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Sammanfattning  
Fossila drivmedel ger en negativ påverkan på miljö och klimat. Men frågan är om 

biodrivmedel är bättre. Det kan skilja stort mellan olika drivmedel beroende på vilken 

råvara och framställningsprocess som används. Syftet med studien är att göra en 

sammanställning av fördelar och nackdelar med olika fossilfria drivmedel som används 

och kan komma att användas i kollektivtrafiken i Gävleborgs län. I samråd med X-trafik, 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten, har det framkommit att det främst är biodiesel 

(HVO - hydrogenerade vegetabiliska oljor), biogas och el som är intressanta att analysera. 

Rapporten kommer att redogöra hur användningen ser ut i andra delar av landet och i 

världen för att kunna anpassa kunskaperna till Gävleborgs län. I studien ingår även en 

granskning av produktionspotentialen för dessa drivmedel i länet. Det slutgiltiga 

resultatet av studien kommer att bidra till utvecklingen av en fossilfri fordonsflotta i 

regionen. Genom intervjuer med närproducenter av biogas (Gästrike Ekogas AB) och 

biodiesel (Colabitoil AB) samt med X-trafik inhämtades kunskap om hur produktionen 

ser ut i länet och vilka behov som finns. Detta tillsammans med en litteraturstudie gav 

resultatet. X-trafik har huvudansvaret för kollektivtrafiken och utför den genom 

entreprenörer som fått uppdragen genom upphandling. HVO har många fördelar mot 

andra dieselbränslen och kan tankas direkt i fordonen utan att dessa behöver modifieras. 

Dessutom görs den HVO som Colabitoil distribuerar och kommer börja producera på 

restavfall. En av X-trafiks entreprenörer har slutit ett avtal med Colabitoil vilket betyder 

att all fossil diesel som bussarna kör på idag kommer att bytas ut mot biodiesel. I Gävle 

stad kör bussarna på biogas och gasen produceras på avloppsreningsverket Duvbacken. 

Denna produktion täcker upp 60 % av behovet och resten är fossil gas. Med den nya 

anläggningen som Gästrike Ekogas håller på att bygga kommer behovet mer än väl täckas 

upp. Biogasen är även den gjord på restavfall. I den nya biogasanläggningen kommer de 

också få en utmärkt biogödsel fri från föroreningar, som kan KRAV-märkas och användas 

till odling för att ersätta konstgödsel. Elbussar är något som diskuteras av X-trafik och 

kan vara bra alternativ på vissa linjer dock är tekniken under utveckling fortfarande och 

investeringskostnaden är hög. Det finns potential att kollektivtrafiken i Gävleborgs län 

kan köra på 100 % miljövänligt, hållbara och närproducerade drivmedel inom en snar 

framtid. 

Nyckelord: Biodiesel, biogas, elbussar, kollektivtrafik, biodrivmedel 

Författare: Elin Nordin & Emma Thiede 

Lärosäte: Högskolan i Gävle  
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Abstract 
The purpose of this study is to make a summary of the advantages and disadvantages of 

various non-fossil fuels that are used and can be used in public transport in the county. In 

consultation with X-trafik, it has emerged that it is mainly biodiesel (in the form of  

HVO - hydrogenated vegetable oils), biogas and electricity that are interesting to analyse. 

The report will describe the use in other parts of the country and the world to adapt the 

knowledge to the county. The study also includes an investigation of the production 

potential of these fuels within the county. The final results of the study will contribute to 

the development of a fossil free fleet in the region. Through interviews with local 

producers of biogas (Gästrike Ekogas AB) and biodiesel (Colabitoil AB) and X-trafik 

information was collected about how the production is performed in the county and what 

the needs are. This, together with a literature review yielded the results. X-trafik has the 

main responsibility for the public transport and carries it out through contractors with 

assignments through procurement. HVO has many advantages compared to other diesel 

fuels and can be refueled directly in vehicles without modifications of these. Additionally, 

the HVO that Colabitoil distributes and will begin producing is made of residual waste. 

One of X-Trafik's contractors has signed a contract with Colabitoil which means that all 

fossil diesel the buses run on today will be replaced with biodiesel. In Gävle city the buses 

run on biogas and the gas is produced at the sewage treatment plant. This production 

covers 60% of the need and the rest is fossil gas. The new facility, which Gästrike Ekogas 

is building, will produce more than the public transport needs. Biogas is also made from 

residual waste. The new facility will also yield a by-product in the form of an excellent 

bio-fertilizer free of contaminants that can be KRAV labelled and used for cultivation to 

replace chemical fertilizers. Electric buses are something that is discussed, and may be a 

good option on certain routes, however, the technology is still under development and the 

investment cost is high. There is great potential that the public transport in the county can 

run on 100% eco-friendly, sustainable and locally produced fuels in the near future. 

Keywords: Biodiesel, biogas, electric buses, public transport, biofuels 

Author’s: Elin Nordin & Emma Thiede 

University: University of Gavle 
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1. Inledning 
Inledande i denna rapport beskrivs bakgrunden till problemet i kapitlen 1.1 Globalt - 

planetära gränser, 1.2 Biodrivmedel, 1.3 EU, 1.4 Sverige – FFF och 1.5 Regionalt –  

X-trafik. Sedan presenteras problemet som kommer undersökas i kapitel 1.6 Problem. 

Studiens syfte och mål finns i kapitel 1.7 och de avgränsningar som har gjorts i kapitel 

1.8. Den målgrupp som studien riktar sig till presenteras i kapitel 1.9 Målgrupp.  

1.1  Globalt - planetära gränser 
Inför klimatmötet i Köpenhamn år 2009 gick flertalet forskare ihop i ett gemensamt  

projekt. Det tog tre år innan rapporten “A safe operating space for humanity” publicerades 

(Rockström et al., 2009). I denna rapport har forskarna identifierat nio stora system som 

måste förvaltas för att ta hand om och rädda jorden. Gränserna är uppbyggda med hänsyn 

till jordens biologiska gränser. Det är tre övergripande gränser: ett stabilt klimat, ett intakt 

ozonlager och ett väl fungerande hav.  Fyra stycken biosfärgränser: den globala vatten-

cykeln, de globala näringscyklarna av kväve och fosfor, skogar och mark samt den 

biologiska mångfalden. Dessa 7 gränser, eller system, skapar den levande biosfären. De 

sista två gränserna, kemikalier och luftföroreningar, är inga naturliga system utan båda är 

skapade av människor.  

Överskrids inte dessa nio gränser mår planeten bra och det finns säkra skiljelinjer för 

samtliga. I Figur 1 visas de nio systemen och det säkra utrymmet representeras av det 

gröna området i mitten. Som Figur 1 visar är gränserna för den globala näringscykeln av 

kväve, den biologiska mångfalden och ett stabilt klimat överskridna. För kemikalier och 

luftföroreningar har forskarna ännu inte räknat ut om gränserna är passerade eller inte. 

Planetary Boundaries är ett naturligt steg som alla måste förhålla sig till för att förbättra 

miljön. Det börjar röra sig i rätt riktning, tillväxt och framgång är möjligt om det sker 

hållbart. De planetära gränserna ska leda utvecklingen i rätt riktning (Rockström et al., 

2009; Rockström J. , 2015). 
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Figur 1 Bild över hur de planetära gränserna presenteras i ”A safe operating space for 

humanity” (Rockström et al., 2009, s. 472). 

Vad gäller gränserna för klimatförändringar och stabilt klimat är gränsen max två graders 

uppvärmning. Det innebär att jordens medeltemperatur inte får öka med mer än två grader 

jämfört med innan industritiden. Det innebär att utsläppen av CO2 i atmosfären måste 

minska och en kolbudget kan räknas ut ifrån vid vilken nivå klimatet är stabilt. Genom 

regleringar har det tidigare styrt tekniken till att utvecklas mot en hållbarare användning 

(Rockström et al., 2009; Rockström J. , 2015).  

Enligt Rockström (2015) är vi som lever på jorden nu den första generationen som vet 

vad som sker med klimatet och kan göra något åt klimatförändringarna. En fossilfri värld 

är möjlig genom att minska utsläppen med 5-6 % per år. Det är endast ett fåtal år kvar att 

hinna göra en förändring. På det stora klimatmötet i Paris som ägde rum i december 2015 

stiftades ett nytt klimatavtal efter misslyckandet i Köpenhamn 2009. FN satte upp 17 mål 

för alla länder oavsett ekonomi, där målet var en värdig och hållbar framtid för alla.  

Inför Parismötet gick 17 ledande forskare inom miljö ihop och skrev “The Earth  

Statment” där 10 punkter för förbättrad miljö presenterades, varav 8 av dessa togs upp i 

Paris (The Earth Statement, 2016). De viktigaste punkterna i ”The Earth Statement” enligt 

Rockström (2015) är:  

 att hålla uppvärmningen under 2 grader som absolut planetär gräns och upprätta 

en kolbudget som måste delas rättvist mellan alla länder  

 att bli fossilfria till 2050 med nollutsläpp av CO2 
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1.2  Biodrivmedel 
För att minska utsläppen av CO2 från transporter har detta skapat ett nytt behov av 

fossilfria drivmedel. I dagsläget finns flertalet alternativ på marknaden såsom biogas,  

el (förutsatt att den är fossilfritt framställd), biodiesel och etanol (Xylia & Silveira, 

2016).  Fossilfria drivmedel även kallade biodrivmedel delas upp i olika generationer. 

Azad, Rasul, Khan, Sharma och Hazrat (2015) beskriver de olika generationerna där den 

första generationens biodrivmedel är producerade av råvaror som skulle kunna användas 

som livsmedel. Dessa råvaror ger generellt mer drivmedel per råvara, men att göra 

drivmedel från livsmedelsgrödor har en negativ påverkan på livsmedelspriserna. Detta 

för att priset på spannmål och sockerrör inverkar på produktionskostnaden samt att de tar 

värdefull odlingsmark i anspråk.  

Azad et al. (2015) ansåg därför att första generationens drivmedel inte är hållbara. Andra 

generationens drivmedel är producerade från råvaror som inte går att äta som till exempel 

trä- och träavfall, djurfett, använd matolja och grödor som inte kan ätas. I Tabell 1 visas 

de olika generationerna och exempel på råvaror och de drivmedel som kan produceras av 

dessa råvaror. I jämförelse med första generationens biodrivmedel är andra generationens 

biodrivmedel generellt dyrare att producera men de har inte samma negativa påverkan på 

livsmedelspriser och markanvändning. Andra generationens biodiesel är också mer 

kompatibla med dagens fordon men båda ger mindre utsläpp än fossil diesel. Författarna 

beskrev att det fortfarande behövs mycket forskning och satsningar på andra 

generationens drivmedel för att de ska bli kommersiellt gångbara men att detta pågår just 

nu. För tredje generationens biodrivmedel nämnde författarna att mikroalger är en 

intressant råvara som det forskas om och Skogsindustrierna (2007) placerar också vätgas 

för bränsleceller i denna generations biodrivmedel. 

Tabell 1 Sammanställning av de olika generationerna med biodrivmedel. Tabellen är 

sammanställd från Azad et al. (2015) och Skogsindustrierna (2007). 

