jorden 
vilket höjer jordens medeltemperatur.

Hälsoeffekter av kraftigt höjd koldioxid halt, t.ex. vid 1000 ppm (parts per million), är 
huvudvärk, trötthet och vid 8000 ppm kramper, medvetslöshet och död [14]. 

Kolmonoxid (CO) 

I lokala miljöer kan det fortfarande finnas höga halter av kolmonoxid (CO) [7, 8]. Under 
vintertid bidrar kallstart av dieselbussar till kraftig förhöjda halter av kolmonoxid i 
avgaserna.  
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Kolmonoxid är en växthusgas med större inverkan på klimatet än koldioxid [7] GWP 
brukar anges till 3. En minskning av CO emissionerna genom en oxidering till CO2 gör i 
detta sammanhang en viss nytta för klimatet. 

I första hand påverkas människor som arbetar där det är hög trafikintensitet t.ex. 
vägarbetare, polis och trafikanter. Särskilt personer med nedsatt lungfunktion, hjärt- och 
kärlsjukdomar är känsliga för exponering av kolmonoxid [7, 8]. Effekten av att ha 
exponerats finns kvar i flera timmar efter exponeringen. Kolmonoxid binder till de röda 
blodkropparna och försämrar blodets syretransportförmåga [7]. 

Ozonbildningen kan ökas på grund av kolmonoxid. Det finns skäl för att fortsättningsvis 
försöka begränsa kolmonoxid emissionerna i lokala miljöer. Halterna av kolmonoxid 
har börjat minska i utomhusluften. Detta beror främst på införandet av den katalytiska 
avgasreningen i Sverige för olika fordon t.ex. biogasbussar och dieselbussar [7]. 

Kväveoxider (NOX) 

Kväveoxider är ett samlingsnamn för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). 
Halterna av kvävedioxid i luften ligger ofta över gränsvärdet för luftkvalitet i tätorterna 
under vissa speciella atmosfäriska förhållanden [8].  

Motorernas förbränningsluft innehåller kväve i vilket gör att det bildas kvävedioxid i 
avgaserna. Halterna av kvävedioxid är relativt låga i atmosfären, men i atmosfären 
oxideras kvävemonoxid till kvävedioxid och vidare till salpetersyra [7].  

Kväveoxider bildar ozon under inverkan av solljus om det finns tillgång till kolväten 
och syre. Kväveoxider ger annars främst upphov till försurning och övergödning på 
skog och mark efter oxidering till salpetersyra. Halten av kväveoxider utomhusluften i 
tätorter kan även ge hälsoeffekter som luftvägssjukdomar vid långtidsexponering. Även 
låga halter kan ge ökad känslighet för bakterieinfektioner [7, 8].  

Svaveloxider (SOX) 

I samband från förbränning av diesel bildas svaveloxider. Svaveloxider är ett 
samlingsnamn för SO2 och SO3 [7]. SO2 är dominerande i avgaserna men SO2 oxideras i 
atmosfären till SO3. Emissionerna av svaveloxider kan direkt beräknas med utgångs-
punkt från svavelinnehållet i bränslet. Det finns endast försumbara svavelhalter i 
biogasen. 

Svaveloxider bidrar till försurningen av mark och vatten, genom att svavelsyra bildas i 
atmosfären från dessa föroreningar. Svaveloxider ger negativ påverkan på hälsa genom 
irritation av luftvägar och lungfunktion för personer med lungsjukdomar [7]. 
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Kolväten (HC/NMHC)  

NMHC (non methane hydrocarbons) är kolväten (HC) utom metan. Kolväten är ett 
samlingsnamn för alla kolväteföreningar i avgaserna. Kolväte kan även användas som 
nivåindikator av hälsofarliga ämnen. Vid kallstart ökar emissioner av kolväten [8].  

