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Sammanfattning
BiMe Bus är ett demonstrations- och utvecklingsprojekt där metandiesel-teknik i
bussar för regiontrafik har testats i fält under ett halvårs tid. Metandiesel-teknik
innebär att man kombinerar gas och diesel vilket kan ge flera fördelar:
– högre energieffektivitet än vanliga gasbussar och lägre klimatpåverkan än
vanliga dieselbussar
– längre räckvidd
– högre driftssäkerhet och lägre underhållskostnader
Tolv bussar har levererats av Volvo Bussar. Vårgårdabuss AB har köpt 11 bussar
som går i regiontrafik på uppdrag av Västtrafik som har avtal med Buss i Väst där
Vårgårdabuss är medlemmar. Projektet rymmer även en testbuss. Business Region
Göteborg har varit projektledare.

EM2022 W-4.0, 2011-07-15

I projektets början bedömdes att de metandieseldrivna bussarna skulle kunna
komma upp i 75 % biogas och 25% biodiesel. Utfallet har varit betydligt lägre, i
genomsnitt 32 % biogas och resten biodiesel. Detta har lett till högre CO2-utsläpp
än om bussarna hade varit konventionella biogasbussar men ändå väsentligt lägre
utsläpp än om bussarna hade kört på enbart biodiesel.

Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
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Anledningen till att gasandelen blivit lägre än beräknat beror på att Volvo valde
att utgå från en större motor än planerat och att det visade sig också kräva mer
utvecklingsresurser än vad som var möjligt att få, för att göra om motorn.
Utsläppen av kväveoxider har visat sig vara något högre än vad man kan förvänta
från en EuroV-buss. Detta kan bero på biodieseldriften men har rimligen inget
med metandiesel-tekniken att göra. Denna slutsats drar vi utifrån tidigare
erfarenheter av biodieseldrift, även om det inte är mätt och verifierat i just
BiMeBus.
I övrigt har bussarna fungerat väl och inom Volvokoncernen arbetar man vidare
med att utveckla fordon med metandieseldrift.

Summary
BiMe Bus is a demonstration and development projects where methane-diesel
technology in buses for regional traffic has been tested in real traffic during half a
year. Methane-diesel technology uses a combination of gas and diesel, which can
provide several benefits:
- Higher energy efficiency than conventional biogas/CNG buses and lower
carbon emissions than conventional diesel buses
- Longer range
- Higher reliability and lower maintenance costs
Twelve buses have been delivered by the producer Volvo Bus. The bus company
Vårgårda Buss AB bought 11 buses for regional bus service when they got an
assignment from Västtrafik, the regional public transport company. Västtrafik has
contracted the company Buss i Väst for public transport services. Vårgårda Bus is
one of the members in Buss i Väst. The project also includes a test bus. Business
Region Göteborg has been the project manager.
In the beginning of the project, the methane-diesel buses were expected to run on
up to 75% biogas and 25% biodiesel. The outcome has been significantly lower,
averaging 32% biogas and the rest biodiesel. This has led to higher CO2
emissions than if the buses had been conventional biogas buses, but still
significantly lower CO2 emissions than if the buses had run only on biodiesel.
The reason for the low biogas share is that Volvo had to use a larger engine than
planned. Another discovery was that this kind of project requires more
development resources than what was possible to get.
Emissions of nitrogen oxides have been found to be slightly higher than expected
from a EuroV bus. This may be due to the biodiesel operation and has probably
nothing to do with the methane-diesel technology. This conclusion can be drawn
from past experience with biodiesel operation, even if it is not measured and
verified in the BiMeBus project.
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Otherwise, the buses work well, and the Volvo Group is working on further
development of vehicles with methane-diesel technology.

Inledning
Det branschgemensamma Fördubblingsprojektet har en plan för att nå fördubblad
mängd resande med kollektivtrafiken till 2020. Samtidigt rekommenderar deras
miljöprogram att kollektivtrafiken skall uppnå att gå på förnybara drivmedel till
90 %. Under perioden 1998-2007 mer än fördubblades antalet bussar med
alternativt drivmedel, men fortfarande drivs merparten av alla bussar med diesel.
De största trafikhuvudmännen/länstrafikbolagen har beslutat om omfattande
övergång till förnybara drivmedel och biogas utgör en hörnpelare för de
trafikhuvudmän (sedan årsskiftet 2012 regionala kollektivtrafikmyndigheter) som
fasar ut fossila drivmedel.
Gasbussar för stadstrafik finns idag, men dessa bussar har uteslutande drivlinor
med ottomotorer som har svårt att klara belastningen vid körning i höga
hastigheter och har hög bränsle förbrukning som leder till sänkt räckvidd.
Metan/diesel-teknik är under utveckling för tunga fordon. Metandiesel-teknik
innebär att man kombinerar gas och diesel vilket kan ge flera fördelar:
– högre energieffektivitet än vanliga gasbussar och lägre klimatpåverkan än
vanliga dieselbussar
– längre räckvidd
– högre driftssäkerhet och lägre underhållskostnader