Generation Råvaror - några exempel Exempel på drivmedel 

1:a 
Ris, vete, socker, ätliga  
vegetabiliska oljor 

Biodiesel, ex. RME (rapsdiesel), biogas,  
etanol från socker och stärkelse  

2:a 

Grödor som ej går att äta, 
vegetabilisk olja som ej går 
att äta, använd matolja, 
djurfett, halm och andra 
restprodukter från  
jordbruket, trä, träavfall, fast 
avfall, energigrödor 

Biodiesel, förbättrad etanolproduktion  
framställd av skogsråvara, förgasning av  
biomassa till syntesgas som kan konverteras till 
ex. metanol, DME (dimetyleter) eller syntetisk  
diesel (Fischer-Tropsch Diesel, FTD) 

3:e 
Olja och biomassa  
producerade av  
mikroalger, vätgas 

Biodiesel, biogas, bränsleceller som drivs av  
vätgas 

 

I en studie i Australien gjordes en undersökning av  första, andra och tredje generationens 

biodrivmedel för användning inom transportsektorn (Azad et al., 2015). Detta gjordes 
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eftersom transportsektorn står för 24 % av landets totala energianvändning. Studien visar 

att trenden för att använda biobaserade drivmedel hela tiden växer och att efterfrågan på 

dessa ökar. Detta leder till att det  ständigt utvecklas nya typer av biodrivmedel (Azad et 

al., 2015). Sunde, Brekke & Solberg (2011) menar att andra generationens biodrivmedel 

är en bättre utväg för transportsektorn då det inte inkräktar på produktionen av livsmedel, 

innebär mindre effekter av råvaruproduktionen och ger bättre drivmedel.  

1.3  EU 
I Europa stod  transportsektorn under 2011 för 33 % av energianvändningen och 24 % av 

koldioxidutsläppen. Samma år var andelen bussar i kollektivtrafiken 50 - 60 % och 95 % 

av dessa drevs med diesel (Zivanović & Mišanović, 2014). Alla medlemsländer i EU har 

krav på sig att minska miljöpåverkan från transportsektorn och i Europaparlamentet och 

rådets direktiv 2009/28/EG främjande av användningen av energi  från förnybara 

energikällor (även kallad RED - Renewable Energy Directive) går det att läsa att de vill 

begränsa utsläppen av växthusgaser i transportsektorn och att renare alternativ ska 

främjas. Konkreta mål för alla EU-länder är att 20 % av energin skall komma från 

förnybara källor och i transportsektorn ska 10 % vara förnyelsebar till år 2020 

(Europaparlamentet och rådet, 2009). 

För fordon finns det också olika miljöklasser som kan ses i Tabell 2. I takt med att  

befintliga fordon, bland annat inom kollektivtrafiken, blir uttjänta och ska bytas ut samt 

när nya fordon köps in finns krav att de nya fordonen måste ha en bättre miljöklass. På 

Upphandlingsmyndigheten (2015) går det att läsa: 

“Sedan 2014-01-01 är lagstiftad nivå vid köp av nya fordon Euro VI. Vid köp av 

begagnade fordon kan det fortfarande finnas en begränsad tillgång av Euro VI. 

EEV (Enhanced environmental friendly vehicle) är en frivillig nivå för 

avgasemissioner som ligger mellan Euro V och Euro VI.”  

 (Upphandlingsmyndigheten, 2015) 
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Tabell 2 Beskrivning av de olika miljöklasserna för tunga fordon. Källa: Konkurrensverket 

(2015). 

Euroklass/ 
Utsläppsklass 

Tidigare 
svensk 
miljöklass     

Kommentar Miljözonsinformation     

Euro III     
Miljöklass 
2000     

Lagstiftad nivå mellan  
2001-10-01 och 2006-09-30. 

Får köra i miljözon i åtta år,  
registreringsår oräknat. 

Euro IV 
Miljöklass 
2005 

Lagstiftad nivå mellan  
2006-10-01 och 2009-09-30. 

Får köra i miljözoner till och 
med utgången av 2016.     

Euro V -     
Lagstiftad nivå från och med 
2009-10-01. 

Får köra i miljözoner till och 
med utgången av 2020. 

EEV 
Miljöklass  
EEV 

Frivillig miljöklass. Särskilt 
miljövänliga fordon vars  
motorer uppfyller kraven enligt 
direktiv 2005/55/EG. 

Får köra i miljözoner till och 
med utgången av 2020. 

Euro VI - 
Lagstiftad nivå från och med 
2014-01-01. 

Får köra obegränsat i 
miljözon. 

Hybrid 
Miljöklass  
HYBRID 
         

Bilar som är inrättade för att 
kunna drivas såväl med  
elektricitet från batterier som 
med förbränningsmotor. 

 

El  
Miljöklass  
EL 

Bilar som är inrättade som  
elbilar, dvs. drivs enbart med 
elektricitet från batterier. 

 

 

Konkurrensverket (2015) beskriver vilka emissioner som kontrolleras i Euroklassningen 

och för dieseldrivna fordon är det kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider  (NOx) 

samt partiklar (PM). Koldioxid (CO2) ingår inte. För tunga fordon mäts utsläppen i g/kWh 

och gäller för motorn, inte fordonet som motorn sitter i. När fordonet används kan de 

faktiska utsläppen variera på grund av exempelvis körstil och trafikförhållanden. De 

gränser som är beslutade enligt lag är maxutsläpp men ofta är utsläppen från motorerna 

lägre i verkligheten. I miljözoner gäller regleringen för tunga bussar och tunga lastbilar 

och gäller alla fordon med kompressionständning. Detta gäller oavsett drivmedel. 

Miljözoner finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Lund och 

fordon får köra i miljözonen 6 år från det att fordonet är registrerat (Konkurrensverket, 

2015). Undantagen från denna regel kan ses i Tabell 2. 

1.4  Sverige – FFF 
Näringsdepartementets direktiv om fossiloberoende fordonsflotta (FFF) 2030 skall vara 

ett steg  mot att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning till år 2050. 

Det  innebär att det ska vara ett nettonollutsläpp av växthusgaser från den svenska 

fordonsflottan till år 2030 (Näringsdepartementet, 2012).   

Börjesson, Ahlgren, Lundmark & Athanassiadis (2014) har undersökt första och andra 

generationens biodrivmedel för transporter som kan användas för att målet Fossilfri 

Fordonsflotta 2030 skall kunna uppnås. Undersökning tar upp etanol, biodiesel (FAME), 

biogas, syntetisk naturgas (SNG), metanol, dimetyleter (DME) och Fischer-Tropsch (FT) 
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vätskor (syntetisk bensin, diesel och fotogen). HVO (hydrogenerade vegetabiliska oljor) 

har inte Börjesson et al. (2014) med i sin rapport men det är ett intressant biodrivmedel 

som det talas allt mer om. 

Enligt förordningen SFS 2015:579, även kallat stadsmiljöavtalet, kunde kommuner och 

landsting, fram till 18 april 2016, ansöka om bidrag för att skapa stadsmiljöer som är 

hållbara. Detta genom att hitta energieffektiva lösningar, med låg klimatpåverkan som 

främjar kollektivtrafiken framför persontransporter (Trafikverket, 2016). 

1.5  Regionalt – X-trafik 
När lagen (2010:1065) om kollektivtrafik trädde i kraft 1 januari 2012 blev landstinget i 

Gävleborg, numera Region Gävleborg, den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten 

(RKM) i Gävleborgs län. Detta innebär att Region Gävleborg har huvudansvaret för 

kollektivtrafikutbudet i länet (Region Gävleborg, 2014). X-trafik har uppdraget att 

verkställa Region Gävleborgs myndighetsansvar och det är de som sköter all 

kollektivtrafik inom länet med hjälp av underentreprenörer (X-trafik, 2016 b). 

1.6  Problem 
För att förbättra miljöpåverkan från kollektivtrafiken är användningen av drivmedel en 

viktig faktor. Vilket drivmedel som fordonen kör på har en direkt koppling till utsläpp 

och miljöpåverkan. Det är dock viktigt att de drivmedel som används istället inte är lika 

dåliga eller till och med ännu sämre än de fossila. Alla biodrivmedel är per automatik inte 

bra och det kan skilja mycket mellan samma drivmedel. Skillnaden beror på vilken råvara 

som används, var den kommer ifrån, vilken framställningsprocess som används och hur 

processen kan integreras i andra anläggningar (Börjesson, Lundgren, Ahlgren, & 

Nyström, 2013). Det är därför viktigt att skaffa sig kunskaper om biodrivmedlen innan 

ett beslut om framtida användning av biodrivmedel tas.  

Att olika biodrivmedel har olika egenskaper och förutsättningar är också viktigt att ta 

hänsyn till då de lämpar sig bättre eller sämre på de sträckor där bussarna ska köra. Det 

kan handla om exempelvis behovet av ett speciellt fordon, tankstationer och hur lång 

sträckan är. Eftersom det ständigt tillkommer nya typer av biodrivmedel samt att det finns 

mängder av olika varianter av biodrivmedel för fordon, finns det ett gap inom ämnet. Där 

finns det utrymme för ytterligare jämförelser och nya frågeställningar.  

1.7  Syfte & Mål 
Syftet med undersökningen är att bidra till ett bredare kunskapsunderlag för X-trafiks väg 

till en fossilfri fordonsflotta. Detta genom att granska tre olika biodrivmedel som kan 

användas till bussarna i Gävleborgs län. I samtal med X-trafik identifierades tre olika 

biodrivmedel som är eller kan bli aktuella för att ersätta de fossila drivmedlen som 

kollektivtrafiken använder idag. Dessa är biogas, biodiesel (HVO) och elektricitet. Biogas 

används redan till viss del i länet och HVO ska börja användas i de befintliga 

dieselfordonen (X-trafik, 2016 a). El- och vätgasdrivna bussar har identifierats av X-trafik 

som ett intressant alternativ i framtiden. X-trafik och Region Gävleborg, som är den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten, behöver hjälp med att detaljstudera de olika 

biodrivmedel som används idag utanför regionen och som de är intresserade av att 

använda i framtiden. Arbetet ska visa om de val som gjorts  är bra och kommer kunna 

ligga till grund för framtida strategiska beslut.  
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I rapporten kommer de tre valda biodrivmedlen undersökas. Detta kommer utföras genom 

att: 

 Genomföra en omvärldsanalys av el, biogas och biodiesel för busstrafik. I 

omvärldsanalysen ingår en allmän beskrivning av dessa drivmedel, en 

undersökning av andra städer i Sverige och i världen som använder biodrivmedlen 

idag samt hur produktionen ser ut. 

 Utföra en potentialbedömning av de olika drivmedlen i regionen. Undersöka om 

det finns kapacitet inom länet att producera tillräckligt med biodrivmedel för att 

täcka kollektivtrafikens behov eller kommer en del importeras för att kunna 

ersätta de fossila alternativen. 

 Undersöka hur ett drivmedels miljöprestanda ändras beroende på vilken råvara 

som används och se över om det finns certifieringar, miljömärkningar och 

hållbarhetsaspekter som är relevanta för de olika alternativen. 

1.8  Avgränsningar 
Området för studien innefattar busstrafiken i Gävleborgs län och tar inte hänsyn till andra 

fordon inom kollektivtrafiken så som tåg eller anropsstyrd trafik (ex färdtjänst, 

skolskjutsar o.dyl.). Studien är också begränsad inom länet. Fokus ligger på drivmedlen 

HVO, biogas och el och nämner bara andra drivmedel i korthet. För att begränsa studiens 

omfattning har vätgas som drivmedel utelämnats. I rapporten redovisas inte den kemiska 

strukturen hos drivmedlen utan nämner bara de generella egenskaperna. Under kapitlet 

El har undersökningen begränsats till bussar som drivs helt med el. Detta för att de är mer 

flexibla än trådbussar och de har inga utsläpp i driftsfasen till skillnad från hybridbussar 

som har både en elmotor och en förbränningsmotor. Kostnader och ekonomi rörande de 

olika drivmedlen ligger också utanför ramarna för denna studie. Eftersom X-trafik har 

specialkompetens om de olika busslinjerna lämnas inga rekommendationer om vilka stråk 

de olika drivmedlen passar bäst utan rapporten kan istället bidra med kunskap till 

beslutsunderlag. 

