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Innledning 
Dette notatet drøfter energibruk og utslipp for busser til passasjertransport. Vi skal analysere 

energibruk i ulike livsløpsfaser. Disse fasene kan deles inn i tre deler: 

 direkte energi, den energien som bussene bruker til framdrift, 

 brutto direkte energi, den energien som forbrukes for utvinning, transport, fabrikasjon og 

distribusjon av drivstoffet til framdrift, 

 indirekte energi, energi for bussenes infrastruktur i tillegg til energi som kreves for 

produksjon av transportmiddelet. 

I tillegg skal vi se på utslipp som er knyttet til de ulike fasene. 

Transportarbeid med buss 
Figur 1Figur 1 viser transportarbeidet med buss i Norge fra 1980 til 2007 1. Det er praktisk talt 

nullvekst i transportarbeidet for busser i perioden. Det var en klar nedgang i transportarbeidet fra 

1980 til 1995 hvor transportarbeidet var på det laveste. I perioden 1995 til 2000 økte 

transportarbeidet med om lag 15 prosent, deretter har det vært en liten nedgang i transportarbeidet 

fram mot 2007. 

Figur 1 Transportarbeid for busser 1980-2007. 

 

Til sammenlikning har transportarbeidet med personbil 2 økt med 22,5% fra 1995 til 2007. 

Transportarbeidet med buss utgjorde om lag 12% av samlet passasjertransportarbeid i 1980. I 2007 

var andelen redusert til om lag 7,2%. 

Direkte energibruk 
Den direkte energibruken kalles også tank-to-wheel, altså framdriftsenergi. Vi skal først se på 

energibruken for konvensjonelle drivstoff. Deretter skal vi se på to alternative drivstoff, biodiesel og 

                                                           
1
 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.html  

2
 Inklusive drosjer og leiebiler. 

http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.html


7 
 

hydrogen.  Høyer omtaler direkte energibruk som "…den energien som brukes til å sette 

transportmidlene i bevegelse og holde dem videre i bevegelse" 3.   

Den direkte energibruken slik den er brukt her omfatter ikke energitap ved omvandling av drivstoff til 

framdriftsenergi. En dieselmotor har f eks en teoretisk virkningsgrad på 35-45 prosent 4. Dette 

innebærer at 55-65 prosent av energiinnholdet i diesel går tapt som unyttbar varme ved forbrenning 

i dieselmotoren. Dette tapet er ikke inkludert i noen av de beregninger som presenteres her.  

Energiforbruket beregnes ved hjelp av to metoder. En metode  er makro-analyser, særlig i SSB-

rapporten 5 som ligger til grunn for beregning av energibruk for innenlandsk busstransport i Norge.  

Vi skal også bruke tall fra Oslo Sporveier hvor metoden er benyttet. 

Denne metoden benytter statistikk som delvis er basert på salg av drivstoff til busser samt 

opplysninger om vogn-km og passasjerbelegg, delvis er den basert på kjørelengder fra TØIs 

reisevaneundersøkelse, tekniske data for forbruk pr enhet og energiinnholdet i diesel.  Energiforbruk 

og utslipp pr passasjer-km og pr vogn-km beregnes som gjennomsnitt for alle busser eller for alle 

busser fordelt på ulike kategorier. Gjennomsnittene beregnes som veid gjennomsnitt ved  å ta 

totaltall for energibruk og utslipp og fordele dette på aggregert transportarbeid eller utkjørt distanse 

for  alle busser. 

En annen metode, som særlig benyttes for alternative drivstoff,  er basert på flåte-test av busser over 

lengre tidsrom. I denne metoden er det den enkelte buss som er analyseenheten, ikke totaltall for 

alle busser. 

Siden analysene bygger på registrert forbruk, enten for alle busser eller for enkelt-busser, er 

stillstandsenergi for kjøretøyene inkludert i analysen.  

 En amerikansk studie 6 opererer med separate estimat for energiforbruk ved framdrift, oppstart og 

tomgang (stillstandsenergi). Energiforbruket er beregnet med en datamodell, Mobile 6.2,  utviklet av 

det amerikanske miljøverndepartementet (Environment Protection Agency). Disse estimatene er 

således et resultat av teoretiske beregninger og ikke et resultat av empiriske observasjoner.  

Vi har også inkludert et estimat for diesel ekspressbuss  fra den tyske databasen ProBas. Estimatet er 

hentet fra  datamodellen TREMOD som er utviklet av Institut für Energie- und Umweltforschung, 

Heidelberg,Tyskland 7. Denne datamodellen bygger på energibruksfaktorer fra Handbuch 

Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs 8 som er også en teoretisk beregningsmodell.  

                                                           
3
 Høyer, K.G.: Høyhastighetstog. Analyser av direkte og brutto direkte energiforbruk. Høgskolen i Oslo, TDM-

Rapport 1/09, side 5. 
4
 Toutain, J.E.W, Taarneby, G., Selvig, E.,Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport, Statistisk 

Sentralbyrå, Rapport 2998/49. Heretter omtalt som SSB (2008), side 16, 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf   
5
 ibid. 

6
 Chester, M., Horvath, A.:Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2,  
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport  
7
 http://www.ifeu.de/index.php?bereich=ver&seite=projekt_tremod  

8
 http://www.ifeu.de/index.php?bereich=ver&seite=projekt_tremod 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
http://www.ifeu.de/index.php?bereich=ver&seite=projekt_tremod
http://www.ifeu.de/index.php?bereich=ver&seite=projekt_tremod
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En hybrid-buss  er en kombinasjon av en elektrisk motor og en forbrenningsmotor. 

Forbrenningsmotoren brukes til å lade den elektriske motoren.  En hybrid-buss som  ble testet i New 

York brukte regenerativ bremsing, det vil si at motoren ble brukt som en generator for ladning av de 

elektriske batterier ved bremsing av kjøretøyet.  Det er antatt at denne effekten kommer til syne i 

mindre forbruk av diesel. Det er ikke gjort noen forsøk på å beregne dieselforbruket for hybrid-

bussen netto ved å la effekten av regenerativ bremsing komme til fratrekk i energiforbruket. 

Konvensjonelle drivstoff 
SSB 9 -rapporten gir en oversikt over framdriftsenergi for busser i 1994, 1998 og 2005. For 2005 er 

bare busser som drives av selskap med konsesjon inkludert. Ekspressbusser som drives av 

drosjeselskap eller turbilselskap er ikke inkludert. Ekspressbusser er definert som busser som krysser 

fylkesgrenser eller busser som bruker en raskere trase enn andre busser i regional og lokal trafikk.    

Framdriftsenergien i rapporten fra SSB er oppgitt både i MJ pr vogn-km og i MJ pr passasjer-km. 

Tabell 1 viser energibruken i MJ pr vogn-km og i MJ pr passasjer-km for 1994, 1998 og 2005. 

Tabell 1 Energibruk for busser i Norge 1994-2005 

 

MJ pr 
vogn-km 

MJ pr 
passasjer-
km 

1994 11,08 0,981 

1998 10,71 0,85 

2005 10,08 0,84 

 

Figur 2 viser utviklingen i de to energibruks-indikatorene for buss i perioden 1994-2005.  

Figur 2 Utvikling i energibruk pr passasjer-km og pr vogn-km for busser 1994-2005. 

 

Energibruken i pr passasjer-km kan deles inn i to komponenter slik liking 1 viser: 

                                                           
9
 SSB (2008), side 18. 



9 
 

Likning 1 Dekomponering av energibruk pr passasjer-km 

 

            
 

 

       
 

       

            
 

Det siste leddet er den inverse av passasjer pr vogn-km eller utnyttelsesgraden. Likning 1 viser at 

dersom utnyttelsesgraden går opp, vil det siste leddet reduseres og energibruken pr passasjer-km vil 

bli mindre dersom energibruken pr vogn-km er konstant. Og omvendt, dersom utnyttelsesgraden går 

ned vil energibruken pr passasjer-km gå opp dersom energibruken pr vogn-km er konstant. 

Det har vært en nedgang i energibruken i hele perioden, både målt pr vogn-km og pr passasjer-km.   

Men fram til 1998 er nedgangen i energibruk pr passasjer-km større enn nedgangen i energibruk pr   

vogn-km.  Fra 1998-2004 er det omvendt,  energibruken pr vogn-km synker mest. Likning 1 viser at 

dette  skyldes at utnyttelsesgraden synker, det blir færre passasjerer pr vogn-km. Bussene blir stadig 

mer energieffektive, men denne endringen slår ikke fullt ut i energibruken pr passasjer-km siden 

bussene blir mindre brukt.  

Gjennomsnittlig antall passasjerer pr km kan beregnes fra energibruken pr passasjer-km og pr vogn-

km ved å bruke Likning 2. 

Likning 2 Gjennomsnittlig antall passasjerer beregnet fra energibruk pr passasjer-km og pr vogn-km 

                      

  
       

  
            

 

 

Likning 2 gir 12 passasjerer i gjennomsnitt pr km for busser i Norge 2005. Dette er en nedgang fra 

12,6 passasjer i gjennomsnitt pr km i 1998. I 1994 var samme tallet 11,3 passasjerer. 