Huvudresultat
BiMeBus har testat bussar med metandieseldrift i verklig trafik.
Utvecklingsarbetet var inte tillräckligt för att nå den andelar gas som tekniken har
potential till. Erfarenheterna från projektet visar att det var svårare än man trodde
att med ombyggda traditionella dieselmotorer köra på en hög andel gas. Bussarna
har i övrigt fungerat väl och Vårgårdabuss, som kör dem, tänker använda dem
under hela avtalsperioden som löper fram till 2019 med möjlighet till förlängning
ytterligare två år. Även om Volvo Bussar avstår från att utveckla bussarna vidare
för tillfället, är det möjligt att utvecklingsarbetet fortsätter längre fram förutsatt att
det går att kombinera med utveckling för Volvo Lastvagnar. Västtrafik är fortsatt
intresserade av bussar med metan-dieseldrift om de utvecklas vidare.
Projektet mötte oförutsedda teknikutmaningar under sitt första år. Under vintern
2010/2011 tog Volvo Bussar fram en första testbuss som visades för
offentligheten 8 februari 2011 i samband med ett seminarium arrangerat av
Business Region Göteborg. Demobussen testkördes på bana och i trafik under
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våren 2011 och det visade sig att förbrukningen av gas kontra diesel inte var
tillfredställande. I ansökan bedömdes att första generationens motorer skulle
kunna komma upp i 75 %gas och 25% diesel. Efter testkörning både ute på väg
och test i testbänk, bedömde Volvo Bussar att det inte var realistiskt att komma
upp i dessa nivåer, utan arbetade med att komma upp i 50% gas. Inte heller denna
nivå uppnåddes utan har i verklig trafik uppgått till i genomsnitt 32%.
Det finns flera förklaringar till att andelen gas blivit lägre:
1. Volvo Bussar har inte haft resurser att göra om 9-litersmotorn som det var
tänkt utan istället använt 12-litersmotorn. Motorn är för stor i förhållande
till det arbete den ska utföra.
2. Bedömningen av produktutvecklingskostnaderna var för optimistiska.
Volvo Bussar kan konstatera att en eftermonterad lösning inte ger ett
hållbart alternativ för regionbussar med de mål på gasandel som satts av
trafikhuvudmännen (från och med 2012 de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna) som upphandlar kollektivtrafiktjänster. Det
behövs en integrerad lösning med en starkare partner.
3. Det har visat sig svårt att optimera för olika metantal i gasen. Olika
gaskvaliteter påverkar förbrukningen. Där Volvo tankar gas för att
utveckla bussarna innehåller fordonsgasen huvudsakligen naturgas. Där
bussarna körts i verklig trafik består fordonsgasen huvudsakligen av
biogas.
BiMeBus har ett större systerprojekt i BiMeTrucks, även det med delfinansiering
från Energimyndigheten. Trots att motorerna båda bygger på metandiesel-teknik
är skillnaderna mellan projekten betydande. Det gäller inte bara det faktum att
lastbilarna drivs med flytande gas medan bussarna drivs med gasformig biogas.
Volvo Lastvagnar har mycket större resurser för utvecklingsarbetet och har mer
egen personal i arbetet med att möta de tekniska utmaningarna. Volvo Bussar
valde en lösning med eftermontering av 12-litersmotor medan Volvo Lastvagnar
gör en integrerad lösning där såväl motorinsprutning som elsystemen anpassas till
metandieseldrift i 13-litersmotor. De slutsatser som gäller för BiMeBus ska alltså
inte dras för BiMeTrucks.
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PROJEKTETS EKONOMI
År
Lönekostnader
Utrustning
Summa