1.9  Målgrupp 
Målgrupp för examensarbetet är främst X-trafik och Region Gävleborg men även 

andra  regionala kollektivtrafikmyndigheter. Rapporten kan användas som ett underlag i 

beslut rörande trafikfrågor och samhällsplanering. Den riktar sig till beslutsfattare inom 

Region Gävleborg men kan även användas av de olika kommunerna inom länet.  
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2. Metod 
För att genomföra omvärldsanalysen gjordes en litteraturstudie. I sökverktyget Discovery 

(Advanced search: Discovery at University of Gävle) och Science Direct 

(ScienceDirect.com, Science, health and medical journals, full text articles and books) 

hittades vetenskapliga artiklar med sökorden: Biofuel, HVO, Biogas, public transport, 

used cooking oil och electric buses. De framsökta artiklarnas referenslistor genomsöktes 

sedan för att hitta ytterligare relevant litteratur.  

Även för bakgrunden genomfördes en  litteraturstudie om de planetära gränserna 

(planetary boundaries som sökord), lagar och förordningar i EU och i Sverige samt 

tidigare biodrivmedel och dess användande. Även inspelat ljudmaterial från Sveriges 

Radio med Johan Rockströms Sommarprat från 2015 användes för att få en tydligare 

förklaring på svenska kring de planetära gränserna då han varit med och tagit fram dessa.  

Tre intervjuer genomfördes, två av dem med anknytning till den lokala produktionen av 

biodrivmedel och en med en representant från X-trafik. För att undersöka produktionen 

av HVO genomfördes en intervju med Colabitoil ABs VD Jan Nordlöf. Intervjufrågorna 

baserades på de konkreta målen i kapitlet 1.4 Mål. Under intervjun gav Jan en 

presentation av Colabitoil AB som företag och distributör av HVO. Med intervjufrågorna 

som underlag genomfördes intervjun som en diskussion om produktion av HVO och dess 

egenskaper, för- och nackdelar samt jämförelser med andra sorters biodiesel. Rörande 

produktionen av biogas i länet kontaktades Gästrike Ekogas, i egenskap av biogas-

producent, och en intervju genomfördes med Anders Winqvist, ansvarig projektledare för 

Gästrike Ekogas investeringsprojekt. Intervjufrågorna baserades även här på studiens 

mål. För att få reda på hur X-trafik arbetar med drivmedel till busstrafiken i länet 

genomfördes en intervju med John Wendler som är fordons - & avtalskontrollant på  

X-trafik. Underlaget till intervjuerna kan ses i Bilaga A. 

Även om de valda intervjupersonerna har spetskompetens inom sitt område bör det tas i 

beaktande att de kan vara partiska. De representerar företag som vill marknadsföra sin 

produkt och därför finns det en möjlighet att de kan utelämna negativa aspekter gällande 

det egna drivmedlet och företaget. Resultatet kan därför framstå som något vinklat. Det 

har dock varit lokala producenter som ligger i fokus för studien och har därför bedömts 

som relevanta. Fakta som framkommit under intervjuerna har verifierats genom litteratur-

studien. 

För information om fordon, utsläpp etc. i länet användes fordonsdatabasen FRIDA. 

FRIDA är skapat av en användarförening där alla länstrafikbolag/RKM (regionala 

kollektivtrafikmyndigheter) rapporterar in sina siffror om utsläpp, fordon, m.m. Detta för 

att ha ett verktyg för att kunna följa upp krav som ställs på exempelvis kvalitet och miljö. 

I Kommun- och landstingsdatabasen (kolada.se) användes verktyget Fri sökning där olika 

nyckeltal kan väljas. Dessa kan sedan jämföras mellan län och år om behovet finns. 

Genom Kolada erhölls andelen utbudskilometer för bussarna i Region Gävleborg. Dessa 

siffror användes sedan för att undersöka hur en övergång till eldrivna bussar skulle 

påverka elproduktionen i länet. Siffror från FRIDA och Kolada användes också för att 

beräkna bussarnas behov av diesel.  
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Arbetsfördelningen mellan de två författarna (Nordin och Thiede) kan ses som följande: 

Inledning: Bakgrunden är uppdelad så att Thiede har haft det största  

ansvaret för kapitlet Globalt och Nordin för Biodrivmedel.  

Kapitlen EU, Sverige och Regionalt har skrivits tillsammans. 

Båda författarna har kommit fram till formuleringarna i problem, 

syfte och mål genom gemensamma diskussioner. 

Resultat: Nordin har haft huvudansvaret för kapitlen om biodiesel och el, 

Thiede för kapitlet biogas. Redigeringar har genomförts av båda 

parter och det jämförande kapitlet har skrivits av författarna 

tillsammans. 

Diskussion och  

slutsats: 
Dessa två kapitel har skrivits utifrån ett ömsesidigt samarbete. 

 

Sammanfattning och förord har skrivits tillsammans och dokumentet som helhet har 

slutredigerats av båda författarna. Thiede har varit dokumentansvarig och sett till att 

rapporten har en bra struktur. 
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3. Resultat 
I kapitel 3.1 följer en utförligare beskrivning av X-trafik och deras fordon. Sedan följer 

en övergripande bild över hur olika drivmedel produceras i kapitel 3.2. I de tre 

efterföljande kapitlen 3.3, 3.4 och 3.5 följer en fördjupning i de tre drivmedlen för bussar 

som studien fokuserar på. I kapitel 3.6 finns en jämförande sammanställning av fördelar 

och nackdelar för de olika drivmedlen. 

3.1  X-trafik 
X-trafik har inga egna bussar utan trafiken utförs av olika entreprenörer, vilka tilldelas 

trafik efter upphandling. I dagsläget finns tre avtalsområden för linjetrafik i länet;  

Gävle stad, Gästrikland och Hälsingland.  I Gävle stad är det Nettbuss Stadsbussarna, i  

Gästrikland är det KR Trafik och i Hälsingland är det Sambus som sköter linjetrafiken. 

KR Trafik i Gästrikland använder sig av systerföretaget VS & Persson Bussar och 

Nettbuss Stadsbussar som underleverantör för dess utförande av trafiken. Sambus, som 

trafikerar Hälsingland, är ett samverkansbolag där mindre bussbolag betalar en 

medlemsavgift och sedan sköter Sambus anbudsförfaranden och fördelar trafiken på olika 

medlemsföretag. Detta gör att även mindre bussbolag kan vara med och konkurrera om 

större upphandlingar samtidigt som de har kvar den lokala förankringen och kännedomen 

om specifika områden. För Hälsingland är det VS & Persson Bussar, Bollnäs Busstrafik 

och Mohlins Bussar som medlemmar av Sambus som trafikerar linjestråken (John 

Wendler muntlig 2016-05-09). 

Enligt målet fossilfri fordonsflotta till 2030 måste de fossila drivmedlen fasas ut.  

I Gävleborgs län låg andelen fossila drivmedlen på 42.2 % år 2015 (Nordic Port, 2016). 

I ett pressmeddelande från X-trafik (X-trafik, 2016 a) annonserar de att alla dieseldrivna 

bussar i länet ska köras på HVO med start hösten 2016. Detta innebär att andelen fossila 

drivmedel i kollektivtrafiken sjunker till endast 3 % (X-trafik, 2016 a). I Tabell 3 visas 

fördelningen mellan de olika drivmedlen för bussarna i regionen. Uppgifter finns inte 

inrapporterade än för år 2016. 

Tabell 3 Andelen fordonskilometer per drivmedel för bussar i Gävleborgs län. För 

naturgas 2014 saknas inrapporterad data i FRIDA. Källa: (Nordic Port, 2016) 

Andel fordonskilometer per drivmedel för bussar 2014 2015 

Förnybart drivmedel   

RME/FAME/Biodiesel 42,5 % 54,3 % 

Biogas 5,8 % 3,5 % 

Totalt förnybart 48,4 % 57,8 % 

Fossilt drivmedel   

Diesel 51,6 % 39,9 % 

Naturgas -   2,3 % 

Totalt fossilt 51,6 % 42,2 % 

 

Totala antalet fordonskilometer beräknades med hjälp av kommun- och landstings-

databasen. Antalet utbudskilometer för bussarna i Gävleborgs län år 2014 var 

59,8 km/invånare. Utbudskilometer avser den trafik som har utförts i verkligheten och 
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kallas också tidtabellskilometer (Kommun- och landstingsdatabasen, 2016). I kommun- 

och landstingsdatabasen fanns inga siffror inrapporterade för 2015 när denna rapport 

gjordes utan siffror från 2014 användes istället. Enligt SCB (statistiska centralbyrån) 

(2016 a) var invånarantalet i Gävleborgs län den 31 december 2014; 279 991 st. Den 

totala sträckan som körts med buss i länet är då 16 743 461 km. 

I intervjun med representanten från X-trafik berättar han om varför de har valt just HVO 

som drivmedel för dieselfordonen. Anledningen till detta beror på ett beslut från  

operatörernas sida och inte ett aktivt val från X-trafik. De avtal som finns mellan X-trafik 

och entreprenörerna är inte så ambitiösa och är några år gamla. Det har därför funnits en 

tanke från X-trafiks sida att försöka hjälpa till att fasa in fossilfria drivmedel i en snabbare 

takt än vad som är avtalsmässigt och först diskuterades RME 1  som ett alternativ. 

Entreprenörerna har testat detta på eget håll men idag har HVO kommit så pass starkt 

samt att detta drivmedel har varit lite säkrare när det kommer till hur det fungerar rent 

tekniskt i fordonen. HVO har snabbt blivit ett attraktivare val för entreprenörerna och när 

det kommer till ett drivmedel som ska fungera med de befintliga fordonen fanns inte 

mycket annat att välja på.  

I frågan om hur beslutsprocessen kring anskaffning om nya fordon och beslut om 

drivmedel går till svarar John Wendler, fordons - och avtalskontrollant på X-trafik, att det 

börjar med upphandling för ett avgränsat geografiskt område. X-trafik har delat in länet i 

tre områden; Gävle stad, Gästrikland och Hälsingland. Tiden från det att X-trafik har gått 

ut med upphandlingen tills det att den är klar är c:a 3 år. Trafikstarten beror också på när 

det ska ske enligt avtalet. I avtalet har X-trafik satt upp de övergripande riktlinjerna med 

exempelvis dimensioner på fordonen (hur många som ska rymmas i bussarna) och att 

branschstandarder måste uppfyllas. Bussentreprenörerna bestämmer sedan själva vilka 

typer av bussar de ska köra med och vilket märke som passar dem bäst då det är 

entreprenörerna som köper in fordonen. 

I fordonsdatabasen FRIDA (Nordic Port, 2016) framgår det att det finns 216 bussar i 

Region Gävleborg år 2016 och medelåldern för dessa fordon är 5,1 år. 

Miljöklassprestandan för dessa fordon kan ses i Tabell 4. 

Tabell 4 Miljöklassprestandan för bussarna i Gävleborgs län. Förändring mellan år 2014 

och 2015. Källa: (Nordic Port, 2016) 

Miljöklassprestanda (bussar) 2014 2015 2016 

Uppgift saknas (1/210) 0.5 % (1/211) 0,5 % (1/216) 0,5 % 

Euro III (3/210) 1,4 % (2/211) 0,9 % (2/216) 0,9% 

Euro IV (1/210) 0.5 % (1/211) 0,5 % (1/216) 0,5 % 

Euro V (176/210) 83,8 % (177/211) 83,9 % (175/216) 81 % 

Euro VI (29/210) 13,8 % (30/211) 14,2 % (37/216) 17,1 % 

 

                                                 

1 RME står för rapsmetylester och är en typ av FAME 
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3.2  Biodrivmedel 
Beroende på vilken råvara som finns att tillgå blir processerna för att tillverka 

fordonsdrivmedel olika och vilken sorts drivmedel som erhålls varierar också med  

råvaran och processen som används. Figur 2 visar en generell bild över hur olika 

drivmedel produceras. Figuren visar också en jämförelse mellan produktion av fossila 

drivmedel och biobaserade. I följande kapitel 3.1, 3.2 och 3.3 kommer en 

fördjupad  information om biodiesel i olika former, biogas samt eldrift för bussar. 
 