Dieselbussar med katalysator har bättre förutsättningar till låga kolväteutsläpp jämfört 
med biogasbussar. Detta beror på att biogasbussar under ofullständig förbränning och 
efterbehandling av avgasers oxidationer, t.ex. oförbränd metanal, fungerar dåligt ur 
teknisk synpunkt vilket ger ut höga kolvätenivåer [7]. Kolväten bidrar till ozon-
bildningen. 

Kolväten i avgaserna är relativt hälsofarliga. Bland kolväteföreningar finns mutagena, 
cancerframkallande (bensen), irriterande (aldehyder) ämnen och metan [7, 8]. 
Kolvätesammansättningen från biogas skiljer sig dramatiskt från sammansättningen av 
avgaser från diesel- eller bensindriven fordon. Detta kommer att spela stor roll vid den 
ekonomiskt värdering (se avsnitt 3.5) [15]. 

Partiklar 

Partikelemissionen från biogasbussar och dieselbussar mäts vid avgaserna, genom 
provtagningsfilter. Partikelemissionen från dieselmotorer kan normalt [8] innehålla 20-
40 % flyktiga ämnen medan partiklar från tätortsluften kan innehålla ca 80 % flyktiga 
ämnen. Partiklarnas storleksfördelning kan variera kraftigt beroende på vilket bränsle 
som används och är avgörande för dess hälso- och miljöeffekter. 

Förutom fasta partiklar, filtreras även oförbrända bränslerester, olja, sulfater från 
bränslets svavel och bundet vatten ur avgaserna [8]. 

Nya partiklar kan bildas från sulfater och nitrater tillsammans med luftens fukt. Partiklar 
kan även öka i storlek genom att kolväten, sulfater, nitrater och vatten adsorberar.  

Partikelemissionerna i atmosfären kan påverka sikten och nedfallet av svavelsyra [8]. 
Höga koncentrationer av partiklar i tätortsluften kan ge ett flertal hälsofarliga luftvägs-
sjukdomar, cancer och samt en ökad dödlighet. Minskade svavelhalter innebär minskade 
emissioner av partiklar och en minskad påverkan på hälsa. 

3.5 Värderingskriterier 
Den redovisande värderingen av miljökostnader bygger på de siffror som tagits från 
SIKA:s studien och andra studier [1, 9, 10, 15]. I denna studien har antagits att staden 
Falun är jämförbar med Trollhättan i värderingen av emissionskostnader (se Figur 4). 
Att värdera miljö- och hälsokostnader ger upphov till stora osäkerheter. Värdena ska i 
princip motsvara de samhällsekonomiska marginalkostnaderna utsläppen orsakar.  
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Vid kostnadsbestämning bör även bl.a. följande iakttas [9]: 

• Kostnaderna kan variera beroende på var och när utsläppen sker. 

• Kostnaderna kan variera för olika fordons- och bränsletyper, eftersom avgasernas 
sammansättning av ämnen varierar. 

• Kemiska omvandlingar av de direkta emitterade ämnen kan behöva beaktas. T.ex. 
NOX - och SO2 -utsläpp ger upphov till hälsoeffekter regionalt. NOX utsläpp kan 
dels reagera med kolväten och bilda ozon och dels samverka med det ozon som 
förekommer som bakgrundsförorening. 

I Tabell 7 redovisas en sammanställning av de olika emissionerna för respektive globalt-
, regionalt-, och lokalt påverkan. 

Tabell 7: Klassning av bussarnas emissioner i global, regional och lokal påverkan 
[7]. 

Globalt/klimat Regionalt/miljö Lokalt/hälsa 

Koldioxid (CO2) Kväveoxider (NOX) Kväveoxider (NO2) 

Metan (CH4) Svaveldioxid (SOX) Kolmonoxid (CO) 

 Kolväten (HC) Kolväten (HC) 

  
Svaveldioxid (SOX) 

Partiklar 

      

Global påverkan 

Vissa föreningar kan genom sin långa uppehållstid i atmosfären spridas över hela 
jordklotet, vilket bidrar till en global miljöpåverkan. Med global påverkan avses i första 
hand klimatpåverkan (växthuseffekt) och uttunning av det stratosfäriska ozonlagret. 
Med växthusgaser avses här främst metan och koldioxid. Metan ger 20 gånger mer 
effekt än koldioxid ur ett 100–års perspektiv [7]. Emissionerna av koldioxid är dock 
mycket större än metan totalt sett. 