Tabell 2 viser energibruk til framdrift for bybusser i Oslo. Tallene er hentet fra Ruter's årsrapport 

2009 10.  Tallene gjelder bare for bybusser. Tallet for kWh pr  vogn-km i 2007 og 2009 er fra Ruters 

årsrapport i 2009 11. Det er et gjennomsnitt for regionbuss og bybuss og inkluderer tomkjøring. Ruter 

oppgir ikke egne tall for tomkjøring med bybuss  Målt pr person-km er energibruken til bybuss 5,7% 

høyere enn gjennomsnittet for både regionbuss og bybuss. Når vi velger å bruke gjennomsnittlig 

energibruk pr vogn-km for begge som representativt for bybuss anser vi derfor feilkilden som liten. 

Det er viktigere å få tomkjøring inkludert i den samlede energibruken. 

Tabell 2 Energibruk pr passasjer-km og pr vogn-km for bybuss i Oslo 

                                                           
10

 http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf , side 28 
11

 Ruter Årsrapport 2009, side 33. Ruter oppgir 280 GWh for alle ruter med 4,37 kWh pr vogn-km . Dette gir 
65,6 millioner vogn-km. På side 28 oppgis total antall vogn-km til 48,1 millioner. Vi regner med at de 48,1 
millioner km er uten tomkjøring, kun med passasjerer ombord. Ruter oppgir samme sted (side 32) at selskapet 
har 1237 busser. Med 48,1 millioner km får vi gjennomsnittlig kjørelengde på nesten 39 000 km. Med 65,6 
millioner km får vi 53 000 km pr buss pr år. Aftenposten melder om busser om kjører 84 km om dagen uten 
passasjerer (http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3908718.ece#.T20asjE7VPw) . Med 230 
arbeidsdager blir dette over 19 000 km pr buss i året.  Avviket i antall km kan derfor skyldes tomkjøring. Vi 
velger å bruke estimatet på 4,37 kWh inklusive tomkjøring, se  http://www.ruter.no/Documents/Rapporter-
dokumenter/%C3%85rsrapporter/arsrapport_2009.pdf?epslanguage=no 

http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf
http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3908718.ece#.T20asjE7VPw
http://www.ruter.no/Documents/Rapporter-dokumenter/%C3%85rsrapporter/arsrapport_2009.pdf?epslanguage=no
http://www.ruter.no/Documents/Rapporter-dokumenter/%C3%85rsrapporter/arsrapport_2009.pdf?epslanguage=no
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Bybusser  2007 2008 2009 

Mill pass-km A 316 330 356 

Mill Vogn-km B 19,8 20,5 20,9 

Mill plass-km C 1269 1277 1286 

kWh pr passasjer-km D 0,41 0,38 0,37 

MJ pr passasjer-km E=D*3,6 1,476 1,368 1,332 

 

 

   Energi beregnet GWh 12 E=D*A 129,6 125,4 131,7 

kWh pr vogn-km  F  4,45 
 

4,37 

MJ pr vogn-km G=F*3,6 16,02 
 

15,73 

MJ pr plass-km H=(E/C)*3,6 0,368 0,354 0,369 

 

For 2009 gir Tabell 2 en energibruk på  1,332 MJ pr passasjer-km og 15,7 MJ pr vogn-km. Tabell 2 

viser at det er 64 plasser pr buss mens SSB oppgir 45 seter pr buss 13 i gjennomsnitt i Norge 2005. Vi 

antar at plass-km er lik sete-km og at forskjellen skyldes leddbusser. Dette gir  0,369 MJ pr sete-km. 

Målt pr vogn-km og pr passasjer-km ligger tallene fra Ruter høyere enn de nasjonale tallene fra SSB.  

Problemet med tallene fra SSB er at det opereres med kategorien busser generelt. Tallene fra Ruter 

gjelder for bybusser og tar hensyn til forskjeller i frekvensen av på/avstigninger samt rutenes 

kjørelengde sammenliknet med regionbusser eller ekspressbusser. For bybusser i Norge vil vi derfor 

bruke tallene fra Ruter, selv om tallet for vogn-km er en miks av regionbusser og bybusser. 

Schlaupitz  oppgir 14 at TIMEkspressens i perioden 1 juli 2006 til 30 juli 2007 brukte 3,37 liter diesel pr 

mil. Forbruket gjelder for en ekspressbuss i trafikk mellom Notodden og Oslo. Samme sted oppgis at 

Nettbussens ekspressbuss mellom Kristiansund og Oslo har et forbruk av diesel på 3,2 liter/mil mens 

en ekspressbuss mellom Møre og Romsdal og Oslo oppgis å ha et forbruk på 2,7 liter /mil.  

Telemark Bussruter opererer bussruter  mellom Østlandet og Vestlandet og mellom Telemark og 

Vestfold. Selskapet oppgir et drivstofforbruk på 3,15-3.25 liter pr mil 15. Med en middelverdi på 3,2 

liter pr mil får vi et gjennomsnittet for alle ekspressbussrutene fra Schlaupitz på 3,12 liter pr mil . Vi 

lar estimatet gjelde for 2007. 

SSB's statistikkbank inneholder opplysninger om vogn-km, passasjer-km samt sete-km for bussruter 

fordelt på fylkeskoverskridende, fylkesinterne og lokale. Vi definerer ekspressbussruter som 

fylkesoverskridende. I 2008 hadde disse bussrutene 0,0468 millioner vogn-km,  2,134 millioner sete-

km og 0,744 millioner passasjer-km. Dette gir 15,9 passasjerer pr km og et passasjer-belegg på 

0,744/2,134=34,9%.  Til sammenlikning oppgir SSB et passasjer-belegg på 12 personer pr km i 2005 

                                                           
12

 Energibruken pr passasjer-km er oppgitt i kWh. Passasjer-km er oppgitt i millioner. Siden 1 GWh er 1 million 
kWh vil formelen i tabellen gi svaret i GWh.  
13

 SSB (2008). Dette tallet gjelder for alle typer busser. Det antas dermed at  bybusser ikke skiller seg ut fra 
andre busser i antall seter pr buss. Bruk av leddbusser kan være en feilkilde vi ikke har korrigert for. 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, side 46 
14 Schlaupitz, H.: ”Energi- og klimakonsekvenser av moderne transportsystemer”, Norsk Naturvernforbund 

Rapport 3/2008, september 2008, side 19 og 23 (kapasitetsutnyttelse) 
http://naturvern.imaker.no/data/f/1/24/31/4_2401_0/Rapport_250908.pdf 
15

 ibid., side 18. 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://naturvern.imaker.no/data/f/1/24/31/4_2401_0/Rapport_250908.pdf
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for alle typer busser. Antall seter i gjennomsnitt for hver ekspressbuss blir 2,134/0,0468=46, altså 

forholdstallet mellom sete-km og vogn-km. 

SSB oppgir at diesel har et energiinnhold på 43 MJ/kg og en tetthet på 0,84 kg/liter 16. Dette gir 36,2 

MJ pr liter. Bruker vi 3,12 liter pr mil gir dette 0,312 liter og 11,3 MJ pr km. Antar vi at 15,9 

passasjerer fraktes pr km får vi et estimat på  0,710 MJ pr passasjer-km for ekspressbusser i Norge.  

SSB 17 oppgir at utslipp av CO2  er på 3,17 kg pr kg diesel som gir 73,55 gram pr MJ for diesel. Dette gir 

igjen 830 gram pr vogn-km og 52,2 gram pr passasjer-km. Dette omfatter bare CO2. I følge SSB (2008) 

utgjør CO2 alene 741 gram pr vogn-km av til sammen 746 gram for CO2-ekvivalenter for alle busser i 

Norge i 2005 18. Pr passasjer-km utgjør utslipp av CO2 alene omlag alle utslipp av CO2-ekvivalenter. 

Feilkilden ved å bruke CO2  i stedet for CO2-ekvivalenter er således marginal. 

Chester og Horvath (2008)  19 analyserer energibruken for tre typer bybusser: en gjennomsnittlig 

buss, en buss som brukes i rushtrafikk ("peak-bus") og en buss som brukes utenfor rushtiden.  

Bussene antas å være 40 fot eller 12,2 meter lange. Gjennomsnittlig kjørelengde pr år er 42 000 miles 

eller 67 592 km. Bussenes levetid er anslått til 12 år. En gjennomsnittlig buss har 10,5 passasjerer i 

gjennomsnitt, en buss i rushtrafikken har i gjennomsnitt 40 passasjerer mens buss som brukes 

utenfor rushtrafikk har i gjennomsnitt 5 passasjerer. Energibruken er satt til 11 000 GJ i 

framdriftsenergi over hele levetida for alle busser. I tillegg er det beregnet stillstandsenergi for 

bussene. Den er satt til 560 GJ for alle busser over hele levetiden. Alle bussene veier 11 340 kg. 