 

Figur 2 Översiktlig bild av produktionen av olika fordonsdrivmedel anpassad från 

Börjesson, Ericsson, Di Lucia, Nilsson och Åhman (2008, s. 20) . Figuren visar också en 

jämförelse mellan produktionen av konventionella- och förnyelsebara drivmedel. Steget 

med hydrogenering och HVO är tillagd för att visa hur detta drivmedel produceras. Även 

vätgasproduktionen är modifierad.  

* Lignocellulosa är den största beståndsdelen i träd, vedartade växter, gräs och liknande. 

Jute (säckväv), oblekt pappersmassa, skivor av träfiber och andra trädprodukter har högt 

innehåll av lignocellulosa (Nationalencyklopedin, 2016).  
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I Sverige har användningen av biodrivmedel ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet och 

2013 uppgick biodrivmedlen för inrikes transporter till 12 %. I Figur 3 visas fördelningen 

mellan olika biodrivmedel som används för transporter i Sverige.   

 

Figur 3 Figuren visar användning av biodrivmedel i transportsektorn mellan åren 

1995 - 2013. Figuren är ett urklipp ur Energiläget 2015 (Statens energimyndighet, 2015, s. 

27). 

3.3  Biodiesel 
Av allt biodrivmedel som produceras inom EU är 82 % biodiesel (Tica, Filipović, 

Živanović, & Milovanović, 2010). Som biodiesel räknas vanligen FAME, FT-diesel och 

HVO. Detta kapitel beskriver kort FAME och FT-diesel och redogör för dessa drivmedels 

egenskaper jämfört med HVO. Sedan kommer en mer utförlig beskrivning av HVO då 

detta drivmedel är fokus för studien. 

FAME produceras genom en transestrifieringsprocess, även kallad omförestring, där  

lipider (fetter) och en alkohol (oftast metanol men ibland också etanol) mixas med en 

katalysator. Då erhålls en fettsyrametylester (eng. fatty acid methyl ester) vilket FAME 

är en förkortning av. I processen fås även glycerol som en biprodukt (Sunde et al., 2011). 

RME (rapsmetylester) är en form av FAME och syftar bara på att råvaran som drivmedlet 

är gjort av är raps. 

FT-diesel (Fischer-Tropsch-diesel) produceras via en syntesprocess, döpt efter dess 

upphovsmän, och innebär att ett flytande drivmedel produceras från förgasad biomassa 

(Sunde et al., 2011). Att producera FT-diesel är en komplex process och 

investeringskostnaderna är stora vilket resulterat i att det bara finns en testanläggning, i 

Tyskland, som använder just biomassa i produktionen (Börjesson et al., 2013). I Figur 2 

visas ett generellt processchema över olika råvaror och vilka processer som ger vilka 

drivmedel. FT-diesel kallas i Figur 2 för syntetisk diesel. 

Tica et al. (2010) har gjort en undersökning av biodieseldrivna bussar i Belgrad, Serbien. 

Det visade sig att FAME fungerade lika bra som fossil diesel i bussarna och att utsläppen 

sänktes. De konstaterar dock att det var en småskalig undersökning samt att en större och 

mer omfattande forskning behövs inom området. I en studie gjord i Storbritannien har 
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Velazquez Abad, Cherrett, och Holdsworth (2015) funnit att HVO är bättre än FAME ur 

ett livscykelperspektiv. FAME kan ge en växthusgasbesparing på 84 % medan siffran för 

HVO är 91 %.  

Aatola, Larmi, Sarjovaara, & Mikkonen (2008) beskriver att till skillnad från FAME har 

HVO ingen negativ påverkan på fordonen. Transestrifierade drivmedel ger ökade 

kväveoxidutsläpp, bildande av avlagringar i motorerna, problem med lagringen av 

drivmedlet och sämre köldegenskaper. Att istället använda HVO som drivmedel ger 

minskade utsläpp av kolmonoxid (CO), kolväten, kväveoxider (NOx) utan att motorerna 

behöver ändras. Och därför anser författarna att HVO är den främsta ersättaren av både 

fossil- och biodiesel.  

FAME behåller en del av de ursprungliga molekylära strukturerna i transestrifiernings-

processen och egenskaperna för den biodiesel som erhålls beror på råvaran som används. 

Detta faktum hindrar en allt för stor inblandning av FAME i fossil diesel (Edwards, 

Larivé, Rickeard, & Weindorf, 2014; Sunde et al., 2011). I Sverige och EU finns en gräns 

på 7 volymprocent inblandning av FAME i fossil diesel (Statens energimyndighet, 2015). 

I Report f3 2013:3 som är en underlagsrapport till utredningen om en fossilfri 

fordonsflotta beskriver författarna HVO som är en förkortning av hydrogenererade 

vegetabiliska oljor (även kallade hydrerade vegetabiliska oljor - en äldre benämning) 

(Börjesson et al., 2013). Vidare redogör Börjesson et al. (2013) att HVO är slutprodukten 

av en termokemisk process som omvandlar en oljeråvara till kemikalier som kan 

användas som drivmedel. Generellt innebär processen att råvaran hettas upp till en hög 

temperatur, cirka 300°C, under tryck tillsammans med metallkatalysatorer och vätgas 

(H2). Vid denna behandling minskas innehållet av svavel och syre i ursprungsmaterialet. 

Det som erhålls är en högkvalitativ diesel fri från svavel, aromatiska kolväten och 

polycykliska aromatiska kolväten2.  

Jan Nordlöf på Colabitoil berättar att svavelhalterna är låga eftersom processen är 

beroende av svavel. En vegetabilisk olja innehåller oftast svavel och det måste finnas för 

att processen innehåller svavelkonsumerande katalysatorer. Finns inte svavel måste det 

tillsättas. Dessutom får HVO-dieseln ett högt cetantal3. Börjesson et al. (2013) skriver att 

denna typ av drivmedel, som är kemiskt identiskt med ett fossilt drivmedel, (i detta fall 

diesel, se Figur 4 för en jämförelse) kallas för “drop-in-bränsle”. Det betyder att HVO 

utan problem antingen kan blandas hur som helst med fossil diesel eller användas direkt 

i befintliga dieselmotorer. Det betyder att den befintliga infrastrukturen för distribution 

och tankning av fossil diesel kan utnyttjas. 

                                                 

2 Exempel på aromatiska kolväten är cancerframkallande ämnen som exempelvis bensen. 

3  Högt cetantal gör att det har en bra tändvillighet och det höga cetantalet medför också en bättre 

förbränning och högre verkningsgrad på drivmedlet, detta enligt Jan Nordlöf, Colabitoil AB. 
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Figur 4 Jämförelse av miljöprestanda för vanlig fossil diesel och HVO-diesel producerad av 

restavfall. Denna Figur är producerad av Colabitoil AB. Koldioxidutsläppen för deras HVO 

beror på transporterna från Finland där den tillverkas av Neste oil. Siffran är egentligen 

9 gram/MJ efter noggrannare beräkningar från Colabitoil AB (Jan Nordlöf, Colabitoil AB, 

muntligt 2016) Bild tagen från Colabitoil Sweden AB (2016). 

När oljan vätgasbehandlas tas dubbelbindningar och syre bort från molekylerna och i 

denna hydrogeneringsprocess fås ett drivmedel som liknar FT-diesel. Eftersom 

egenskaperna för HVO praktiskt taget är oavhängig råvaran gör det att ett större antal 

råvaror kan användas i produktionen. Produkten håller en hög kvalitet och kan utan 

problem ersätta fossil diesel. Nackdelen är att vätgasbehandlingen kräver mycket energi 

(Edwards et al., 2014).  

För HVO som är producerat av rapsolja är energibalansen ungefär 35 – 40 %. 

Energibalans innebär förhållandet mellan den externa energiinsatsen och energiinnehållet 

i det färdiga drivmedlet. För HVO gjord av solrosolja och palmolja är energibalansen 

c:a 25 – 30 % (Börjesson et al., 2013). Uppskattningar har gjorts för växthusgasutsläpp 
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för HVO och den som är gjord på raps har utsläpp på ungefär 45 gram CO2-ekv. per MJ, 

för animaliskt fett ligger utsläppen runt c:a 20 gram och för tallolja på ungefär 5 gram 

(Börjesson et al., 2013). 

Börjesson et al. (2013) redogör för att hydrogenering inte kräver några andra kemikalier 

och biprodukter från processen är vatten, koldioxid och ibland metan. I 

dieselproduktionen kan det även utvinnas små mängder andra bränslen som exempelvis 

gasol och bensin. För att producera HVO krävs processer i stor skala men produktionen 

kan integreras i befintliga raffinaderier då hydrogeneringsprocesserna för HVO liknar de 

för fossila drivmedel. Hydrogeneringsprocessen är exoterm4 vilket gör att raffinaderiet 

kan komma att kräva mindre energi samt att det även kan ge ett överskott av värme som 

kan användas i ett fjärrvärmenät. 

I ett processteg som kallas isomerisering får HVO de rätta köldegenskaperna. Enkelt kan 

isomerisering förklaras med att atomerna i molekylerna flyttas om, vilket innebär att 

ämnet har samma mängd atomer fast det får lite andra egenskaper. I en katalysator i slutet 

av produktionsprocessen styr producenten hur köldtålig biodieseln skall vara. Den HVO 

som säljs på den svenska marknaden tål kyla ner till -35°C (Börjesson et al., 2013; Jan 

Nordlöf, muntlig 2016-05-03).  

3.3.1 Produktion i världen 
I Sverige har HVO funnits sedan 2011 och redan 2013 var drivmedlet det vanligaste 

biodrivmedlet som användes i landet. År 2013 var 36 % av den totala andelen 

förnyelsebara  drivmedel låginblandad HVO och statistik från 2014 pekar på att ren HVO 

börjar användas i större utsträckning (Statens energimyndighet, 2015). På den svenska 

marknaden är det Preem och Neste oil som är de största leverantörerna av HVO. Preem 

använder tallolja för att framställa sin HVO och den ingår i deras drivmedel Evolution 

diesel. Talloljan förbehandlas i Piteå och slutproduktionen sker i Göteborg på deras eget 

raffinaderi (Börjesson et al., 2013).  

Börjesson et al. (2013) beskriver att Neste oil har tre produktionsanläggningar 

lokaliserade i Finland, Nederländerna och Singapore. Deras HVO-diesel heter NExBTL 

och i sin produktion använder Neste oil en blandning av rapsolja, animaliskt fett och 

palmolja. NExBTL har goda köldegenskaper och  OKQ8 använder detta dieselbränsle 

inblandat i sin produkt Diesel Bio+. Jan Nordlöf på Colabitoil berättade mer ingående om 

de tre olika anläggningarna och i Singapore producerar de  ca. 1 miljon ton om året och 

råvaran som de producerar HVO av är palmolja. Fabriken i Rotterdam, i Nederländerna, 

producerar runt 2 miljoner ton HVO och råvarorna är animaliskt fett, palmolja och PFAD 

(Palm Fatty Acid Distillate). PFAD är ett avfall som består av fria fettsyror som blir över 

när palmolja behandlas för att göra den till ett livsmedel. Just nu håller Neste oil på att 

ställa om denna fabrik för att utesluta den rena palmoljan. Fabriken i Finland producerar 

1 miljon ton HVO på animaliskt fett från slakteriavfall samt använd matolja. Neste oil har 

som föresats att fördubbla sin produktion och deras främsta marknad är Kalifornien. 

                                                 

4 Exoterm innebär en process som genererar sin egen värme (Källa ne.se sökord exoterm) 
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Neste oils HVO är också certifierad enligt RED (Renewable Energy Directive). Direktivet 

beskrivs under kapitel 1.3 EU. 

I Louisana, USA produceras HVO under namnet Diamond Green Diesel. Denna 

produktion startades 2012 och råvaran de använder är djurfett (Börjesson et al., 2013). 

Produktionen av HVO är under uppbyggnad och det finns ännu inte många etablerade 

producenter. 