Växthuseffekt uppkommer genom att dessa föreningar stänger inne infraröd värme-
strålning i jordens atmosfär vilket minskar värmeutstrålningen. En ökning av dessa 
föreningars koncentrationer kan ge upphov till en höjning av jordens medeltemperatur, 
förändrade klimatzoner och höjning av havsytan [7]. 
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Regional påverkan 

Med regional påverkan avses främst försurning, eutrofiering, påverkan på hälsa och 
växtlighet [7]. Emissioner med regional påverkan är bl.a. svaveldioxid och kväveoxider 
som ger upphov till försurning. Kväveoxider ger även upphov till eutrofiering.  

Marknära ozon bildas genom oxidation av luftens syre i närvaro av kolväten och 
kväveoxider under inverkan av solljus (UV-strålning). Detta påverkar hälsa och 
växtlighet. 

Lokal påverkan 

Med lokal påverkan avses påverkan på hälsa. De viktigaste emissionerna är 
kolmonoxid, svaveldioxid, kväveoxider och partiklar som är cancerframkallande och 
allergiframkallande [7]. 

Allergiframkallande ämnen finns främst bland de flyktiga organiska ämnena (VOC) 
som utgör en del av kolväteutsläppen. Marknära ozon har hälsopåverkan även om 
utbredningen är regional snarare än lokal. 

Att värdera effekterna från koldioxid skiljer sig från att värdera lokala och regionala 
luftföroreningar. Värdet av utsläppsminskningar kan inte göras enbart utifrån det egna 
landets medborgare. Värdet skulle motsvara jämviktspriset på utsläppsrätter, om handel 
med sådana kommer igång. Osäkerhet råder dock för närvarande om korrekt värde. 
Utgångspunkten bör istället bestämmas utifrån ”faktiska nationella ambitioner att dra 
ned utsläppen från inhemska källor” [9, 10].  Värdet beräknas då som en marginal 
åtgärdskostnad för transportsektorn att nå dessa mål. I Sveriges fall, koldioxidskatten 
som krävs för att nå det mål som ställts upp för transportssektorns utsläpp av koldioxid. 
Detta innebär att utsläppen från transportsektorn år 2010 inte ska vara högre än 
motsvarande utsläpp år 1990 [9, 16, 17]. SIKA:s rekommendationer är att CO2-
utsläppen värderas till 1,50 kr per kg utsläpp [9, 16] vilket används i denna studien (se 
Tabell 8). 

Detta värde är betydligt högre än koldioxidskattenivån, som är 0,38 kr/kg men ligger 
nära värdet 1,57 kr/kg som används av Vägverket och Banverket i sina analyser för att 
kunna beräkna sina marginalkostnader och transportsektorn koldioxidutsläpp [9].  

Kostnaden för utsläppen av kolväten och kväveoxider kan variera kraftigt beroende på 
var och när utsläppen sker. Sker utsläppen i centrum nära områden där många bor då 
blir kostnaden upp till 5 gånger högre än på landsbygden [15]. När NO oxideras bildas 
sekundärt NO2, vilket är ett allvarligare problem än kvävemonoxid. Dock förbrukas 
samtidigt marknära ozon, vilket medför gruppen av kväveoxider värderas ganska lågt, 
endast 11 kr/kg. Metanutsläpp har inte tilldelats något värde men av Kommuni-
kationsskomitten (KomKom) värderas metan allmänt som växthusgas 20 gånger högre 
än koldioxid, vilket ger en kostnad på 30 kr/kg som har använts i Tabell 8 [1]. 
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Ingen ekonomisk värdering av kolmonoxid (CO) har gjorts. Detta beror på att det inga 
realistiska uppskattningar gjorts ännu [18]. 