Chester & Horvath oppgir at bussene er "transit buses", altså busser brukt i lokal rutetrafikk 20. De 

bruker et gjennomsnittlig passasjer-belegg hentet fra FHA 21. Dette er et belegg som er et 

gjennomsnitt for alle typer busser i USA. Vi regner derfor med at tallene fra Chester & Horvath er 

representative for alle typer busser, ekspressbusser inklusive. 

Tabell 3 Energibruk for amerikanske busser 2008. 

 

Gjennomsnittlig 
buss 

Rush-trafikk 
buss 

Buss utenom 
rush-trafikk 

Framdriftsenergi pr levetid  (MJ) 11 560 000 11 560 000 11 560 000 

Gjennomsnittlig antall 
passasjerer 10,5 40 5 

Vogn-km levetid 811 109 811 109 811 109 

Passasjer-km levetid 8 516 648 32 444 375 4 055 547 

MJ pr vogn-km 14,3 14,3 14,3 

MJ pr passasjer-km 1,37 0,37 2,93 

 

                                                           
16

 SSB 2008, side 15 Tabell 2.1 
17

 Utslipp til luft 1973-2003,  NOS D 312,  http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-8.html 
18

 SSB (2008), Tabell 2.18 og 2.19 side 24. 
19

 Chester, M., Horvath, A.:Environmental Life-cycle Assessment of Passenger Transportation: A Detailed 

Methodology for Energy,  Greenhouse Gas and Criteria Pollutant Inventories of Automobiles, Buses, Light Rail, 

Heavy Rail and Air v.2,  side 25-26. Chester & Horvath bruker betegnelsen "urban transit bus", side 19. 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport  
20

 http://en.wikipedia.org/wiki/Transit_bus 
21

 http://www.fhwa.dot.gov/policy/2004cpr/pdfs/cp2006.pdf, Exhibit 2-25. side 2-29.  

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=its/future_urban_transport
http://en.wikipedia.org/wiki/Transit_bus
http://www.fhwa.dot.gov/policy/2004cpr/pdfs/cp2006.pdf
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Tabell 3 viser samlet energibruk pr vogn-km og pr passasjer-km for de tre typer busser. 

Stillstandsenergien er lagt til framdriftsenergien for alle busser.  

Tallene for energibruk pr vogn-km  ligger over tallene fra SSB for 2005. Grunnen kan være at den 

amerikanske bussen er tyngre enn den gjennomsnittlig norske bussen. Når det gjelder energibruk pr 

passasjer-km er det i  gjennomsnitt 12 passasjerer pr buss-reise med norske busser i 2005.  Dette er 

høyere enn for den gjennomsnittlige bussen og bussen utenfor rush-trafikk fra den amerikanske 

studien. Dette gir lavere energibruk pr passasjer-km. Derimot har bussen som brukes i rush-trafikk 

betydelig høyere gjennomsnittlig antall passasjerer og følgelig mindre energibruk pr passasjer-km. 

Den tyske LCA-databasen ProBas inneholder et estimat for energibruk og utslipp for produksjon av 1 

person-km med ekspressbuss 22. Bussen bruker konvensjonell diesel og estimatet gjelder for 2005. 

Vekten for bussen anslås til 14 tonn. Estimatet fra ProBas er hentet fra en modell kalt TREMOD 

utviklet av IFEU 23.  Estimatene fra TREMOD er oppgitt  i Well-to-Wheel 24 . Samtidig oppgir Probas 

mengden drivstoff i TJ som kreves til  produksjon av 1 passasjer-km. Dette er Tank-to-Wheel 

estimatet og differensen mellom dem er Well-to-Tank.  Tank-to-Wheel estimatet i ProBas gir 0,40 MJ 

pr passasjerkm som er lavere enn tallene fra SSB eller den amerikanske studien. Estimatet fra SSB 

gjelder for alle typer busser, også de som utfører vanlig rutetrafikk. Det antas at det samme gjelder 

for den amerikanske studien.  Estimatet fra ProBas gjelder bare for ekspressbuss. 

Figur 3 Energibruk MJ pr passasjer-km for busser med konvensjonelt drivstoff 2005-2008 

 

Figur 3 viser ulike estimat i MJ pr passasjer-km for busser med konvensjonell diesel som drivstoff.  

Estimatene for "average bus", "peak bus, " og "off-peak bus"  er hentet fra  Chester & Horvath. 

Tallene fra SSB (Busser Norge 2005) er for alle typer busser i Norge i 2005. Ekspressbuss Norge er 

                                                           
22

 Den tyske betegnelsen er Reisebus. En buss i vanlig rutetransport heter Linienbus. 
23

 Institut für Energie Und Umweltforschung 
24

 Se  Netzwerk Lebenszyklusdaten, Datenproject Transport. Projekbericht.  http://www.netzwerk-
lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-
Transport_S01_v04_2007.pdf, side 6.  

http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
http://www.netzwerk-lebenszyklusdaten.de/cms/webdav/site/lca/groups/allPersonsActive/public/Projektberichte/NetLZD-Transport_S01_v04_2007.pdf
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hentet fra Schlaupitz. Figuren viser at ekspressbusser og busser som opererer i rush-trafikk har den 

laveste energibruken pr passasjer-km. Figuren viser estimat for perioden 2005-2009. 

Alternative drivstoff 
Busser kan også bruke alternative drivstoff. Vi skal se på energibruk for busser som bruker biodiesel, 

CNG og hydrogen. Vi skal også se på en diesel-hybrid buss. Alle bussene operer i lokal rutetrafikk. 

Biodiesel  

St Louis Metro 

I løpet av en 12-måneders periode fra oktober 2006-september 2007 ble åtte busser kjørt på en 

blend av biodiesel og vanlig diesel testet av St Louis Metro 25. Bussene ble benyttet i vanlig lokal 

rutetrafikk.  Blandingen var 20 prosent biodiesel og 80 prosent diesel (B20).  I tillegg ble syv 

busser på kjørt på svovelfattig diesel som kontrollgruppe. Bussene var 12,2 m lange (40 fot), 

hadde en ytelse på 280 hestekrefter og veide 13 154 kg (29 000 pund). Motoren i bussene var 

årsmodell 2002. Gjennomsnittlig fart i prøveperioden var 22,1 km/timen (13,75 miles per hour) 

for bussene med biodiesel og 23,5 km/timen for dieselbussene. Bussene hadde 43 passasjerseter 
26. I gjennomsnitt var det 3,03 passasjer pr mile for bussene med biodiesel og 2,9 passasjer pr 

mile med dieselbusser. I gjennomsnitt ble bussene med biodiesel kjørt 6606 km pr måned mens 

dieselbussene i gjennomsnitt ble kjørt 6234 km pr måned. 

Tabell 4 viser resultatet av testen. Passasjer-km er beregnet ved å multiplisere total antall vogn-km 

med gjennomsnittlig antall passasjerer pr mile. Det er antatt at passasjer pr km er identisk med 

passasjerer pr mile. Energibruk pr vogn-km er beregnet ved å ta energiinnholdet i B20 (35,5 MJ/liter) 

og multiplisere med antall liter for deretter å dividere med antall km utkjørt distanse. Det samme er 

gjort for diesel der energiinnholdet er satt til 36,1 MJ/liter 27. 

Tabell 4 viser et betydelig høyere energiforbruk pr vogn-km enn tallene fra SSB og Chester & Horvath 

(2008). Dette gjelder også for vanlig diesel, ikke bare for biodiesel. Grunnen kan være at bussene er 

tyngre og har større motor. Bussene i dette forsøket  veide 1 814 kg mer enn bussene i studien fra 

Chester og Horvath. Vi kjenner ikke motorytelsen for bussene fra den siste studien.  

Gjennomsnittfarten for bussene vil også påvirke resultatet, denne er påvirket av antall stopp og start 

og stillstandsenergi som forbrukes på ruten. Vi minner også om at resultatene fra Chester & Horvath 

er modellberegninger og ikke resultat av empiriske observasjoner i  en flåtetest. 

Gjennomsnitt er regnet ut som veid gjennomsnitt  28 . Alle gjennomsnitt som presenteres for 

alternative drivstoff og diesel i de følgende tabeller for direkte energibruk er regnet ut som veide 

                                                           
25

 Barnitt, R., McCormick, R.L., Lammert, M.:  St Louis Metro Biodiesel(B20) Transit Bus Evaluation 
http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43486.pdf 
26

 Side 23 
27

 For energiinnhold i B20 og diesel, se 
http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf  
28

 Gjennomsnitt er regnet ut som veid gjennomsnitt. Gjennomsnitt for MJ/km er derfor regnet som  
   

   
 . Dette 

gir byer med størst utkjørt distanse størst vekt. Dersom disse byene har lavest energiforbruk pr km vil et veid 

gjennomsnitt være mindre enn det uveide. Det uveide regnes ut som   
 
   

  

 
  hvor n er antall byer og hvor hver 

by teller like mye.  

http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43486.pdf
http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf
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gjennomsnitt. Dette gir en riktigere sammenlikning med tallene fra SSB som er presentert tidligere 

hvor sum av energibruk er fordelt på sum vogn-km eller sum passasjer-km. 