3.3.2 Produktion i regionen 
Sedan november 2013 har företaget Colabitoil AB funnits i Norrsundet i Gävleborgs län. 

I augusti 2015 beslutade de att på sikt ska bli en producent av HVO och även börja sälja 

detta drivmedel. Detta för att bygga upp en marknadsandel för den egna kommande 

produktionen. Den egna produktionen är beräknad att starta i maj - juni innevarande år. 

De har ett samarbetsavtal med Neste oil och till dags dato levererar de endast HVO från 

Neste oil. Förutom att så småningom producera egen HVO är Colabitoils strategi att 

bygga upp ett nät med distributionslösningar i samarbete med andra aktörer. Idag 

distribuerar Colabitoil bara till åkerier och bussbolag då många av dem har egna 

tankningsanläggningar, framförallt bussbolagen. Det var där Colabitoil såg att de kunde 

leverera större kvantiteter. De har idag ett 60-tal stationer, från Kumla i syd till Sundsvall 

i norr, och de har ett avtal med Sambus AB, som är en entreprenör till X-trafik, på 16 000 

ton/år. Utöver detta kommer det etableras stationer i Karlskoga, Karlstad, Hällefors och 

Frövi. Dessa stationer är deras egna anläggningar men som är knutna till entreprenörer i 

form av skogsåkare, åkerier och bussbolag (Jan Nordlöf muntligt 2016-05-03).  

I Sundsvall kommer det öppnas en tankstation, den första i landet där allmänheten kan 

tanka HVO. På Colabitoils område i Norrsundet finns en tankstation där allmänheten kan 

tanka men då måste de ringa till någon på Colabitoil och be om att få bli insläppta. Jan 

berättar att det finns de som åker från Gävle för att de vill tanka miljövänligt vilket betyder 

en omväg på ungefär 6 mil. De har även lokala bönder som odlar ekologiskt som tankar 

HVO. De letar även efter en plats att öppna en publik tankstation i Gävle, men har än så 

länge inte hittat något lämpligt ställe (Jan Nordlöf muntligt 2016-05-03). 

Jan Nordlöf beskrev skillnaderna mellan Colabitoils och Neste oils produktion av HVO. 

Neste oil får ut cirka 40-60 % biodiesel av insatt råvara och Colabitoils process ger 

ungefär 80 - 82 %. Skillnaden beror på produktionsanläggningarnas utformning. 

Processen Neste oil använder går i korthet ut på att råvaran (oljan) först förbehandlas och 

sedan körs den genom en rad katalysatorer. Sedan körs oljan fram till ett raffineringssteg. 

Ett raffineringssteg ger även en mängd andra biprodukter som Neste oil sedan säljer 

vidare. Colabitoils egna process har de designat utan ett raffineringssteg så att den direkt 

ger ett drivmedel utan alla biprodukter. Detta för att slippa ha en större säljorganisation 

för flera olika produkter. I Colabitoils process får de egentligen bara propan som 

biprodukt utöver HVO. När Colabitoils produktion startar kommer de inledningsvis att 

producera ungefär 1 500 ton HVO om året. Efter en utvärdering av hela processen 

kommer de i nästa steg att bygga en fabrik som kan producera 50 000 ton om året. Detta 

var i alla fall ursprungstanken, men när de tittat på den handel de har idag uppgår den 

redan till nästan 200 000 ton. Detta gör att de har omvärderat situationen och eventuellt 

bygger en ännu större anläggning. Dock har inget beslut om en större produktion tagits 
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än. Jan Nordlöf säger också att de kommer kunna täcka kollektivtrafikens behov här i 

länet. 

Eftersom vätgas står för en stor del av energianvändningen i produktionen av HVO har 

Colabitoils process designats för att recirkulera denna. Jan Nordlöf redogör för att bara 

en del av den vätgas som används i processen förbrukas men att den behövs för att 

systemet ska kunna klara högre temperaturer. När de bygger den stora anläggningen 

kommer de ha ungefär 14 kg vätgas i systemet i timmen. Vätgasen renas i slutet av 

processen då den innehåller en del koldioxid och kolmonoxid. Sedan förs den renade 

vätgasen tillbaka till systemet. Den vätgas som de faktiskt kommer fylla på är 4,8 kg i 

timmen. Colabitoil har också egen produktion av vätgas för att minska antalet transporter 

och sänka kostnaderna. Dessutom gör den egna produktionen att de bara producerar den 

vätgas de behöver. Hur Colabitoils vätgasproduktion fungerar finns det dock ingen 

information om. 

Colabitoil har, som nämnts tidigare, ett samarbetsavtal med Neste oil och Jan Nordlöf 

berättar att det bara är från fabriken i Finland som de köper sin HVO.  De handlar bara 

med en certifierad produkt med hållbarhetsintyg. Dock står det i produktdatabladet för 

den HVO som de köper in och för den som de kommer producera att det kan förekomma 

spår av palmolja. Anledningen är att när den använda vegetabiliska oljan köps in kan det 

vara någon som använt palmolja i sitt hushåll eller på restaurangen. Det gör att palmolja 

kan finnas med och det är omöjligt att värja sig till 100 %. Detta kan förhindras om endast 

en större leverantör används, till exempel en större snabbmatskedja. Då har leverantören 

kontroll över vilken olja som används och de kan ge garantier på att det inte är palmolja 

med. På frågan om hur Colabitoil AB ställer sig till användningen av palmolja, även om 

den är certifierad, svarar Jan Nordlöf att det har tagit ställning till att de inte vill vara med 

att skövla regnskog för att odla palmolja men att de tar hand om den använda matoljan 

även om den innehåller palmolja för att eftersom de bidrar till en minskad avfallsmängd.  

Att producera biodiesel från icke-ätbara vegetabiliska oljor, som Colabitoil kommer att 

använda i sin produktion, visar sig vara ett bra alternativ för framtiden enligt Atabani 

et al. (2013). De skriver precis som Azad et al. (2015) att efterfrågan på biodrivmedel 

ständigt ökar och biodiesel och de ser därför detta som ett viktigt alternativ i utvecklingen. 

Edwards et al. (2014) har utforskat olika råvaror som drivmedel kan produceras av. Som 

råvaror för framställning av HVO har författarna jämfört raps, solrosor, sojabönor, 

palmolja, använd matolja och talg (djurfett). Författarna kommer fram till att HVO 

producerad på använd matolja och djurfett är de två bästa alternativen då de antas att 

dessa råvaror inte har någon miljöpåverkan eller kräver någon energi innan de kommer 

till själva produktionssteget. HVO gjord på raps är det näst bästa alternativet. HVO gjord 

på sojabönor är det sämsta alternativet och palmolja är det näst sämsta.  

Velazquez Abad et al. (2015) har undersökt avfallsströmmar i snabbmatskedjor i 

Storbritannien och olja, främst raps- och solrosolja, används i stora mängder. Dock finns 

det en osäkerhet att råvaran till den HVO som produceras i länet kan komma att behöva 

ersättas med någonting annat. Detta på grund av bättre matlagningstekniker och att 

människor gör hälsosammare matval. I studien framkommer det att vissa snabb-

matskedjor redan använder 40 % mindre fett när de friterar sina maträtter.  
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Hur stort är dieselbehovet i Gävleborgs län? I Tabell 3 är andelen fordonskilometer som 

bussarna kör på diesel 39,9 %. Den totala sträckan som kördes med bussar i länet är, som 

beräknat i kapitel 3.1 X-trafik, 16 743 461 km. Mišanović, Živanović & Tica (2015) 

kommer fram till att dieselbussar använder 4,82 kWh/km. Räknat på detta skulle den 

energimängd som används av dieselbussarna uppgå till: 

16 743 461 𝑘𝑚 × 4,82 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑚⁄ × 0,399 = 32 200 690 𝑘𝑊ℎ 

 

I Figur 4 går det att utläsa att energiinnehållet för diesel är 9 800 kWh/m3 vilket är samma 

sak som 9,8 kWh/dm3 vilket motsvarar 9,8 kWh/liter. Det betyder att behovet av diesel 

är: 

32 200 690 𝑘𝑊ℎ
9,8 𝑘𝑊ℎ⁄ = 3 285 784 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 

 

Densiteten för diesel är 0,82–0,845 kg/liter (CEN, 2009) vilket ger:  

3 285 784 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 × 0,82 𝑘𝑔 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟⁄
1000⁄ = 2 694 𝑡𝑜𝑛 

 

Detta betyder alltså 2 694 ton diesel per år förutsatt att bussarna kör samma sträcka som 

2014.  

3.4  Biogas 
För att framställa biogas används en anaerob rötningsprocess där biomassan läggs eller 

pumpas in i en luftfri behållare, rötkammaren (de Serves, 2009; Gode et al., 2011).  

Rötning har använts vid vattenreningsverk sedan 1950-talet och biogas som drivmedel 

har använts i transportsektorn sedan 1990-talet (Larsson, Grönkvist, & Alvfors, 2016). 

Biomassan som rötas består av organiskt avfall, avloppsslam, energigrödor, gödsel och 

industriavfall och vid nedbrytning av dessa bildas biogas och biogödsel (Börjesson et al., 

2013; de Serves, 2009; Larsson et al., 2016). Biogas är en blandning av metan och CO2 

(Larsson et al., 2016). Det som är mest energieffektivt att göra biogas av är avloppsslam, 

industriavfall och hushållsavfall, eftersom dessa är restavfall. Produktionen kräver 

värmebehandling och ibland hygienisering av substratet som skall användas i rötningen. 

Värmen som används kan oftast återanvändas i processen med hjälp av värmeväxling. 

Eftersom substratet kräver omrörning under processen och även pumpning behövs det 

även el (Börjesson et al., 2013). Oftast är den producerade biogasen mättad med 

vattenånga och den kan innehålla små mängder av svavelväte, ammoniak och kvävgas 

(de Serves, 2009).  

För att kunna använda biogasen i fordon krävs det att den uppgraderas, alltså att 

metanhalten i gasen höjs (Börjesson et al., 2013).  Det sker i en uppgraderingsanläggning 

där energiinnehållet höjs genom att avskilja koldioxid och vattenånga samt andra 

föroreningar och partiklar (de Serves, 2009; Börjesson et al., 2013). Gasen uppgraderas 

till den svenska standarden som ligger på 95 - 99 % metan för att den skall kunna 

användas i fordon (Larsson et al., 2016). Till uppgraderingsprocessen krävs det också el. 
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För biogasen ska få energiinnehåll som naturgas så tillsätts propan. Detta eftersom 

biogasen kompletteras med naturgas när den inte räcker till. För att kunna upptäcka 

eventuella läckor tillsätts ett luktämne till biogasen. Innan gasen kan skickas ut till 

användning komprimeras den till 200 - 350 bar som ett slutligt steg i processen  

(de Serves, 2009; Börjesson et al., 2013).   

I de fall rötningen huvudsakligen sker av avfall ger det både miljö- och samhällsvinster 

då det organiska avfallet omvandlas till ett högklassigt förnyelsebart drivmedel och dess 

näringsinnehåll kan tas tillvara. Dessutom undviks metanutsläpp från obehandlat 

organiskt avfall som annars kan vara ett problem. Det gör att utsläppen av växthusgaser 

minskar, eftersom det kan ersätta fossila drivmedel inom transporter men också genom 

att de direkta metanutsläppen från obehandlat organiskt avfall minskar (Larsson et al., 

2016). 

3.4.1 Produktion i världen 
Under 2013 producerades det sammanlagt 156 TWh biogas i EU varav hälften 

producerades i Tyskland. Storbritannien och Italien är två stora producenter, båda med 

ungefär 14 % av den totala biogasproduktionen. Främst används biogas till el och värme 

i Europa (Larsson et al., 2016). Därför fokuserar omvärldsanalysen av biogas på svenska 

städers användning och produktion av biogas som drivmedel. 