Tabell 8. Värderingen av utsläpp [kr/kg], ackummulerade emissioner [ton] och 
den totala reduktionen av miljökostnader [kkr], under 1997-2003 i Trollhättan. 

Emission: CH4 
1) CO2 

2) CO NOX 
3) SO2 

3) NMHC3

) Partiklar3)

Värdering av lokala 
effekter [kr/kg] 30 1,50 saknas 11 96 19 3 278 

Totalt besparing [ton] -11,7 4 783 0,17 33,3 1,3 2,32 0,54 

Miljökostnadsreducering 
[kkr] -351 7 174 saknas 366 125 44 1 770 

 
1. Värdering är baserat på Anders Lingsten m.fl. [1]. 
2. Värdering är baserat på SIKA (1999) [9]. 
3. Värdering är baserat på SIKA (2002) [10]. 

 
I Tabell 8 framgår att den totala besparingen av hälso- och miljöeffekter i Trollhättan är 
9,1 Mkr vid användningen av biogas i jämfört med dieselanvändning under 1997-2003. 
Beräknat för enbart 2003 har Trollhättans stad har gjort en besparing på totalt ca 1,5 
Mkr. Denna årsbesparing innebär att ytterligare investeringar i biogasanvändandet 
lättare kan motiveras ekonomiskt.

3.6 Intervju vid Tingvalla 
En fördjupad undersökning av användandet av biogasbussar och dieselbussar har gjorts 
vid bussterminalen i Tingvalla. I undersökningen ingår även egna erfarenheter som 
busschaufför av båda busstyperna. 

Drifts- och underhållsbehov 

Det görs två översyner per år på bussarna. Biogasbussar är ca 20 % dyrare vid service 
och underhåll jämfört med dieselbussar. Biogasbussar har haft problem med bl.a. 
tomgångsinställningar, tryckregulatorn och insprutningssystemet. Detta beror på att 
inställningen av gasen var fel vid leverans. För förarna kan det i vissa fall vara något 
irriterande att anpassa sin körteknik eftersom gaspådraget blir långsammare än för en 
dieseldriven buss. Systemet måste även göras rent lite oftare på biogasbussar. För 
verkstadspersonal är service och underhåll på biogasbussarna svårare. Detta beror på att 
biogasmotorn blir 20°C varmare än dieselmotorn och är svårare att komma åt vid 
reparation [19]. 
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Ett annat problem för bussarna är att stadens satsning på nollvisionen har lett till flera 
gupp på stadens vägar. Bränsleförbrukningen under stadskörningen (se bilaga A 
dieselförbrukning) har ökat och flera karosskador har förekommit på bussarna.  

Arbetsmiljö och passagerarmiljö 

Förarna som kör biogasbussar upplever en förbättring av förarmiljön genom 
minskningar av buller och vibrationer jämfört med dieselbussar. Även passagerarna 
upplever en förbättring vid hållplatserna, speciellt vad det gäller luftkvalitén. Biogas-
bussarna ger inte så mycket lukt som dieselbussar ger. 

4 Slutsatser 
Studien visar avsevärda skillnader i emissioner till luft mellan biogas- och dieselbussar i 
ett livscykelperspektiv. Biogas som bränsle är betydligt bättre än diesel ur miljö- och 
hälsohänseende. Utsläppen av växthusgaser, räknat i koldioxidekvivalenter är nästan 7 
gånger mindre för biogas. Utsläppen av hälsofarliga kolväten, kväveoxider och partiklar 
är mer än dubbelt så stora med diesel. 

Den metan som släpps ut vid slutanvändningen i biogasbussarna är en av svagheterna 
med detta bränsle. Utvecklingen av reningsteknik, motorteknik och hantering av rötrest 
kan medföra att metanutsläppen från biogasproduktion och användning som bränsle kan 
minskas. Möjligheterna att ytterligare sänka utsläppen av CO2, CO, NOX och partiklar 
finns. En möjlighet är att använda biogas eller andra biodrivmedel till de transporter av 
organiskt material från fiskeindustrin och andra livsmedelstillverkare till Arvidstorp.  