Tabell 4 Direkte energibruk biodiesel-busser St Louis Metro 2006-07. 

  
Km total 

Antall 
liter 
drivstoff 

miles-pr-
gallon 

Passasjer 
km  

MJ/ 
vogn-km 

MJ/ 
passasjer-
km 

3401 Diesel 80 715 53 159 3,57 234 074 23,8 8,2 

3402 Diesel 73 685 48 442 3,58 213 688 23,7 8,2 

3403 Diesel 70 842 45 773 3,64 205 441 23,3 8,0 

3404 Diesel 72 826 48 185 3,55 211 196 23,9 8,2 

3405 Diesel 68 711 46 928 3,44 199 262 24,7 8,5 

3406 Diesel 78 295 52 182 3,53 227 054 24,1 8,3 

3407 Diesel 78 618 49 740 3,72 227 992 22,9 7,9 

 
Gjennomsnitt 

 
3,58 

 
23,7 8,2 

 
Median 

 
3,57 

 
23,8 8,2 

3408 B20 89 248 59 196 3,55 270 421 23,5 7,8 

3409 B20 92 587 59 590 3,65 280 539 22,8 7,5 

3410 B20 81 413 55 967 3,42 246 683 24,4 8,1 

3411 B20 77 057 53 662 3,38 233 483 24,7 8,2 

3412 B20 74 857 48 900 3,6 226 817 23,2 7,7 

3413 B20 78 367 53 995 3,41 237 452 24,5 8,1 

3414 B20 72 923 47 155 3,64 220 955 23,0 7,6 

3415 B20  67 816 45 940 3,47 205 483 24,0 7,9 

 
Gjennomsnitt  3,58 

 
23,7 8,2 

 
Median  3,51 

 
23,8 7,8 

 

Vi gjennomførte en MannWhitney test for å teste forskjellen mellom medianen  i de to grupper av 

drivstoff.  Testen ble gjennomført for forbruk i MJ pr km.  Denne testen er en ikke-parametrisk test, 

det vil si at den ikke gjør noen forutsetninger om underliggende normalfordeling i de to fordelingene 

som testes. Den er derfor velegnet for små stikkprøver.  

Vi testet følgende hypotese: 

Tabell 5 Hypotesetest forskjell median diesel-biodiesel 

H0 µ1= µ2     

H1 µ1≠ µ2     

α 0,05 

 

hvor H0 er nullhypotesen, H1 er alternativhypotese, µ1 er median i gruppe 1, µ2 er median i gruppe 2 

og α er signifikansnivået. Siden H1 sier at de to medianene er ulike uten å gjøre forutsetninger om 
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retningen på ulikheten (hvem av dem som er størst), gjennomfører vi en tosidig test. Tabell 6 viser 

resultatet. 

Tabell 6 Resultat av MannWhitney test for forskjell mellom median forbruk MJ pr km for drivstoffene biodiesel-diesel 

Kategori Verdi 

Antall gruppe 1 (diesel) 7 

Antall gruppe 2 (biodiesel) 8 

Antall sammenlikninger 56 

MW1-tallet 28,5 

MW2-tallet 27,5 

Sig.nivå 0,05 

Kritisk z 1,96 

Kritisk c 11 

 

Siden testen er tosidig velger vi det minste av MW1 og MW2-tallet som testobservator. Med en 

testobservator-verdi på 27,5 og en kritisk c på 11 kan vi ikke forkaste H0, altså er det ingen forskjell i 

median MJ pr km  mellom diesel-bussene og bussene som går på biodiesel. En forkastning av H0 

krever at testobservator er ekte mindre enn kritisk c (den kan altså heller ikke være lik kritisk  c). 

Pr passasjerkm er det derimot en forskjell mellom gruppene. Median forbruk  for dieselbussene er 

8,2 MJ pr passasjerkm mens tilsvarende tall for B20-bussene er 7,8 MJ pr passasjerkm.    

Tabell 7 Resultat av MannWhitney test for forskjell mellom median forbruk MJ pr passasjer-km for drivstoffene 
biodiesel-diesel 

Kategori Verdi 

Antall gruppe 1 (diesel) 7 

Antall gruppe 2 (biodiesel) 8 

Antall sammenlikninger 56 

MW1-tallet 48 

MW2-tallet 8 

Sig.nivå 0,05 

Kritisk z 1,96 

Kritisk c 11 

 

En tilsvarende MannWhitney-test av fordeling MJ pr passasjer-km ga en signifikant forskjell mellom 

gruppene.  Median MJ pr passasjer-km for biodiesel-bussene er 7,85 mens verdien for diesel-bussene 

er 8,2. Hypotesene som ble testet er identiske med hypotesene i Tabell 5Tabell 5. 

Tabell 7 viser resultatet.  Det minste av MW1 og MW2-tallet er nå mindre enn kritisk c. Følgelig kan vi 

forkaste H0 om ingen forskjell mellom gruppene.  Biodiesel bussene har et lavere median 

drivstofforbruk pr passasjer-km enn diesel-bussene. Dette skyldes at biodiesel bussene  frakter flere 

passasjer pr km.  
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Bi-State Development Agency, St Louis 

En eldre test av biodiesel-busser ble gjennomført av Bi-State Development Agency i St Louis fra april 

1994 til september 1995. 10 busser ble testet, 5 med B20 og 5 med LSD (low sulphur diesel) 29. 

Alle bussene hadde en 6V92 TA Detroit Diesel motor. Ni av motorene som ble brukt ble laget I 

1988 og en ble laget i 1989. Motorenes ytelse var på 277 hestekrefter. Bussene var 12,2 meter 

lange (40 fot) med en vekt ("curb weight") på  12 474 kg (27 500 lbs). 

Likning 3 Omregning frå miles/gallon til MJ/km 

  

  
  

 

 
     
      

 
      
     

  
  

     

  
  

     
 

Tabell 8 viser resultatet fra testen i St Louis. Resultatene er gitt i miles-pr-gallon. For å regne om 

til MJ pr km har vi brukt Likning 3 30. Energiinnholdet i B20 er 35,5 MJ/liter mens vi har brukt 36,1 

MJ/km for energiinnholdet i diesel 31. Videre er det brukt 0,26417205 gallon/liter og 1,609344 

km/miles. 

Tabell 8 Direkte energibruk biodiesel-busser Bi-State Development Agency , St Louis, 1994-95. 

Bus 
No Fuel 

miles pr 
gallon liter/ km MJ/ km 

8441 B20 3,52 0,67 23,72 

8443 B20 3,56 0,66 23,45 

8449 B20 3,99 0,59 20,93 

8449 B20 3,49 0,67 23,92 

8452 B20 3,70 0,64 22,57 

Gjennomsnitt 3,64 0,65 22,89 

Median 3,56 0,66 23,44 

8446 LSD  32 3,76 0,63 22,60 

8450 LSD 3,69 0,64 23,03 

8451 LSD 4,14 0,57 20,52 

8455 LSD 3,93 0,60 21,62 

8529 LSD 3,84 0,61 22,13 

Gjennomsnitt 3,88 0,61 21,86 

Median 3,84 0,61 22,11 
 

Tabell 8 viser resultat på linje med Tabell 4, selv om testresultatene er over 10 år eldre. 
Energiforbruket pr km var lavere for begge typer drivstoff på midten av 90-tallet, dette er en 

                                                           
29

 Schumacher, L.G., Weber, A.J., Russell, M.D., Krahl, J.G.: An Alternative Fuel for Urban Buses - Biodiesel 
Blends, http://web.missouri.edu/~schumacherl/An_Alternative_Fuel_For_Urban_Buses-Biodiesel_Blends.pdf  
30

 Nettstedet http://www.pege.org/fuel/convert.htm viser hvordan man kan regne om fra miles-pr-gallon til 
liter pr 100 km. Dette er brukt som sjekk ved utregningene. 
31

 Se http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf . For LSD er brukt No 
2 diesel. 
32

 Low-Sulphur-Diesel 

http://web.missouri.edu/~schumacherl/An_Alternative_Fuel_For_Urban_Buses-Biodiesel_Blends.pdf
http://www.pege.org/fuel/convert.htm
http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf
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motsatt tendens enn hva en kunne forvente ut fra endring i motorteknologi. En forklaring kan 
være at bussene i den nyeste studien er 60 kg tyngre enn bussene fra den eldste studien. En 
annen forklaring kan være  egenskaper ved ruten som gir mer stillstand og mindre hastighet. Vi 
kjenner ikke gjennomsnittshastigheten for bussene i den eldste studien. 
 
Median drivstoff-forbruk for B20-gruppen er 23,44 MJ pr km mens tilsvarende tall for LSD-
gruppen er 22,11 MJ pr km. Det ble gjennomført en MannWhitney test for å teste signifikante 
forskjeller i medianen mellom de to gruppene. Tabell 9 viser resultatet. Hypotesene som ble 
testet er identiske med hypotesene i Tabell 5. 
 