2010
232 125
0
232 125

2011
305 676
6 000 000
6 305 676

2012
94 500
0
94 500

Summa
632 301
6 000 000
6 632 301

Lönekostnaderna avser BRGs upparbetade kostnader för projektledning samt
marknads- och kommunikationsstöd. Lönekostnaderna avser även köpta
konsulttjänster. Lönekostnaderna för projektets övriga aktörer, dvs Volvo Bussar
Västtrafik, Buss i Väst och Vårgårdabuss, har inte tagits med i slutrapporten då
deras kostnader inte ingick i ansökan. Om deras kostnader ingått i projektets
budget skulle den posten ökat markant då de lagt ner åtskilliga timmar i projektet.
Kostnaderna för utrustning avser merkostnaden för totalt 12 metandieselbussar, 11
bussar som går i trafik i Vårgårda samt 1 demobuss.
BUSSARNAS EKONOMI
Kostnader för Volvo
Volvo Buss har haft utvecklingskostnader på 11,7 miljoner kronor, mer än
budgeterat.
Kostnader för Buss i Väst/Vårgårdabuss
Inga merkostnader.
Kostnader för Västtrafik
Västtrafik hade för avsikt att betala för gasdrift för den mesta trafiken i Vårgårda
vilket innebär en merkostnad. Man hade inte räknat med någon större merkostnad
pga metandieselbussarna men fick en sådan ändå genom en oförutsedd
skatteeffekt. Metan-dieselbussarna är registrerade hos Transportstyrelsen som
dieselfordon och belastas därmed med skatt därefter. Vårgårdabuss hade i sitt
anbud räknat med en låg skattekostnad för att de skulle köpa 9 gasbussar och 2
dieselbussar. Västtrafik betalar skatten, drygt 17 000 kr/buss och år. För 9 bussar
under 10 år blir det under avtalsperioden nära 2 miljon kronor extra förutsatt att
skattesatserna ligger kvar på samma nivå.
ROBUSTHET – driftsäkerhet och körbarhet
Vårgårdabuss har goda erfarenheter av bussarna. Förarna uppskattar dem. Det har
inte förekommit några stillestånd på grund av metandiesel-driften.
Bussarna späder ut olja. Detta har inget med metan-diesel-tekniken att göra utan
beror på att bussarna drivs med biodiesel som späds ut i oljan. Det åtgärdas med
tätare serviceintervaller som för alla bussar som drivs med biodiesel. Inga extra
åtgärder pga metan-dieseltekniken har behövts.
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SÄKERHET
Bussarna uppfyller kraven för R110 som gäller för lagring och användning av
gasformiga drivmedel i fordon.
MILJÖ
Bussarna förväntades ha en gasandel på 75%. Istället blev det 32% gas.
Dieselandelen körs med biodiesel (RME från Perstorp) eftersom Västtrafik kräver
att trafiken ska utföras med minst 90 procent förnybara drivmedel.
Projektet var upplagt så att det skulle gå att följa bussarna med metandiesel-drift
under minst ett års tid för att se om det fanns eventuella skillnader beroende på
väder. Metandieseldriften fungerade inte förrän i oktober/november så därför kan
vi bara se kalla årstider. Förbrukningen av biogas var något lägre i april-maj
jämfört med de tidigare månaderna. Förbrukningen av biodiesel var som lägst i
april, men gick sen upp i maj igen. Det har inte varit några variationer på
förbrukning mellan månaderna november- maj som är den period som
utvärderingen gjorts för.
Volvo har kört testbussen på Västtrafiks linje Orange Express och det har gett
ungefär samma utfall som Vårgårdabuss. Volvo har gjort mätningar där bussarnas
gasandel i bästa fall nått upp till 60%, men det är inte säkerställda prov. När
testbussen kördes på sträckan Vårgårda – Borås blev andelen gas 36% och för
sträckan Vårgårda – Herrljunga 33%. I stadstrafik gick andelen ner till 20%.
Generellt är andelen gas högre när motorerna är varma och bussarna körs med få
stopp, än när bussarna körs kalla med många stopp.
En av bussarna i trafiken i Vårgårda körs i trafik med kortare sträckor och fler
stopp än de andra. Buss 72 använder mer biodiesel än övriga bussar som har en
mer lik fördelningen mellan biogas och biodiesel mellan månaderna. Den skiljer
sig från övriga bussar främst i december när energiförbrukningen och CO2utsläppen var lägre än resten av året, men också i januari när den ökade markant
och nådde sin högsta förbrukning. I övrigt följer buss 72 övriga bussars mönster i
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energiförbrukning och CO2-utsläpp.
18,00

Energiförbrukning buss 72

16,00

Biogas
energiförbrukning
MWh
(nm3*
9,67/1000)=MWh

14,00
12,00
10,00
8,00

RME
energiförbrukning
MWh
(l*9,2 /1000)= MWh

6,00
4,00
2,00
0,00
nov-11 dec-11 jan-12

1,40

feb-12 mar-12 apr-12 maj-12

CO2 buss 72

1,20
1,00

Biogas CO2 ton
ekvivalenter
(nm3* 0,39/1000)