Fallde & Eklund (2015) skriver att det i Linköping förekom problem med luftföroreningar 

i stadens centrum redan under 1970-talet. De försökte lösa detta genom diskussioner om 

förändring av linjedragning och förändring av bussarnas drivmedel. Trådbussar drivna av 

el diskuterades, men ansågs vara för dyrt för Linköping. Under 1980-talet började de 

undersöka andra alternativa drivmedel för kollektivtrafiken, såsom metanol och etanol 

men det ansågs inte heller vara ett alternativ för Linköping. Det kommunalägda bolaget 

TVAB som hade hand om avfall, energi, vatten och avlopp hade använt rötning vid sina 

reningsverk och genom att även röta avfall kom de fram till hur produktion av biogas 

skulle gå till. TVAB i samarbete med LITA, som hade hand om kollektivtrafiken, 

undersökte möjligheten att driva stadsbussarna på gas i slutet av 1980-talet. De 

genomförde tester där biogas jämfördes med trådbussar och etanolbussar. Ett annat test 

genomfördes sedan 1992 - 1994 med fem stycken bussar vilket stärkte samarbetet mellan 

aktörerna. Mellan 1997 - 1999 producerades biogas till c:a 60 bussar och Linköping blev 

1999 den staden i världen med flest biogasfordon. Under 2001 utvecklades 

biogasproduktionen i Linköping till vad den är idag. De har spridit sin kunskap regionalt 

och globalt kring biogas som drivmedel för fordon.  

Den svenska biogasens användning till transporter har ökat sedan 2000-talet och under 

2013 uppgraderades hälften av all den biogas som producerades till fordonsgas (Statens 

energimyndighet, 2015). I Sverige består alltid fordonsgasen av minst 50 % biogas men 

det finns de som har 100 % biogas. I snitt har gasen legat på 60 % biogas och 40 % annan 

gas (ex. naturgas) (Statens energimyndighet, 2015).  

3.4.2 Produktion i regionen 
Gästrike Ekogas AB är ett företag som ägs av Gästrike Återvinnare till 51 % och av  

Gävle Energi till 49 % och är producenter av biogas i regionen. John Wendler på X-trafik 

berättade att i dagsläget har X-trafik 15 bussar som går på biogas i Gävle stad. Den gasen 
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som faktiskt fylls i fordonen med är inte 100 % biogas. Tillverkaren har inte den 

produktionen och klarar inte av att leverera helt ren biogas idag. Därför blandar  

tillverkaren det som fysiskt tankas i bussen med fossil naturgas. De kan garantera 

63 - 64 % biogas i fordonsgasen. I och med den nya anläggningen och med den kapacitet 

som Gästrike Ekogas håller på att bygga upp ska de kunna öka andelen biogas. Anders 

Winqvist på Gästrike Ekogas berättade att de i dagsläget producerar biogas i Duvbacken 

(reningsverk i Gävle) och importerar naturgas från AGA i Stockholm. 

Enligt Anders Winqvist på Gästrike Ekogas kommer en produktionsanläggning för biogas 

att byggas i Forsbacka, som ligger utanför Gävle, med start sommaren 2016. Då kommer 

de göra grunden och allt förberedande arbete för att ha den mekaniskt installerad och klar 

till april 2017, vilket betyder att det är mindre än ett år tills att den är färdigbyggd. Efter 

det kommer de köra färdigställande tester där de kontrollerar hela anläggningens funktion 

efter sommaren 2017. Enligt John Wendler på X-trafik har de fått besked om att det ska 

vara 100 % biogas till hösten 2017. 

Anders Winqvist beskriver att den största andelen råvara till biogasanläggningen kommer 

att vara matavfall. Det är bland annat de bruna påsarna med matavfall från hushållen som 

Gästrike Återvinnare samlar in. Även en liten del fettslam och mindre delar livsmedel 

från större storkök kommer används som råvaror samt trädgårdsavfall från 

återvinningsstationerna. De kommer inte ta emot avfall från industrier eller från 

reningsverk för att undvika spår av tungmetaller. Det finns även funderingar på att ta emot 

paketerat matavfall från livsmedelsbutiker. Vidare beskriver Anders Winqvist att målet 

för produktionen kommer att vara ungefär 2,7 miljoner normalkubikmeter (mn
3) rågas per 

år vilket blir en markant ökning i jämförelse med dagsläget då det produceras ungefär 

600 000 mn
3. Med nya anläggningen kommer det öka med ungefär 400 % vilket kräver 

mer arbete för att få avsättning för all gas. Försäljningen av biogas uppgår till strax över 

en miljon mn
3 idag som främst används av bussar och taxi, men även en hel del privatbilar. 

Anledningen till att de vill undvika tungmetaller beror på att produktionen av biogas ger 

en biprodukt i form av biogödsel. I den nya anläggningen kommer det att genereras c:a 

16 000 ton biogödsel per år som kommer kunna certifieras och användas av KRAV-

bönder.  

Det finns två olika typer av rötning till biogas, torrötning och våtrötning. Vanligast är att 

våtrötning används i Sverige men den nya anläggningen i Forsbacka kommer använda 

sig av metoden torrötning. Idag finns en annan anläggning för torrötning nere i Mörrum. 

Anledningen till att de valt den metoden är för att kunna hantera mängden biogödsel, då 

arealen odlingsmark inte är så stor nära anläggningen som i andra delar av landet. Vid 

torrötning blir fukthalten lägre och mindre vatten måste tillsättas i processen, istället kan 

det befintliga vattnet cirkuleras. Då de valt torrötning har Gästrike Ekogas begränsat sig 

till vilka substrat de kan ta in, flytgödsel är ett exempel på vad som brukar kunna ingå i 

våtrötning men det kommer inte ingå i torrötningen (Anders Winqvist, muntlig  

2016-05-16).  

Anders Winqvist berättar att det är leverantören som har bestämt utformningen av 

produktionsanläggningen, Gästrike Ekogas har endast köpt en funktion. Layouten utgår 

ifrån kraven på vilka egenskaper och mängder av substrat som skall rötas till minsta 

möjliga produktionskostnad. Detta är något som gör anläggningen unik i sitt slag.  
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Kvaliteten på den importerade naturgasen kontrolleras kontinuerligt för att det skall hålla 

en jämn nivå. För den nya anläggningen kommer importen av naturgas minska och sedan 

uteslutas helt. Gästrike Ekogas tror att de slutligen kommer kunna leverera biogas till 

AGA i Stockholm och kanske koppla på sin gas på den nya ledningen som kommer läggas 

av SkanGas från Gävle hamn till Hofors (Anders Winqvist, muntlig 2016-05-16).  

3.5  El 
Elektricitet som drivmedel för bussar bidrar till en övergång till ett miljövänligare 

kollektivtrafiksystem. De flesta bussar på marknaden fungerar i princip på samma sätt, 

de får sin el från elnätet och den lagras i batterier som finns ombord på fordonet. El som 

drivmedel har inga egentliga utsläpp utan miljöpåverkan bestäms av elens produktion 

(Rogge, Wollny, & Sauer, 2015; Zivanović & Mišanović, 2014). Generellt sett är en 

elektrisk drivlina upp till tre gånger så effektiv som andra alternativ och utsläppen från 

fordonen är obefintliga (Zivanović & Mišanović, 2014). Skillnaden i energieffektivitet 

beror på att elbussar kan ta tillvara på el som produceras medan fordonet bromsar. 

Dessutom är verkningsgraden högre för en elmotor än en förbränningsmotor (Mišanović 

et al., 2015). Problemet är inte att det är svårt att producera el utan det är lagringen av 

denna som är det största problemet. Den största miljöpåverkan kommer från brytningen 

av metaller till batterierna. Börjesson, Ericsson, Di Lucia, Nilsson och Åhman (2008) 

ansåg att fordon med eldrift är en viktig teknik att utveckla för att minska klimatpåverkan. 

Beroende på hur elen är producerad kan eldrift drastiskt minska miljöpåverkan från 

transportsektorn. Författarna menade att det finns stor potential att göra elproduktionen 

klimatneutral. 

3.5.1 Eldrift av bussar i världen 
Rogge et al. (2015) har analyserat kollektivtrafiken i en stad i Tyskland och applicerat ett 

fiktivt system med elbussar och snabbladdare på linjesträckorna. Författarnas simulering 

visar att det finns goda chanser att få ett väl fungerande system med elbussar med dagens 

teknik. De har dock inte tittat på kostnader och systemet kräver noggrann planering. 

Däremot säger Zivanović & Mišanović (2014) att elbussar är ett lovande alternativ för 

fossilfri kollektivtrafik men inte just nu. Mycket forskning görs kring elbussar och särskilt 

när det gäller bättre batterier, snabbare laddning och längre räckvidd för fordonen. Dessa 

parametrar, menar författarna, spelar en nyckelroll till att elbussar för kollektivtrafiken 

inte är optimalt i dagsläget.  

Mišanović et al. (2015) har sett en trend i att många städer idag har försök med elbussar. 

De anser också att helt eldrivna bussar är fria från utsläpp i driftsfasen och är 

energieffektiva. I en studie, som författarna har genomfört, använder elbussar 

1,30 kWh/km. Detta kan jämföras med dieselbussar som använder 4,82 kWh/km. 

Författarna har sett en generell återvinning av energin på ungefär 25 – 30 % för elbussar. 

Deras tester av en elbuss i Belgrad har visat positiva resultat och beslutsfattare i den 

Serbiska huvudstaden vill ha en kollektivtrafik som till största del består av elbussar till 

2050. 

I Umeå har kommunstyrelsen tagit beslut om att införa fullelektriska bussar i stadstrafiken 

för att minska buller och avgaser. Sedan 2010 har tester genomförts med lyckade resultat 

och satsningen har ersatt 600 000 kilometer dieseldrift. Umeå kommun har även fått pris 
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för sitt initiativ. De planerar att utöka fordonsparken från dagens 9 elbussar till 24 stycken 

och eftersom elen kommer från vind- och vattenkraft är de totala utsläppen från deras 

elbussar nästan obefintliga (Umeå kommun, 2016). 

I Ängelholm körs sedan 31 januari 2016 fem av åtta stadsbussar helt på el. Bussarna är 

av märket BYD och laddas med miljövalsel (Skånetrafiken, 2016). BYD (Build Your 

Dreams) är ett kinesiskt företag baserat i staden Shenzhen. Staden i södra Kina är också 

den största elektriska fordonsflottan i världen. De planerar för att 6 000 elbussar ska rulla 

i staden till 2015 (Zivanović & Mišanović, 2014). I studien som Mišanović et al. (2015) 

har genom fört i Belgrad ansågs detta märke som ett lovande alternativ och hade positiva 

erfarenheter från dessa fordon. 

När elektricitet som drivmedel för bussarna diskuteras är det produktionen i Sverige som 

är intressant att undersöka. Den svenska elproduktionen består främst av vatten- och  

kärnkraft. Kärnkraftverken har inga direkta utsläpp utan miljöpåverkan från 

kärnkraftselen kommer från byggandet av kärnkraftverken, framställningen av 

uranbränslet samt slutförvaringen av det radioaktiva avfallet (Gode et al., 2011). Fossila 

bränslen förekommer i den förbränningsbaserade elproduktionen. Av totalt 149 TWh år 

2013 stod den förbränningsbaserade elproduktionen för ungefär 15 TWh. För 16 % av 

denna produktion används fossila bränslen som olja, kol och torv vilket motsvarar 3,9 

TWh. Fördelningen per kraftslag kan ses i Figur 5. Det betyder att elen i Sverige är näst 

intill fossilfri och de fossila bränslena används främst som reservkraft. I världen är läget 

det omvända där lite drygt 15 000 TWh el av totalt 22 000 TWh kommer från fossila 

bränslen (Statens energimyndighet, 2015).  