Tabell 9 Resultat av MannWhitney test for forskjell mellom median forbruk MJ pr km for drivstoffene biodiesel-diesel  

Kategori Verdi 

Antall gruppe 1 (diesel) 5 

Antall gruppe 2 (biodiesel) 5 

Tal sammenlikninger 25 

MW1-tallet 19 

MW2-tallet 6 

Sig.nivå 0,05 

Kritisk z 1,96 

Kritisk c 3 

 
Det minste av MW-tallene i Tabell 9 er større enn kritisk c, følgelig beholder vi H0 og kan ikke 
påvise noen signifikant forskjell i drivstoff-forbruk pr km mellom  de to gruppene. 

Hybrid 

Diesel-hybrid busser og busser med CNG 33 ble testet i en flåte-test av busser i New York  City Transit i 

perioden oktober  2004 til mai  2005 34. Alle busser ble brukt i lokal rutetrafikk.  Av  260 busser med 

CNG og 125 diesel-hybrid busser ble 10 av hver plukket for evaluering. Det ble opprettet to 

kontrollgrupper med ni diesel-busser i hver gruppe. I kontrollgruppen for CNG-bussene ble det 

benyttet Orion V-busser fra 1994, mens i  kontrollgruppen for hybrid-bussene ble det benyttet 

OrionV-busser fra 1999. Bussene var av typen Orion VII med modellår 2002.   Hybrid-bussene var av 

typen serie-hybrid, det vil si at bare den elektriske motoren er koplet til bussens drivverk mens 

diesel-motoren fungerer som en generator som lader batteriene eller driver den elektriske motoren 

direkte 35. Den elektriske motoren kan trekke strøm både fra batteri og generatoren.    

Hybrid-bussene veide 14 442 kg (31 840 lbs) og var utstyrt med regenerativ bremsing.  Diesel-

bussene veide 12 927 kg (28 500 lbs). Alle bussene var 40 fot (12,2 meter) lange. Hybrid-bussene 

var dermed betydelig tyngre enn diesel-bussene, sannsynligvis på grunn av ekstra batteri-vekt. 

Diesel-bussene hadde ikke EGC ("exhaust gas circulation"), En slik sirkulering tilbakefører eksos-

gass til stemplene slik at drivstoffet kan forbrenne under lavere temperaturer men med samme 

                                                           
33

 CNG er Compressed Natural Gas, altså naturgass under trykk. 
34

 Chandlers, K. , Eberts, E., Eudy.L.: New York City Transit Hybrid and CNG Transit Buses: Interim 
Evaluation Results, NREL Technical Report January 2006, 
http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf  
35

 http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle_drivetrain#Series_hybrid  

http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_vehicle_drivetrain#Series_hybrid
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trykk. Dette reduserer NOx-dannelse  siden denne øker med økende forbrennings-temperatur  
36. Både diesel og diesel-hybrid bussene var utstyrt med partikkel-filter.  

Hybrid-bussene hadde 270 hestekrefter mens diesel-bussene hadde 275.  Hybrid-bussene hadde 

en mindre 5,9 liters motor mens en standard diesel motor i busser i USA oppgis til  8,3-8,9 liter. 

Diesel-bussene hadde en setekapasitet på 39 mens hybrid-bussene hadde en kapasitet på 38. 

Diesel-bussene og hybrid-bussene benyttet Jet A diesel drivstoff 37  som er beregnet på flytrafikk.  

Grunnen til dette er at dette drivstoffet er lett tilgjengelig i New York. Drivstoffet har et lavt 

svovelinnhold på mindre enn 30 ppm (parts per millon) .  

Hybrid-bussene og diesel-bussene i kontrollgruppen hadde en gjennomsnittlig fart på  10,5 

km/time i 2004 og 9,8 km/time i 2005. 

Tabell 10 viser resultatet av testingen. Forbruket er oppgitt i gallons og kjørelengde er oppgitt i 

miles. Vi gjengir alle mellomberegninger for å gjøre det lettere å etterprøve beregningene. 

Energiforbruket er beregnet i BTU 38 pr gallon for Jet diesel fuel. Det er antatt 123 608 BTU pr 

gallon med Jet diesel fuel 39. Med 1055,056 MJ pr BTU gir dette energiforbruket totalt og pr km. 

Tabell 10 Direkte energiforbruk hybridbusser og dieselbusser i kontrollgruppe 

Bus # 
Drivstoff 

(A) 
Miles 

(B) 
Gallons 

(C) 
Km 
(D) 

Liter 
(E) 

BTU 
(F=127 500*C) 

MJ 
(G=1055,1*F) 

MJ pr km 
(H=G/D) 

Liter/mil 
(I=E/(D/10)) 

6002 Diesel 27 467 11 806 44 204 44 689 1 459 254 244 1 539 595 34,8 10,1 

6004 Diesel 28 859 11 936 46 444 45 183 1 475 385 088 1 556 614 33,5 9,7 

6005 Diesel 28 742 11 705 46 256 44 306 1 446 769 836 1 526 423 33,0 9,6 

6006 Diesel 27 978 12 022 45 026 45 506 1 485 953 572 1 567 764 34,8 10,1 

6008 Diesel 28 754 11 929 46 275 45 156 1 474 519 832 1 555 701 33,6 9,8 

6011 Diesel 26 614 11 401 42 831 43 157 1 409 254 808 1 486 843 34,7 10,1 

6015 Diesel 27 078 11 614 43 578 43 964 1 435 583 312 1 514 621 34,8 10,1 

6018 Diesel 29 048 11 910 46 748 45 082 1 472 109 476 1 553 158 33,2 9,6 

6020 Diesel 25 450 10 817 40 958 40 945 1 337 005 932 1 410 616 34,4 10,0 

 
Gjennomsnitt 

     

34,1 9,9 

 
Median 

     

34,4 10,0 

6367 Hybrid 15 707 4 508 25 278 17 063 557 163 060 587 838 23,3 6,8 

6368 Hybrid 15 545 4 658 25 017 17 632 575 766 064 607 465 24,3 7 

6369 Hybrid 16 611 4 703 26 733 17 803 581 328 424 613 334 22,9 6,7 

6375 Hybrid 14 057 4 022 22 623 15 223 497 089 572 524 457 23,2 6,7 

6378 Hybrid 17 811 5 041 28 664 19 082 623 107 928 657 414 22,9 6,7 

6379 Hybrid 18 464 5 428 29 715 20 545 670 882 420 707 819 23,8 6,9 

6380 Hybrid 13 782 4 334 22 180 16 406 535 717 072 565 212 25,5 7,4 

                                                           
36

 http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation  
37

 Side 30 
38

 British Thermal Units, tilsvarer 1 055,056 joules, http://en.wikipedia.org/wiki/Btu (International standard  
ISO 31-4) og http://www.britannica.com/EBchecked/topic/80372/British-thermal-unit 
39

 http://www.experimentalaircraft.info/homebuilt-aircraft/aviation-fuel-1.php,se også 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_efficiency som oppgir 127 500 BTU/gallon. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
http://en.wikipedia.org/wiki/Btu
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/80372/British-thermal-unit
http://www.experimentalaircraft.info/homebuilt-aircraft/aviation-fuel-1.php
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6381 Hybrid 17 843 5 060 28 716 19 156 625 505 923 659 944 23 6,7 

6382 Hybrid 19 100 5 505 30 738 20 837 680 400 236 717 860 23,4 6,8 

6387 Hybrid 19 107 5 592 30 750 21 166 691 154 132 729 206 23,7 6,9 

 
Gjennomsnitt 

     
23,6 6,8 

 
Median 

     
23,3 6,8 

 

Det er en klar forskjell i energiforbruk mellom hybrid-busser og dieselbusser. Tabell 10 viser at 

hybrid-bussene har et lavere forbruk pr vogn-km enn dieselbussene, diesel-bussenes forbruk 

ligger nesten 45% over forbruket til hybrid-bussene. 

Median forbruk av drivstoff pr km er 34,4 MJ for diesel-bussene og 23,3 MJ pr km for hybrid-

bussene. Det ble gjennomført en MannWhitney test for å teste forskjell i median mellom de to 

gruppene. Tabell 11 viser resultatet. Hypotesene som ble testet er identiske med hypotesene i 

Tabell 5. 

Tabell 11 Resultat av MannWhitney test for forskjell mellom median forbruk MJ pr km for hybrid-diesel  

Kategori Verdi 

Antall gruppe 1 (diesel) 9 

Antall gruppe 2 (CNG) 10 

Antall sammenlikninger 90 

MW1-tallet 90 

MW2-tallet 0 

Sig.nivå 0,05 

Kritisk z 1,96 

Kritisk c 21 

 

Det minste av MW-tallene er null, altså viser Tabell 11 at ingen av hybrid-bussene hadde et så 

høyt forbruk som minst en av  diesel-bussene. Alle diesel-bussenes forbruk er større.  

Testobservator-verdien (det minste MW-tallet) er mindre enn kritisk c, dermed er det en klar, 

signifikant forskjell i drivstoff-forbruk mellom gruppene. Hybrid-bussene bruker mindre drivstoff. 

Forbruket for hybrid-bussene ligger likevel over forbruket rapportert fra SSB for vanlige 

dieselbusser i Norge 2005. Forbruket ligger også over verdiene rapportert fra Chester & Horvath. 