0,80
0,60

RME CO2 ton
ekvivalenter
(liter*0,625/1000)

0,40
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Vårgårda - Herrljunga
m

%

GPS altitude, Recorded bus stops and measured DSF (Diesel Substitution Factor)

Andel gas för testbuss. Svarta linjer=stopp Blå linje=andel gas Röd linje=höjd
över havet

Vårgårda - Borås
m

GPS altitude, Rechorded bus stops and measured DSF (Diesel Substitution Factor)

%
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Begränsad klimatpåverkan
Totalt förbrukades 511 MWh biogas och 1116 MWh RME från november 2011
tom maj 2012.

180,00

Energiförbrukning/bränsle alla bussar

160,00
Biogas
energiförbrukning
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(nm3*
9,67/1000)=MWh

140,00
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80,00
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RME
energiförbrukning
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(l*9,2 /1000)=
MWh

40,00
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De totala CO2-utsläppen var 21 ton ekvivalenter för biogas och 76 ton
ekvivalenter för RME från november 2011 tom maj 2012.
14,00

CO2/bränsle alla bussar

12,00
10,00

Biogas CO2 ton
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8,00
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Om Volvo hade levererat andra motsvarande bussar som finns i sortimentet hade
energianvändningen och CO2-utsläppen sett ut så här:

12-liters motor olika alternativ

Förbrukning liter per 100 km (För
gas diesel ekvivalenter)

CO2 g / km

Volvo 8900 MK1 diesel med 5%
RME

37

959

Volvo 8900 Biogas 90% fossilfri
(beräknat)

48

48

Volvo 8900 Biodiesel RME
(65% fossil free)

37

365

Volvo 8900 methane diesel
(biogas & MK1+5%RME)

37

623

Volvo 8900 methane diesel
(biogas & 100% RME)
37
228
Tabell. Jämförelse buss med 12-liters motor med olika motorer och drivmedel. Källa: Edward
Jobson, Volvo Bussar

Vid en jämförelse med förbrukningen på metan-dieselbussarna i Vårgårda blir
medelvärdet för alla bussar för november 2011 till maj 2012, 209 g CO2/km dvs
lite lägre än Volvos beräknade värde. Detta kan bero på små skillnader i
beräkningsmetod och olika utfall på verkliga körmönster jämfört med beräknade.
Även om metandieselbussarna inte når ner i så låga CO2-värden som
biogasbussar så är de ändå väsentligt bättre än alternativen.
Frisk luft
Bussarna är försedda med OBD (On-Board Diagnostics) Volvo kan inte logga
emissionsvärden från OBD utan kan bara se felindikering från systemet. Systemen
har inte indikerat några fel.
Detta stämmer med mätningar av utsläpp som Västtrafik har låtit IVL göra vid ett
tillfälle i maj, av kväveoxider NOx och partiklar från tio av metandieselbussarna
hos Vårgårdabuss. Ingen av de testade bussarna hade högre partikelutsläpp
(avseende massa) än en genomsnittlig Euro 5 buss med SCR-system testad med
IVLs metod.
God bebyggd miljö
Efter att värmesystemen installerades efter någon månads drift hösten 2011 ökade
inte bara gasandelen något, utan förarna upplevde också att bussarna blev tystare.

Måluppfyllelse

EKONOMI
Projektet har blivit dyrare för Volvo och Västtrafik än beräknat.
ROBUSTHET
Bussarna är robusta och trafiken fungerar.
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SÄKERHET
Bussarna uppfyller säkerhetskrav.
MILJÖ
Målet för projektet var att komma upp i 75 % gas och 25 % diesel. Detta mål
uppnåddes inte. Med ytterligare teknikutveckling kunde kanske en högre andel
varit möjlig att nå.
Lärdomarna är att metandiesel-tekniken behöver mer produktutveckling och att
lösningar med efterkonvertering inte håller måttet. Busstillverkare är små i
förhållande till lastbilstillverkare. En förutsättning för att få fram metandieselbussar med hög andel gasdrift kan vara att de utgår från samma motorer som
lastbilar så att de kan hjälpas åt med produktutvecklingen. Det behöver då vara
mindre lastbilar med 7-9-litersmotorer som är den storlek bussarna behöver ha.
Lastbilssidan får gå före i teknikutvecklingen och bussarna komma efter.