 

Figur 5 Figuren visar Sveriges elproduktion per kraftslag mellan åren 1971 och 2013. Den 

visar också totalanvändningen av el i landet. Källa: (Statens energimyndighet, 2015, s. 34). 
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3.5.2 Eldrift av bussar i regionen 
För att driva elbussar i region kommer elen komma från den svenska marknaden som till 

största del är fossilfri. Elbehovet kommer att öka men frågan är med hur mycket? Enligt 

beräkningarna i kapitel 3. Resultat (under X-trafik) är antalet fordonskilometer i länet 

16 743 461 km. Räknat på siffrorna som Mišanović et al. (2015) har tagit fram  

(1,30 kWh/km) skulle en omställning till enbart elbussar innebära en ökning av elbehovet 

med 21 766 MWh per år förutsatt att bussarna kör samma sträcka som 2014. Nurhadi, 

Borén, & Ny (2013) har i sin livscykelanalys av olika biodrivmedel räknat ut att elbussar 

använder 1,40 kWh/km och med denna siffra skulle ökningen istället bli 23 440 MWh/år.  

För att sätta dessa siffror i ett sammanhang undersöktes också slutanvändningen av el  i  

Gävleborgs län och den uppgick till 4 642 253 MWh år 2014 (Statistiska centralbyrån, 

2016 b). Beräknat med hjälp av Nurhadi et al. (2013) skulle elförbrukningen för en 

fordonsflotta bestående av enbart helelektriska bussar vara 0,5 % av den totala 

elanvändningen i länet. 

I Gävleborgs län har X-trafik börjat diskutera ett eventuellt införande av elbussar. Det 

gäller i första hand två linjer, en i Gävle stad och en i Bollnäs. John Wendler på X-trafik 

säger att det finns mycket kompetens att tillgå och många viljor, men problemet är att ta 

frågan vidare. Elbussar är beroende av ny infrastruktur och det i sin tur är beroende av 

politisk vilja. Efter att beslut har tagits på politisk nivå följer en upphandlingsfas innan 

ett nytt system kan införas. För att göra förbättringar i infrastrukturen kan pengar erhållas 

från statligt håll i och med Stadsmiljöavtalen. 

Att införa bussar med eldrift kommer att innebära en ökad belastning på elnätet och på 

frågan om X-trafik har diskuterat det med Gävle Energi, som är det kommunala 

energibolaget, svarar John Wendler att det är sådana frågor som har identifierats när  

X-trafik sett över det hela. Dessutom finns frågor om var laddstationerna ska placeras, 

om det finns teknisk kapacitet att klara det och så vidare. Många städer har ett eget 

energibolag och ofta är inte energitillgången ett problem, snarare handlar det om hur 

systemet ska kunna fungera på ett bra sätt. John påtalar att Gävle Energi naturligtvis är 

intresserade av ett projekt med elbussar. Dessutom nämns även Vattenfall som en 

intressent när enskilda nysatsningar diskuteras. Vattenfall har kommit ganska långt i 

frågan med infrastruktur, kostnader, finansiering och fördelning av kostnader. John tar 

även upp fordonsfrågan runt elbussar då dessa har längre livstid jämfört med traditionella 

bussar. Avtalen med entreprenörerna sträcker sig ofta inte lika långt som fordonens 

livslängd och de behöver någon sorts garanti för att våga ta den höga 

investeringskostnaden. Ett alternativ är att X-trafik äger fordonen och entreprenörerna 

sköter drift och underhåll av dessa på ett liknande sätt som med tågen som körs idag. 

3.6  Jämförelse och sammanställning 
För att överskådligt visa styrkor och svagheter med de olika drivmedlen samt för att skapa 

en tydlig bild av hur drivmedlen används på bästa sätt, sammanställs och jämförs dessa i 

detta kapitel. De utvärderas utifrån olika kategorier och resultatet skall endast används 

som vägledning och inte som ett definitivt svar på om drivmedlet är bra eller dåligt. Alla 

kategorier har identifierats utifrån kapitlen 3.3, 3.4 och 3.5 och de sammanställs 

i  Tabell 5 i slutet av detta kapitel (3.6.7 Värderingstabell). 
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3.6.1 Infrastruktur och fordon 
Vad gäller infrastruktur kring de olika drivmedlen har det undersökts om befintliga fordon 

finns eller om dessa måste upphandlas. Även hur det ser ut med tankstationer för bussarna 

om det finns uppförda tankstationer/planerade tankstationer eller om det måste upprättas 

nya.  

Biodiesel: Drivmedlet kan användas i befintliga dieselfordon utan att det påverkar  

motorer och annat i fordonen. Befintlig infrastruktur kan användas vid distribution av 

drivmedlet och befintliga raffinaderier för fossila bränslen kan användas vid produktion 

av HVO. Därför bedöms denna biodiesel som positiv vad gäller infrastruktur. 

Biogas: Det är beprövad teknik som har använts länge. Däremot finns endast 

biogasbussar i Gävle stad och inte i resten av regionen. Infrastruktur för tankning finns 

delvis och en utbyggnad planeras i Gävle. Biogas anses därför varken positivt eller 

negativt enligt denna kategori. 

El: I dagsläget finns inga befintliga fordon i regionen och inga laddstationer för bussar. 

Tekniken är under utveckling och fungerar inte optimalt på alla linjestråk. Elbussar är 

emellertid energieffektiva och har en högre verkningsgrad än bussar med 

förbränningsmotorer. Däremot är batterier med lång drifttid och laddningsinfrastruktur är 

de två stora problemområdena för elbussar. Elbussar har en längre livstid jämfört med 

traditionella bussar. Eftersom det krävs en stor satsning på infrastruktur för att få ett 

fungerande system bedöms denna kategori som negativ. 

3.6.2 Miljöpåverkan från råvaror till produktion 
Denna kategori behandlar om råvaran måste nyproduceras för användning som bränsle 

vid produktion eller om restprodukter och avfall kan användas. 

Biodiesel: Den biodiesel som kommer produceras av Colabitoil kommer bestå av 

restavfall. Använd matolja och djurfett har i studier visat bra miljöprestanda då de räknas 

som avfall. Därför har biodiesel i denna kategori värderats som positiv. 

Biogas: Vid produktion av biogas är råvaran till största del av avfall. Vid användning av 

organiskt avfall som råvara undviks metanutsläpp från obehandlat organiskt avfall. 

Eftersom biogas tar tillvara genom avfallet har även råvarorna som används värderats 

positiva i denna kategori. 

El: Miljöpåverkan bestäms av elens produktion. Produktion av el kan vara klimatneutral. 

I Sverige anses elen miljövänlig och elbussar kan vara ett bättre alternativ jämfört med 

andra delar av världen och därför har den värderats positivt. 

3.6.3 Konkurrens och tillgång av råvara 
Här har det undersökts om det finns någon typ av konkurrens kring råvaran. Om det finns 

andra typer av industrier som är i behov av samma biomassa och därför skapar en 

konkurrens med drivmedelsproduktionen. I denna kategori har även tillgången av råvara 

till drivmedlets produktion i regionen värderats. Det har undersökts om det finns 

tillräckligt med råvara eller om det finns ett behov av att importera detta.  

Biodiesel: Ett stort antal råvaror kan användas för produktionen men använd matolja och 

djurfett är bra råvaror som även kan användas till biogas. Eftersom Colabitoil ännu inte 
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har någon egen produktion riskerar de att företag som är mer etablerade på marknaden 

kan komma att konkurrera om tillgången på råvarorna om de bestämmer sig för att börja 

producera HVO. På grund av detta anses biodiesel i denna kategori vara negativ. 

Biogas: För använd matolja och slakteriavfall kommer de konkurrera med produktionen 

av HVO, annars har de ingen konkurrens vad gäller det organiska avfallet. Då de ska ha 

torrötning i Forsbacka kommer de begränsa sitt urval av substrat till produktion och  

värderingen blir neutral.  

El: För den miljövänliga elen som är producerad av sol, vind och vatten finns det ingen 

konkurrens om råvaran. Därför värderas el i denna kategori som positiv. 

3.6.4 Tillgång på drivmedlet i regionen 
I denna kategori värderas huruvida det finns tillgång till drivmedlet i regionen, om det 

finns produktionsanläggningar eller om det krävs import av drivmedlet. 

Biodiesel: Produktionen är under uppbyggnad. Colabitoil kommer producera mindre än 

vad behovet är idag då det endast är en testanläggning. Idag importerar de drivmedlet från 

Finland. Dessa faktorer gör att denna kategori värderas negativt. 

Biogas: I dagsläget finns inte tillräckligt med biogas i regionen och därför kompletteras 

den med naturgas. En produktionsanläggning kommer att finnas i regionen till hösten 

2017 och då kommer de finnas tillräckligt med drivmedel. Därför värderas biogas som 

neutral i denna kategori. 

El: Produktion av el finns på samtliga orter i länet och tillgången på el är inget problem. 

Det ger en positiv värdering i kategorin. 

3.6.5 Biprodukter från produktion 
När drivmedel produceras och framställs skapas även biprodukter som kan ha en positiv 

eller negativ miljöpåverkan.  

Biodiesel: Vid produktion kommer Colabitoil att få propan som biprodukt. Spillvärme 

från en eventuell fabrik skulle även kunna användas till fjärrvärmen. Biodieseln värderas 

därför positivt. 

Biogas: Biogödsel är biprodukten vid produktion av biogas och kan ersätta konstgödsel 

vid odling. Biogödslet kan även KRAV-märkas och användas vid ekologisk 

livsmedelsproduktion. Detta ger ett positivt resultat i denna värdering. 

El: Eftersom en del av den svenska elmixen består av kärnkraft uppkommer en del 

kärnavfall som biprodukt vid produktion. Elproduktion vid kraftvärmeverk ger fjärrvärme 

som biprodukt. Denna kategori har därför värderats som neutral.  
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3.6.6 Utsläpp vid användning 
I denna kategori värderas utsläpp vid användning av drivmedlen och vid drift av fordon. 

Biodiesel: HVO kan sänka CO2-utsläpp drastiskt i jämförelse med fossila drivmedel. Den 

är också fri från svavel och aromatiska kolväten och detta ger ett positivt utfall i 

värderingen.  

Biogas: Eftersom biogas är producerat av avfall blir nettoutsläppen av CO2 mindre än om 

jungfruligt material skulle användas för biogasproduktion och det värderas som positivt. 

El: Elbussar har inga utsläpp vid driftsfasen vilket ger ett positivt värderingsresultat. 

3.6.7 Värderingstabell 
Utifrån värderingarna av drivmedlen har Tabell 5 sammanställts för de olika kategorierna. 

Tabell 5 Värderingarna som gjorts för var och en av biodrivmedlen i kapitel 3.4 samman-

ställs i denna Tabell. Grönt (+) för positiv värdering, gult (0) för neutralt och rött (-) för 

negativt utfall.  

Kategori / Biodrivmedel Biodiesel Biogas El 

Infrastruktur och fordon + 0 - 

Miljöpåverkan från råvaror till produktion + + + 

Konkurrens och tillgång av råvaran - 0 + 

Tillgång på drivmedel i regionen - 0 + 

Biprodukter från produktion + + 0 

Utsläpp vid användning + + + 

   



 

35 

 

4. Diskussion 
Behovet i länet på 2 694 ton diesel överstiger Colabitoils förväntade produktion med 

testanläggningen. Den framtida produktionen med 50 000 ton per år, eventuellt mer,  

kommer däremot att täcka behovet förutsatt att Colabitoil kommer igång med sin 

produktion. Importen av HVO från Finland är idag dock tillräcklig. Det betyder emellertid 

att det inte finns någon garanterad produktion av HVO i regionen i dagsläget.  