Vi antar at dette skyldes større busser med kraftigere motorer som bare brukes i lokal rutetrafikk 

med lav fart og mye stillstand. Tallene fra SSB og Chester & Horvath inkluderer også 

ekspressbusser. 

CNG-busser 

Busser drevet med komprimert naturgass (CNG) ble testet i den samme flåtetesten i New York 40.  

Også for CNG-bussene ble det opprettet en kontrollgruppe med ni diesel-busser. CNG-bussene veide 

14 243 tonn (31 400 lbs). De var dermed betydelig tyngre enn diesel-bussene, sannsynligvis på 

grunn av ekstra tanker for komprimert gass. CNG-bussene hadde 275 hestekrefter og en 

                                                           
40

 Chandler, K., Eberts, E, Eudy, L.: New York Transit Hybrid and CNG Transit Buses: Interim Evaluation Results, 
http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf  

http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf
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setekapasitet på 37. Bussene var av typen type Orion VII, og bygd i 2002. Testen med CNG-bussene  

startet september 2004 og varte til mai 2005, CNG bussene ble først satt inn i rutetrafikk i september 

2003. Diesel-bussene i kontrollgruppen var modell 1994 av type Orion V. Det er verdt å merke seg 

begge disse motor-alternativene er gått ut av produksjon (side 2). Gjennomsnittlig fart for begge 

typer busser i forsøket var  10,5 km/time i 2004 og 10,1 km/time i 2005.  

Motoren i bussene blir omtalt som "..spark-ignited natural gas engines" 41. Vi tolker dette slik at 

motorene er bensinmotorer som er tilpasset naturgass. 

Begge typer busser var 40 fot lange.  CNG-bussene hadde en setekapasitet på 37 mens 

tilsvarende tall for diesel-busser var 39. CNG bussene hadde  DDC Series 50G motor fra Detroit 

Diesel Coporation uten partikkelfiler ("exhaust after treatment" side 14).  

Energiforbruket for CNG-bussene er i evalueringsrapporten oppgitt i diesel-ekvivalenter basert 

på en omregning av energiinnholdet i  CNG til diesel 42. I Tabell 12 er derfor omregning til BTU for 

CNG gjort med utgangspunkt i energiinnholdet i Jet diesel, 123 608 BTU/gallon . Omregning til MJ 

er gjort med utgangspunkt i verdien 0,00105587 MJ pr BTU (se referanse ovenfor). 

Tabell 12 Direkte energiforbruk CNG-busser  og dieselbusser i kontrollgruppe 

Bus # 
Drivstoff 

(A) 
Miles 

(B) 
Gallons 

(C) 
Km 
(D) 

Liter 
(E) 

BTU 
(F=127 500*C) 

MJ 
(G=1055,1*F) 

MJ pr km 
(H=G/D) 

Liter/mil 
(I=E/(D/10)) 

403 Diesel 17 762 7 917 28 585 29 968 978 567 454 1 032 443 36,1 10,5 

407 Diesel 20 542 8 863 33 059 33 548 1 095 475 900 1 155 788 35,0 10,1 

408 Diesel 21 064 9 195 33 899 34 808 1 136 600 282 1 199 177 35,4 10,3 

412 Diesel 18 475 8 200 29 733 31 042 1 013 635 043 1 069 442 36,0 10,4 

413 Diesel 18 473 8 107 29 729 30 687 1 002 040 613 1 057 209 35,6 10,3 

428 Diesel 21 774 9 745 35 042 36 888 1 204 547 599 1 270 865 36,3 10,5 

438 Diesel 21 310 9 125 34 295 34 541 1 127 885 918 1 189 983 34,7 10,1 

448 Diesel 24 269 10 647 39 057 40 304 1 316 066 737 1 388 524 35,6 10,3 

450 Diesel 23 013 10 221 37 036 38 692 1 263 434 450 1 332 994 36,0 10,4 

 
Gjennomsnitt 

     
35,6 10,3 

 
Median 

     
35,6 10,3 

7657 CNG 16 461 9 560 26 491 36 187 1 181 643 037 1 246 700 47,1 13,7 

7662 CNG 17 793 9 506 28 635 35 984 1 175 005 287 1 239 696 43,3 12,6 

7666 CNG 12 320 7 190 19 827 27 215 888 679 716 937 607 47,3 13,7 

7670 CNG 15 641 9 249 25 172 35 012 1 143 275 114 1 206 219 47,9 13,9 

7677 CNG 15 832 9 133 25 479 34 571 1 128 874 782 1 191 026 46,7 13,6 

7688 CNG 16 683 9 994 26 849 37 830 1 235 288 909 1 303 299 48,5 14,1 

7708 CNG 18 029 11 017 29 015 41 702 1 361 727 532 1 436 699 49,5 14,4 

7715 CNG 17 547 10 099 28 239 38 230 1 248 341 914 1 317 071 46,6 13,5 

7719 CNG 16 470 10 316 26 506 39 049 1 275 090 685 1 345 292 50,8 14,7 

7721 CNG 16 987 9 588 27 338 36 296 1 185 190 586 1 250 442 45,7 13,3 

                                                           
41

 ibid., Side 3 
42

  http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf side 30 : "The fuel economy for the CNG buses is 
shown in diesel gallon equivalent units based on an energy conversion of CNG to diesel."     

http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/38843.pdf
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Gjennomsnitt 

     
47,3 13,7 

 
Median 

     
47,2 13,7 

 
Median drivstoff-forbruk i MJ pr km for gruppen av diesel-busser er 35,6 mens tilsvarende median 
for CNG-bussene er 47,2. En MannWhitney-test for forskjell i medianene gir resultatet i Tabell 13. 
Hypotesene er de samme som i Tabell 5. Siden alle CNG-bussene kommer før alle diesel-bussene 
rangert etter forbruk i MJ pr km blir MW2-tallet likt alle mulige sammenlikninger. Dermed er 
medianen for CNG-bussene signifikant  høyere enn medianen for diesel-bussene. CNG gir høyere 
energiforbruk i bussene. 
 
Tabell 13 Resultat av MannWhitney test for forskjell mellom median forbruk MJ pr km for CNG-diesel  

Kategori Verdi 

Antall gruppe 1 (diesel) 9 

Antall gruppe 2 (CNG) 10 

Antall sammenlikninger 90 

MW1-tallet 0 

MW2-tallet 90 

Sig.nivå 0,05 

Kritisk z 1,95996398 

Kritisk c 21 

 
 
Tabell 12 viser at energiforbruket for CNG-bussene er betydelig høyere enn for diesel-bussene, i 
gjennomsnitt om lag 33% høyere. 

Hydrogen 

Prosjektet CUTE (Clean Urban Transport) 43 er et EU-prosjekt som testet ut hydrogenbusser i ni 

Europeiske byer i sju forskjellige land.  Testene med bussene ble utført i tidsrommet 2003-2005. 

Mercedez-Benz konstruerte 27 brenselcelle-busser til prosjektet basert på deres Citaro-modell. 

Bussene ble benyttet i vanlig lokal rutetrafikk. Bussene er utformet slik at  drivverket  med 

brenselceller skal kunne erstatte drivveket med dieselmotor uten andre modifikasjoner 44. 

Bussene har to moduler med brenselceller med en samlet ytelse på 250 kW, om lag 335 hestekrefter 
45. Bussene veier 14 tonn ("curb weight").  Setekapasiteten er om lag 30, avhengig av operatørens 

krav.   

Karosseriet på bussene er forsterket for å kunne frakte hydrogen-tanker. Den økte vekten av 

hydrogen-tanken er kompensert med endringer i fjæringssystemet. Bussene er utstyrt med 

automatgir. Dette kan ha en negativ effekt på drivstofforbruket 46. Gjennomsnittsfarten for bussene 

varierte mellom byene og de rutene de skulle betjene. I Amsterdam var gjennomsnittsfarten 18 km i 

timen mens i Stockholm og Porto var gjennomsnittsfarten 9-10 km i timen. 

                                                           
43

 http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf  
44

 ibid., side 49. 
45

 http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower, "One horsepower for rating electric motors is equal to 
746 watts." 
46

 http://www.fuel-cell-bus-
club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/CUTE_Technology_Brochure.pdf, side 28 

http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor
http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/CUTE_Technology_Brochure.pdf
http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/CUTE_Technology_Brochure.pdf
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I CUTE-prosjektet var det ingen kontrollgruppe av diesel-busser som hydrogen-resultatene kan testes 

mot. Vi har derfor ikke noe grunnlag for å gjennomføre en MannWhitney-test for hydrogen mot 

diesel som konvensjonell drivstoff.   

Tabell 14 47 viser resultatet av flåtetest med brenselcelle-busser i CUTE-prosjektet.  Energibruken er 

regnet ut ved å bruke den lavere kaloriverdi "(lower heating value") for hydrogen som er 33,33 kWh 

pr kg 48.  Som veid gjennomsnitt er drivstoff-forbruket 28,6 MJ pr km mens medianen er 28,7. Bare 

CNG hare et høyere forbruk målt med MJ pr km målt med median.  