Syfte
Projektet syftar till att;
Utveckla och anpassa metandieseltekniken för bussar i regiontrafik

Testa 20 fordon i reguljär trafik
Utvärdera resultatet
Mål
Produktutveckla och erbjuda marknaden
energieffektiva regionbussar med
metandiesel-teknik.
Utfört fältprov för att bevisa bussarnas
och teknikens funktionalitet och ekonomi.
Erbjuda biogasbussar med metan/dieselteknik för regiontrafik på kommersiell
basis.

Uppfylls delvis. Lärdomar om vad
som krävs för den här typen av
motorutveckling har dragits inför
motorutveckling i framtiden.
Uppfylls inte men 11 bussar sätts i
trafik.
Uppfylls.

Uppfylls inte.

Uppfylls.
Uppfylls inte.

Effekter i samhället

BiMeBus har knappast bidragit till att de effekter som angavs i ansökan har
uppstått, dvs möjligheten att öppna för ett marknadssystem som:
– Driver utvecklingen av energieffektiva tunga fordon som drivs med förnybara
drivmedel.
Kommentar: Detta drivs däremot på lastbilssidan i BiMeTrucks.
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– Ökar användning av biogas genom att öppna en marknad för biogas som idag
bara har diesel som drivmedelsalternativ. Idag finns inga regionbussar för biogas
som klarar räckvidd och driftsäkerhet.
Kommentar: Erfarenheterna av detta är olika. Det finns busstillverkare som
menar att de har bussar med otto-motorer som fungerar för regiontrafik och det
finns sådana gasbussar i trafik. Nackdelen är den högre energianvändningen.
– Driver utveckling av biogasteknik i alla led gällande distribution, produktion
och råvaruutnyttjande. Den direkta efterfrågan på biogas för fordonsdrift ökar när
nytt fordonssegment öppnas för biogasdrift.
Kommentar: Efterfrågan på biogas för fordonsdrift har fortsatt öka, om än inte så
mycket, men det har knappast med utvecklingen av bussar att göra utan snarare
med de svårförutsägbara ekonomiska spelreglerna för gas.
– Förbereder för svensk miljöteknikexport. Den svenska gasbussmarknaden är
relativt liten även om de största trafikhuvudmännen är starkt inriktade på gas.
Men busstrafik på gas är vanligt förekommande på många håll i världen.
Kommentar: Detta uppnås inte.

Genomförande
Vid tiden för ansökan bestod projekt BiMeBus av 5 aktörer; Volvo Bussar,
Länstrafiken i Örebro, Upplands Lokaltrafik, Västtrafik samt Business Region
Göteborg med en öppning för att involvera trafikföretag som skulle köra bussarna
och fler länstrafikbolag. Länstrafiken i Örebro och Upplands Lokaltrafik
meddelade under hösten 2010 att de av olika anledningar inte hade möjlighet att
sätta ut metandieselbussar i trafik under projektperioden, så antalet projektaktörer
förändrades. Projektet har genomförts av följande 5 aktörer:
- Volvo Bussar har tillhandahållit bussarna
- Västtrafik har beställt trafiken där bussarna går
- Buss i Väst med medlemsföretaget Vårgårdabuss kör bussarna i trafiken
med avtal på 8 år med trafikstart sommaren 2011.
- BRG har varit projektledare.
Projektledningen var under projektets uppstartsfas i kontakt med samtliga
trafikhuvudmän i Sverige som har erfarenhet av gasbussar, och informerade om
projektet. Huvudmännen tillfrågades om att delta men tackade nej. En orsak till att
fler trafikhuvudmän inte velat delta kan vara att projektet inte legat i fas med
pågående trafikupphandlingar. En annan anledning kan ha varit lockelsen i att se
hur det gick för Västtrafik först. Efter att testbussen visade på låg andel gas
avslutade projektet arbetet med att sälja in metandieselbussar till andra
trafikhuvudmän.
Västtrafik har handlat upp regionbusstrafik med krav på delvis biogas där
entreprenören Buss i Väst, via medlemsföretaget Vårgårdabuss, valt att lösa
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uppgiften med metandiesel-teknik. De 11 bussarna började köra trafik i Västra
Götaland sommaren 2011. De levererades utan att metandieseltekniken fungerade,
så de första månaderna i trafik gick de som dieselbussar. Under oktober kom
gasdriften igång. Då visades bussarna upp för media och intressenter och projektet
och tekniken presenterades. Sedan det stod klart att bussarnas gasandel skulle bli
långt under den förväntade, har projektet haft en nedtonad kommunikation.