Den totala besparingen av miljökostnader från emissioner till luft vid användningen av 
biogas jämfört med diesel under 1997-2003 i Trollhättans stadstrafik uppskattas till 9,1 
miljoner kronor enligt samhällsekonomiska värderingsmodeller. Bl.a. har utsläppen av 
växthusgaser minskat med ungefär 4 500 ton koldioxidekvivalenter. Om man tittar på år 
2003 gör Trollhättans stad en årlig samhällsekonomisk besparing på totalt ca 1,5 
miljoner kronor. Under 7–årsperioden har Trollhättan alltså reducerat negativa miljö- 
och hälsoeffekter från busstransporterna.  

Studien påvisar en betydande miljö- och hälsoekonomiskt vinst för Trollhättans 
samhälle och visar att det varit klokt att fokusera på en långsiktig satsning av biogas 
som drivmedel i stadens lokala stadstrafik. 

Det bedrivs mycket forskning kring alternativa bränslen, bland annat kring bränsleceller 
och vätgas. Förmodligen kommer det dock att ta många år innan den typen av lösningar 
är tillräckligt lönsamma och till dess är biogas ett av de bästa alternativen. Biogasen 
fungerar även som en energigasbro till framtida förnyelsebar vätgas/bränslecellteknik. 
En infrastruktur för biogas kan användas också i vätgassamhället. 
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Förutom minskade utsläpp från biogasbussar finns flera andra fördelar, bl.a. 

• Bullernivån på en biogasbuss halveras vid acceleration och körning i tätort 
jämfört med dieselbussar. 

• Vibrationerna på biogasbuss minskar vilket skapar en bättre miljö för både 
bussförare och passagerare. 

• Biogas är en giftfri gas och därmed arbetsmiljömässigt säkrare att hantera än 
diesel. 

• Biogasproduktionen bidrar till att lösa en del av våra avfallsproblem. 

• Lokalt producerat bränsle ger arbetstillfällen i Trollhättan och minskar import-
beroendet. 

4.1 Analys av resultat 
De data som presenterats i studien har bedöms att vara de mest relevanta för att beskriva 
dagsläget i Trollhättan. I jämförelsen av emissioner från biogas- och dieselbränsle finns 
dock olika osäkerhetskällor. Att värdera miljö- och hälsokostnader ger också upphov till 
stora osäkerheter. Därför rekommenderas försiktighet vid kvantitativ tolkning av 
resultaten. Effekterna på natur- och kulturmiljöer har inte beaktas i underlaget från 
SIKA:s studier vilket kan utgöra en stor felkälla i bedömningarna. På grund av att dessa 
effekter inte beaktas så underskattas de samhällsekonomiska kostnaderna för utsläppen.  

Under ett års biogasproduktion kan så mycket som ca 33 % av biogasen facklas bort [4]. 
Detta beror bl.a. på att efterfrågan och tillgång av biogas inte överensstämmer 
fullständigt. Genom att öka biogasanvändningen istället för att fackla skulle mer diesel 
kunna ersättas och emissionsvärdena per MJ skulle kunna reduceras för biogasen. Detta 
eftersom försäljningsvolymen kan öka utan fler dieseltransporter av substrat. 

Ur Tabell 1 framgår att dessa transporter är ansvariga för omkring 90 % av biogasens 
livscykelemissioner av koldioxid, kolmonoxid och kväveoxider. Genom miljövänligare 
transporter kan dessa utsläpp minskas kraftigt. Dessutom skulle emissionerna av 
kolväten och partiklar nästan kunna halveras om dieseln ersattes. Trollhättans delmål för 
energianvändningen som helhet är att minska sina fossila bränslen med 96 GWh per år 
(10 000 m3 diesel/år). 