Tabell 14 Direkte energibruk for hydrogen brenselcelle busser CUTE-prosjekt. Tall pr by. 

By 

kg 
hydrogen 
pr km 
    (A) 

Tilbakelagte 
km 
    (B) 

Km/time 
      (C)  

 
 
Kg hydrogen 
totalt 
   (D) 

 
 
 
kWh totalt 
  (E=D*33,33) 

kWh pr  
km 
   (E=E/B)  

MJ/km 
(F=D*3,6) 

Barcelona 0,274           37 655  12,9        10 317  343 881 9,1 32,9 

Porto 0,315           47 270  8,9        14 890  496 285 10,5 37,8 

Madrid 0,288         103 445  13,8        29 792  992 973 9,6 34,6 

Stockholm 0,266           91 585  9,7        24 362  811 972 8,9 31,9 

London 0,239           98 253  13,9        23 482  782 671 8,0 28,7 

Hamburg 0,204         104 727  16,2        21 364  712 072 6,8 24,5 

Amsterdam 0,216         109 100  18,1        23 566  785 441 7,2 25,9 

Stuttgart 0,221         129 288  11,4        28 573  952 326 7,4 26,5 

Luxembourg 0,209         142 068  17,9        29 692  989 641 7,0 25,1 

Sum  863 391       206 039   6 867 264   

Gjennomsnitt  0,239  15,3   8,0 28,6 

Median 0,239  13,8   8,0 28,7 

 

Oppsummering 

Energibruk pr vogn-km 

Tabell 15 viser veide gjennomsnitt for konvensjonelle og alternative drivstoff. Tallene i tabellen er 

ikke direkte sammenliknbare. Tallene fra SSB gjelder som et veid gjennomsnitt for sammensetningen 

av den norske bussparken i 2005. Både ekspressbusser og rutebusser er inkluderte i tallene.  Tallene 

fra SSB er regnet ut på makro-nivå, de er ikke empiriske observasjoner fra en test med ulike drivstoff 

under tilnærmede like forutsetninger.  Tilsvarende gjelder for Ruter og for tallene fra Chester & 

Horvath som er makro-tall for alle typer busser i USA.  Verdien for ekspressbusser i Norge er hentet 

fra Schlaupitz og er et hypotetisk gjennomsnitt i den forstand at verdien er valgt ut på grunnlag av 

forutsetninger om drivstofforbruk for flere ekspressbusser. 

Energiforbruket for de konvensjonelle drivstoff er derimot resultat av flåte-tester av busser i lokal 

rutetrafikk.  Vi kjenner ikke den eksakte sammensetningen av bussene i Norge i 2005, men bussene 

som er brukt i lokal rutetrafikk er tunge busser med kraftige motorer.  Vi kan derfor ikke uten videre 

sammenlikne drivstoff mot drivstoff i Tabell 15. 

                                                           
47

 ibid., Figure 3.3.7, Figure 3.3.8 og Figure 3.3.9 side 66, Figure 3.3.10 side 67. 
48

 ibid, side 11, sitert frå www.h2data.de 
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Tabell 15 Energibruk MJ pr vogn-km for buss med alternative og konvensjonelle drivstoff 

Drivstoff Kilde 
MJ pr 
vogn-km Median 

Kontroll-
gruppe 
diesel 
median 

Diesel SSB 10,1 
 

 

Diesel Bybusser Oslo Ruter 15,7 
 

 

Diesel Ekspressbuss Norge 2007 11,3 
 

 

Diesel Chester & Horvath 49 14,3 
 

 

Biodiesel St Louis Metro 23,7 23,8 23,8 

Biodiesel Development Agency, St Louis 22,9 23,4 22,1 

CNG New York City Transit 47,3 47,2 35,6 

Hybrid New York City Transit 23,6 23,3 34,4 

Hydrogen  CUTE 28,6 28,7  

 

For de flåte-tester som brukte kontroll-gruppe kan vi foreta en sammenlikning av drivstoff som er 

testet under tilnærmede like forhold. I Tabell 15 er verdien for MJ pr passasjer-km for flåtetestene 

med alternative drivstoff et beregnet gjennomsnitt. Vi har også tatt med median MJ pr km for 

testgrupper og kontrollgrupper der hvor denne informasjonen er tilgjengelig.   

Tallene fra Ruter er hentet fra årsrapporten i 2009 50. Ruter har ikke splittet tallene på regionbusser 

og bybusser. Tallet gjelder derfor for begge busstyper. Vi har antatt at energibruken pr vogn-km er 

tilnærmet lik for bybusser og regionbusser. 

Ut fra flåtetestene som er gjort ovenfor kan vi konkludere med at CNG har et signifikant høyere 

energiforbruk pr km enn diesel og at hybrid-busser med dieselmotor som hjelpemotor og elektrisk 

motor som hovedmotor har et signifikant lavere energiforbruk. For biodiesel finner vi ingen 

forskjeller i forhold til konvensjonell diesel. Vi minner om at det ikke er brukt 100% biodiesel i 

testene men en blanding av 20% biodiesel og 80% konvensjonell diesel. 

Figur 4 Energibruk MJ pr vogn-km for buss alternative og konvensjonelle drivstoff 

                                                           
49

 Alle typer busser, gjennomsnitt, peak-hour and non peak hour. 
50

Side 33,  http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf 

http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf
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Figur 4 viser median energiforbruk i MJ pr km for ulike alternative drivstoff fra flåte-tester. Som 

figuren viser har CNG et spesielt høy energiforbruk sammenliknet med de andre alternative drivstoff. 

Median forbruk for diesel-bussene i alle kontrollgrupper i Tabell 15 er 29,1 MJ/km. Vi vil bruke dette 

tallet som representativt for  energibruk for diesel-busser i lokal rutetrafikk. 

Energibruk pr passasjer-km 

Vi kan også analysere energibruk pr passasjer-km. Vi kjenner energibruken pr passasjer-km for 

norske busser i 2005.  For ekspressbuss i Norge 2007 bruker vi et  passasjerbelegg på 34,9% som er 

hentet fra SSB's Statistikkbanken 51.  Chester & Horvath (2008) oppgir også energibruken pr 

passasjer-km for tre ulike busser i USA, en buss brukt i rush-trafikk ("peak hour"), en buss brukt 

utenfor rush-trafikk  ("off peak hour") og en gjennomsnittlig buss. Vi antar at gjennomsnittbussen 

inkluderer ekspressbusser slik vi har diskutert ovenfor.  Federal Highway Administration i USA anslår 

gjennomsnittlig passasjer pr buss til 10,8 i 2006 52. Dette er et gjennomsnitt for alle typer busser. Det 

er tatt hensyn til forskjeller i setekapasitet og antall ståplasser.  

Bussene som ble brukt i forsøket med biodiesel i St Louis i 2006-2007 hadde i gjennomsnitt 3 

passasjer pr mile i bio-dieselbussene og 2,9 passasjer i diesel-bussene 53.  Dette ligger noe lavere enn 

gjennomsnittstallet pr buss for hele USA 54. Det siste tallet omfatter også ekspressbusser. Chester & 

Horvath anslår 5 passasjerer pr buss som rimelig for busser som ikke brukes i rush-trafikk. Vi velger å 

bruke 3 passasjer pr km som et rimelig anslag. Multipliserer vi dette tallet med vogn-km får vi et 

anslag på transportarbeidet i passasjer-km som ble utført av bussene i St Louis. Vi velger å benytte 3 
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http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&pla
nguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 
52

 Federal Highway Administration: 2008 Status of the Nation's Highways, Bridges, and Transit: Conditions & 
Performance, Report to Congress.   http://www.fhwa.dot.gov/policy/2008cpr/pdfs/cp2008.pdf, Exhibit 4-19. 
53

 Barnitt, R., McCormick, R.L., Lammert, M.:  St Louis Metro Biodiesel(B20) Transit Bus Evaluation 
http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43486.pdf, side 3. 
54

 Det antas her at passasjerer pr buss og passasjerer pr mile lar seg sammenlikne direkte. 

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://www.fhwa.dot.gov/policy/2008cpr/pdfs/cp2008.pdf
http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43486.pdf
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passasjer pr km for de øvrige busser fra de andre flåte-testene som er referert. Dette gir oss et anslag 

på transportarbeidet som ble utført i de ulike testene. 

CUTE-prosjektet med hydrogen-busser ble gjennomført i europeiske byer. Vi antar at passasjer-

belegget er høyere i Europa enn i USA. I rapporten fra CUTE-posjektet er det ikke oppgitt tall for 

passasjer-km eller for passasjerer pr buss eller pr km. Det blir oppgitt at prosjektet fraktet fire 

millioner passasjerer med busser som til sammen gjennomførte 850 000 vogn-km 55. Dette gir om lag 

4,7 passasjer pr km. SSB 56oppgir at passasjerbelegget i Norge  i 2006 i gjennomsnitt var 12 personer 

pr km. Dette tallet omfatter alle typer busser, inklusive ekspressbusser. Vi velger å bruke 5 passasjer 

pr km som snitt for hydrogen-bussene i CUTE-prosjektet. 