Råvaran för biodieselproduktionen är efterfrågad av fler än bara Colabitoil och det finns 

företag som skulle kunna konkurrera ut dem på biodieselmarknaden. Om den använda 

matoljan inte räcker till för att producera tillräckligt med HVO för täcka upp efterfrågan 

kan andra oljor komma att behöva användas. Om människor börjar göra hälsosammare 

val kan den använda matoljan från snabbmatskedjor att utgå (Velazquez Abad et al., 

2015). Azad et al. (2015) räknar in  oljeproducerande alger in som potentiell råvara för 

tredje generationens drivmedel men detta är i dagsläget inte ett alternativ. Frågan är vilken 

olja som i sådana fall blir aktuell och det är viktigt att den inte har en negativ 

miljöpåverkan.  

Eftersom vätgasproduktionen har en stor påverkan på energianvändningen (Edwards et 

al., 2014) måste även Colabitoils produktion av vätgas undersökas närmare för att ge en 

fullständig bild av drivmedlet men det är något som denna rapport inte adresserar. Att 

biodieseln transporteras från Finland spelar roll för drivmedlets klimatpåverkan men det 

är fortfarande mycket bättra än fossil diesel.  

Den egna produktionen av biogas i regionen tar hand om organiskt avfall och flyttar upp 

det i avfallstrappan (Börjesson et al., 2013). Biogasen som produceras i Gävleborg kan 

ge ett klimatneutralt utsläpp. Det finns fordon och till viss del en infrastruktur för biogas 

i Gävle men inte i övriga länet i dagsläget. Eftersom biogasproduktionen snart kommer 

att öka drastiskt är användning i kollektivtrafiken bra sätt att få avkastning för allt som 

kommer produceras. Det kan vara en god idé att satsa på fler biogasbussar i länet och låta 

biodieseln istället minska miljöpåverkan från tunga fordon och persontrafiken. 

På frågan om elfordon är det bästa i framtiden finns det både för- och nackdelar. 

Batterierna utvecklas blir bättre och el kan användas direkt utan omvandling men 

batterierna står samtidigt för en stor del av elbussarnas miljöpåverkan. Elbussarna är en 

förhållandevis dyr investering men har en lång livslängd och på vissa linjesträckor kan 

det vara ett bra alternativ. Både Rogge et al. (2015) och Zivanović & Mišanović (2014) 

beskriver att elbussarna inte genererar några utsläpp i driftsfasen därför kan de passa bra 

på hårt trafikerade stråk i städerna där luftföroreningar kan orsaka problem. Eftersom 

livslängden på fordonen ofta sträcker sig över längre tid än vad avtalen räcker måste  

X-trafik kunna ge garantier till entreprenörerna för att de ska våga ta den initialt höga 

investerings-kostnaden. 

Utifrån sammanställningen av de olika biodrivmedlen visade de att de till största del är 

positiva. Det kan anses vara svårt att värdera elens påverkan då den kan produceras på 

många olika sätt. I Sverige är majoriteten av elen miljövänlig däremot finns det 

fortfarande el som inte produceras på ett miljövänligt sätt. Stor del av produktionen i 

Sverige sker i kärnkraftverk som inte ger upphov till CO2-utsläpp men uran och 

kärnkraftsavfall går att diskutera ur en miljöetisk vinkel (Gode et al., 2011). Att öka 
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behovet av el i kollektivtrafiken gör att konkurrensen för miljövänlig el ökar och den 

gröna elen skulle kunna exporteras och ersätta fossil el i Europa. Det krävs också 

satsningar på teknikutveckling för el producerad av sol, vind och vatten för att göra elen 

klimatneutral. 
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5. Slutsats 
Syftet med studien var att ge X-trafik ett bredare kunskapsunderlag gällande fossilfria 

drivmedel. I omvärldsanalysen gavs en överskådlig bild över hur de tre biodrivmedlen, 

som står i fokus för undersökningen, produceras och används. Detta underlag kan ge en 

grundkunskap som X-trafik sedan kan vidareutveckla och anpassa till regionen. I studien 

genomfördes tre intervjuer, varav två för att undersöka produktionen av biodrivmedel i 

regionen. Då dessa genomfördes med personer som är starkt knutna till drivmedels-

producenterna kan detta ge vinklad bild av biodrivmedlen. Intervjuerna gav emellertid en 

bra inblick i de två företagen (Gästrike Ekogas AB och Colabitoil AB) som inte kunde ha 

inhämtats via andra källor. I stor utsträckning backades intervjuerna upp med 

vetenskapliga artiklar och informationen kan ändå ses som tillförlitlig. 

Potentalbedömningen gav resultatet att ett byte från fossila drivmedel till biodrivmedel 

för kollektivtrafiken i Gävleborgs län inte är ett problem. Dessutom finns det goda 

möjligheter att hela Gävleborgs läns kollektivtrafik inom en snar framtid kan drivas med 

100 % lokalproducerade biodrivmedel som är framställda på ett miljövänligt och hållbart 

sätt.  

Det räcker inte med nettonollutsläpp av koldioxid för drivmedlen, de måste även vara 

hållbart producerade. HVO är ett bra alternativ för att få en fossilfri fordonsflotta då det 

enkelt kan ersätta drivmedlet i de befintliga dieseldrivna fordonen samt att produktionen 

av HVO flyttar upp den använda matoljan i avfallshierarkin. Biogasen är också ett bra 

alternativ då produktionen tar tillvara på avfall som uppkommer i regionen. Det är också 

viktigt att få avkastning för den biogas som produceras och därför är biogasbussar ett 

viktigt inslag i kollektivtrafiken. Till framtiden är möjligen eldriften ett bättre alternativ 

då den ger nollutsläpp vid fordonsdrift. Elen som driver bussarna kan produceras av sol, 

vind och vatten vilka är råvaror som inte kan ta slut och som räcker till alla. 

Att bara titta på vilket drivmedel som har bäst miljöprestanda är inte heller hållbart.  

X-trafik har gjort ett bra val genom att inte bara förlita sig på ett enda biodrivmedel och 

de måste utvärderas utifrån vilken sträcka de ska användas på. En elbuss kanske fungerar 

bättre på vissa sträckor medan HVO och biogas är bättre på andra.  

När drivmedlen blir fossilfria måste utvecklingen av en miljövänlig kollektivtrafik 

fortsätta. Att X-trafik blir gröna är bra men mörkgrönt är bättre.  
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6. Framtida studier 
Det är viktigt att följa upp hur råvarorna till drivmedelsproduktionen inhämtas och 

framställs. Studien kunde inte visa i detalj hur produktionen i länet ser ut och detta måste 

undersökas vidare för att ge en helhetsbild. Produktionen av biodiesel och biogas har inte 

kommit igång i stor skala än och därför finns det utrymme för vidare forskning inom 

ämnet. För att vara säkra på att Colabitoils biodiesel verkligen har bra miljöprestanda 

skulle en detaljstudie av deras kommande produktion vara ett bra komplement till denna 

studie. 

Det är också av betydelse att i framtida studier utföra fler intervjuer med fler aktörer 

såsom andra regionala kollektivtrafikmyndigheter, drivmedelsproducenter och forskare 

inom området.  Detta för att bredda bilden av de biodrivmedel som används och 

miljöpåverkan från dessa. Även undersöka andra alternativa drivmedel som t ex vätgas 

för att inte begränsa urvalet inför framtida beslut. Det kan också vara relevant att 

undersöka hur upphandlingen av underentreprenörer går till och om det går att ställa högre 

miljökrav på dessa.  
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Bilaga A 
Underlagsfrågor till intervju med Jan Nordlöf, VD på Colabitoil AB den 3/5-2016 

1.Skulle ni kunna berätta om ert företag? 

2. Vi har som mål att genomföra en omvärldsanalys av biodiesel för busstrafik. Skulle ni 

kunna  ge en allmän beskrivning av ert drivmedel? 

3. Hur produktionen ser ut och skiljer den sig mot annan produktion av HVO? 

4. I vilken utsträckning kan drivmedlet produceras lokalt och hur mycket måste importe-

ras - Idag, om fem år och om tio år? 

5. Vet ni hur det har produktion och användningen av HVO fungerat  i andra städer i 

Sverige och i världen? 

6. Vi ska också utföra en potentialbedömning av de olika drivmedlen i regionen. Finns 

det kapacitet inom länet att producera tillräckligt med biodrivmedel för att täcka 

kollektivtrafikens behov eller kommer en del importeras för att kunna ersätta de fossila 

alternativen? 

7. Hur kontrolleras ursprunget av de importerade drivmedlen? 

8. Varifrån kommer drivmedlet som importeras och varför är det aktuellt? 

9. Hur ändras drivmedlets miljöprestanda beroende på vilken råvara som används?  

10. Vilka certifieringar, miljömärkningar och hållbarhetsaspekter finns det för HVO? 

11. Miljöcertifiering, är det något ni funderar på för er verksamhet och i så fall 

vilken/vilka? 

12. Hur ser er framtidsvision ut? Både för Colabitoil och HVO som drivmedel?  

 

Underlagsfrågor till intervju med John Wendler fordons - & avtalskontrollant på 

X-trafik den 9/5 - 2016 

1. Berätta om HVO för dieselbussarna? Hur gick processen till innan införandet av HVO? 

2. Hur går beslutsprocesserna gällande införande av nya fordon och drivmedel till? 

3. Berätta om din resa till Umeå och elbussarna där? 

4. Vad tycker yrkeschaufförerna om de olika drivmedlen? Är det skillnad att köra de olika 

fordonen? 

5. När andelen fossilfria fordon kommer att bli 97 %. Vad blir nästa mål? 

6. Att bli “gröna” är bra men vad säger du om att X-trafik borde bli mörkgrön istället för 

ljusgrön? 

7. Hur ser er framtidsprognos för resandet ut? Hur vill ni utveckla resandet. Kanske 

utnyttja nya elvägen mellan Sandviken och Kungsgården? 
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8. Har ni någon koll på ursprunget av råvarorna som används för att producera drivmedlen 

som fordonen i länet kör på? 

9. Vilka krav kan ni ställa på drivmedelsleverantörerna? 

10. Vad har ni för back-up om de lokala producenternas drivmedel tar slut? 

11. Hur kan X-trafik vara säker på att produktion och transporter av de drivmedel som 

måste importeras är miljömässigt- och etiskt försvarbara? 

12. Vad har ni för samarbete över länsgränserna? Kontakt med andra lokala bussföretag? 

Hur mycket kontakt och diskussioner har ni med andra kollektivtrafiksbolag, samarbete 

utanför länsgränsen? 

13. Bussarna idag? Hur ofta tankar de? Går de en hel dag? 

 

Underlagsfrågor till intervju med Anders Winqvist, ansvarig projektledare för 

Ekogas investeringsprojekt den 16/5 - 2016 

1. Skulle ni kunna berätta om Ekogas som företag? 

2. Vi har som mål att genomföra en omvärldsanalys av bland annat biogas för busstrafik. 

Skulle ni kunna  ge en allmän beskrivning av ert drivmedel? 

3. Hur ser er produktionen ut och skiljer den sig mot annan produktion av biogas? 

4. I vilken utsträckning kan drivmedlet produceras lokalt och hur mycket måste importe-

ras - Idag, om fem år och om tio år för kollektivtrafiken i länet? 

5. Vet ni hur det har produktion och användningen av biogas fungerat  i andra städer i 

Sverige och i världen? 

6. Vi ska också utföra en potentialbedömning av de olika drivmedlen i regionen. Finns 

det kapacitet inom länet att producera tillräckligt med biodrivmedel för att täcka 

kollektivtrafikens behov eller kommer en del importeras för att kunna ersätta de fossila 

alternativen? 

7. Hur kontrolleras i sådana fall ursprunget av de importerade drivmedlen? 

8. Varifrån kommer drivmedlet som importeras och varför är det aktuellt? 

9. Hur ändras drivmedlets miljöprestanda beroende på vilken råvara som används?  

10. Vilka certifieringar, miljömärkningar och hållbarhetsaspekter finns det för biogas? 

11. Miljöcertifiering, är det något ni funderar på för er verksamhet och i så fall 

vilken/vilka? 

12. Hur ser er framtidsvision ut? Både för Ekogas och biogas som drivmedel? 

 