Den mängd biogas som användes till bussar 2003 motsvarar ca 3,9 GWh. Under 2003 
har stadens lokaltrafik även använd ca 2,5 GWh diesel. Detta innebär att staden skulle 
behöva öka sin biogasanvändning med 64 % för att ersätta detta dieselbränsle. Detta bör 
vara fullt möjligt genom minskad fackling och en redan planerad ökning av 
uppgraderingskapaciteten. Även om försäljning av biogas till andra fordon inte ingått i 
denna studien är det lätt att konstatera att andra biobränslen måste användas för att nå 
hela Trollhättans mål. 
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Delmålet för Trollhättans stads transportarbete (ej bussar) att ersätta 4 GWh/år fossila 
drivmedel till 2010 konkurrerar med bussarnas biogas men kan troligen uppnås genom 
ökad uppgradering från TRAAB i Heljestorp.   

Även om Trollhättan har sparat ca 9,1 miljoner i miljökostnader under 1997-2003 enligt 
denna studie, uppgår de gjorda investeringarna i biogassystemet genom Kommuni-
kationsforskningsberedningen, Lokala Investeringsprogrammet och aktuella Klimat-
investeringsprogrammet till ca 53 miljoner, varav ca 30 miljoner kommer från 
Trollhättans kommun. Kan detta motiveras? 

Genom biogasanvändning i övriga fordon och för uppvärmning har ytterligare 
samhällsekonomiska miljövinster uppnåtts, som inte ingår i denna studie. Som ett 
räkneexempel kan anges att år 2003 såldes ca 260 000 Nm3 biogas till sopbilar och 
personbilar, vilket motsvarar ca 1 miljon i miljö- och hälsovinster (extrapolerat från 
dieselbussresultaten). Inom två år är prognosen att öka den totala användningen med 
ytterligare drygt 900 000 Nm3, vilket motsvarar ca 3,5 miljoner samhällsekonomiska 
vinster. Om detta stämmer kommer den totala årliga besparingen pga. redan gjorda 
investeringar i biogasen att vara omkring 6 miljoner kronor. 

Genom att i framtiden minska de fossila inslagen i biogastillverkningen, främst med 
grön el till distribution och tankstället samt biobränsle till transporter av substrat (eller 
mer lokala substrat) kan upp till 90 % av biogasens livscykelemissioner av koldioxid, 
kolmonoxid och kväveoxider samt nästan hälften av emissionerna av kolväten och 
partiklar reduceras. Detta gör att de årliga miljöbesparingarna kan öka. 

Biogasen är i dagsläget billigare att köpa in än diesel. Genom höjda skatter på fossila 
bränslen och minskad tillgång på olja kommer biogasen att generera ökande 
ekonomiska fördelar med tiden och tillsammans med ovanstående effekter ge en 
nettovinst inom relativt kort sikt. 
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4.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
(i) Till fortsatt arbete rekommenderas en studie även av miljö- och hälsovinster från 
biogasbilar och biogaslastbilar (sopbilar) i Trollhättans stad. 
 
(ii) En djupare utredning bör göras av de miljö- och hälsomässiga vinsterna som kan 
åstadkommas i framtiden genom utveckling av produktionen och biogas-
användningen i Trollhättan.  

 
(iii) Till fortsatt arbetet rekommenderas även en undersökning av miljö- och 
hälsovinster för andra fordonsbränslen i jämförelse med biogas, t.ex. etanol och 
metanol. 
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A Dieselförbrukning i Trollhättan 
Dieselförbrukningen under period 2003 för Trollhättans lokala stadstrafik visas i 
Tabell 9 [19]. 

 
Månad Drivmedel

liter totalt 
Körda 

km 
Drivmedel 

liter/km 
Januari 21816 53456 0,408 
Februari 22745 50822 0,447 

Mars 24346 53248 0,457 
April 21388 48550 0,441 
Maj 20942 47539 0,441 
Juni 18094 40060 0,452 
Juli 15858 36744 0,432 

Augusti 17964 41032 0,438 
September 22136 49545 0,446 
Oktober 22808 50047 0,455 

November 19335 43057 0,449 
December 21652 46326 0,467 

Summa 249 085 560 426 0,445 
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