Tabell 16 viser energiforbruket pr passasjer-km  med de forutsetninger som er drøftet ovenfor. 

Tallene fra SSB og Chester & Horvath er veide gjennomsnitt hvor totalt energiforbruk er dividert med 

total antall passasjer-km. Vi har beregnet samme veide gjennomsnitt for de øvrige test-gruppene. I 

disse beregningene vil busser med mange vogn-km telle mer enn busser med få vogn-km. Videre 

gjengir vi median for forsøksgruppene i USA og i CUTE-prosjektet hvor vi har resultater fra flåte-

tester. I disse utregningene vil hver buss (eller by i CUTE-prosjektet) telle like mye. 

Tabell 16 Energibruk MJ pr passasjer-km for buss med alternative og konvensjonelle drivstoff 

Drivstoff Test 
MJ pr 
pass-km Median 

Kontroll-
gruppe 
diesel 
median 

Passasjer
-belegg 
(passa-
sjerer pr 
km) 

Diesel SSB 0,84 
 

 12 

Diesel Ruter 1,33 
 

 17 

Diesel Ekspressbuss Norge 2007 0,71 
 

 19,6 

Diesel Chester & Horvath, gjennomsnittlig buss 1,37 
 

 10,4 

Diesel Chester & Horvath, rush-trafikk 0,37 
 

 40 

Diesel Chester & Horvath, utenfor rush-trafikk 2,93 
 

 5 

Diesel ProBas 0,40 
 

  

Biodiesel St Louis Metro 8,18 7,85 8,20 2,9 

Biodiesel Development Agency, St Louis 7,63 7,81 7,37 3 

CNG New York City Transit 15,78 15,72 11,85 3 

Hybrid New York City Transit 7,85 7,77 11,48 3 

Hydrogen  CUTE 5,73 5,74  5 

 

Vi inkluderer også estimatene pr passasjer-km hentet fra ProBas. Vi kjenner ikke forutsetninger om 

passasjerbelegg som er gjort  for dette estimatet. For de andre estimatene viser Tabell 16 at 

passasjerbelegget er klart lavere i de amerikanske flåte-testene enn for bybusser i Oslo. De nasjonale 

tallene for Norge gir også et passasjerbelegg som er klart høyere enn de amerikanske flåte-testene. 

                                                           
55

 http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf, 
side 95 
56

 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, side 46 

http://www.fuel-cell-bus-club.com/modules/UpDownload/store_folder/Publications/DETAILED_SCREEN.pdf
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Passasjerbelegget fra Chester og Horvath er beregnet fra Federal Highway Administration 57. Dette 

passasjer-belegget ligger høyere enn tallene fra flåte-testene i St Louis og New York. 

Gjennomsnittsbussen hos Chester & Horvath har et passasjer-belegg som er lavere enn tallene fra 

SSB og Ruter i Oslo. 

Figur 5 viser median energiforbruk  pr passasjer-km for ulike alternative drivstoff.  

Figur 5 Median energiforbruk MJ pr passasjer-km for busser med ulike alternative drivstoff 

 

 

Energibruk pr sete-km 

Sammenlikningen av energibruk for ulike busser pr passasjer-km er påvirket av variasjon i passasjer-

belegg mellom bussene. For å kontrollere for denne variasjonen kan vi beregne energibruken pr sete-

km. For bybusser i Oslo har vi brukt energibruk på 0,37 kWh pr passasjer-km og oppgitt produksjon 

av 356 millioner passasjer-km i 2009. Tallene er fra årsrapporten i 2009 fra Ruter . Dette gir et samlet 

energiforbruk på 131,72 GWh totalt. Samme sted oppgis antall plass-km til 1286 millioner. Fordeler vi 

energibruken på plass-km får vi 0,102 kWh eller  0,369 MJ pr plass-km. Vi antar da at plass-km er 

identisk med sete-km. Fordeler vi plass-km på vogn-km får vi 61,5 seter pr km. Dette er større sete-

kapasitet enn den vi har oppgitt for ekspressbusser og for norske busser generelt. Vi antar at 

forskjellen skyldes bruk av leddbusser i Oslo.  

Tabell 17 viser denne beregningen. Tabellen viser også seter pr buss, passasjer pr km og 

kapasitetsutnyttelsen for de ulike typer busser. For ProBas er det forutsatt samme passasjer-belegg 

som for ekspressbusser Norge 2007 for å beregne energibruk pr sete-km og  15,9 passasjer pr km for 

å beregne energibruk pr vogn-km fra energibruk pr passasjer-km. 

Likning 4 Beregning av energibruk pr sete-km fra energibruk pr passasjer-km 

                                                           
57

 Federal Highway Administration: 2008 Status of the Nation's Highways, Bridges And Transit. Conditions and 
Performance. Report to Congress, Exhibit 4-18, http://www.fhwa.dot.gov/policy/2008cpr/pdfs/cp2008.pdf 

http://www.fhwa.dot.gov/policy/2008cpr/pdfs/cp2008.pdf


27 
 

  

       
 

  

            
 
            

       
 

Likning 4 viser formelen som er brukt for utregning av energibruk pr sete-km når energibruk pr 

passasjer-km er kjent. Siste leddet i likningen er passasjer-belegget. 

I Tabell 17 er det brukt en setekapasitet på 45 der hvor vi ikke kjenner setekapasiteten. I følge SSB er 

dette  et gjennomsnitt tall for norske busser i 2006 58. For ekspressbuss Norge 2007 har vi brukt 46 

seter som tilsvarer forholdstallet mellom sete-km og vogn-km for fylkesoverskridende busser 2008 59.  

Passasjerer pr km er regnet ut som forholdstallet mellom vogn-km og passasjer-km. Likning 5 viser 

formelen for utregningen. 

Likning 5 Beregning av passasjerer pr km 

           

  
 

  

       
 
            

  
 

 

Tabell 17 Energibruk MJ pr sete-km for buss med alternative og konvensjonelle drivstoff 

Drivstoff Kilde 
Pr vogn-
km 

Pr 
passasjer-
km 

pr 
sete-
km 

Sete- 
kapasitet 

Passasjer 
pr km 

Kapasitets- 
utnyttelse 
prosent 

Diesel SSB 10,08 0,84 0,22 45 12,0 26,7 

Diesel Ruter  bybusser 15,73 1,33 0,37 
 

17 27,7 

Diesel Ekspressbuss Norge 2007 11,29 0,71 0,25 46 15,9 34,9 

Diesel 
Chester & Horvath, 
 gjennomsnittlig buss 14,35 1,37 0,32 45 10,5 23,2 

Diesel Chester & Horvath, rush-trafikk 14,35 0,37 0,32 45 39,3 87,3 

Diesel 
Chester & Horvath, utenfor rush-
trafikk 14,35 2,93 0,32 45 4,9 10,9 

Diesel ProBas 6,36 0,40 0,14 46 15,9 34,9 

Biodiesel St Louis Metro 23,78 7,85 0,55 43 3,0 7,0 

CNG New York City Transit 47,17 15,72 1,27 37 3,0 8,1 

Hybrid New York City Transit 23,30 7,77 0,61 38 3,0 7,9 

Hydrogen  CUTE 28,68 5,74 0,96 30 5,0 16,7 

 

Utslipp CO2  

For å beregne utslippet av CO2  pr vogn-km  og pr passasjer-km skal vi ta utgangspunkt i 

utslippsfaktorer for CO2  pr MJ for ulike drivstoff.  Vi beregner bare utslipp av CO2, vi har ikke funnet 

utslippsfaktorer for CO2-ekvivalenter. I SSB's rapport fra 2008 er utslippet av CO2  lik 741 gram pr 

vogn-km, mens  utslippet av CO2-ekvivalenter er 746 gram pr vogn-km. Utslippet av CO2 utgjør derfor 

                                                           
58

 SSB (2008), side 46, http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 
59

 Se Statistikkbanken, 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&pla
nguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
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om lag alle utslipp av CO2-ekvivalenter for busser i Norge i 2005 60. Vi bruker dermed utslipp av CO2 

som representativt for CO2-ekvivalenter. 

For hydrogen-busser antar vi null utslipp fra framdriften av kjøretøyet. For hybrid-busser antar vi at 

utslippet av CO2-ekvivalenter blir redusert i samme omfang som energibruken i forhold til diesel. Det 

innebærer at diesel-busser vil ha utslipp som er omlag 45% høyere siden dette er forskjellen i 

energibruk mellom hybrid-bussene og de diesel-busser som utgjorde kontrollgruppen fra forsøket 

med hybridbusser. 

Utslippsfaktor for diesel på 3,17 kg CO2/kg diesel er hentet fra SSB 61. Med 43,1 MJ pr kg gir dette 

73,55 gram CO2/MJ. Likning 6 viser omregningsformelen. 

Likning 6 Utslipp av g CO2 pr MJ diesel 

    

  
 

    

        
 
        

  
 

 

Utslippsfaktor for biodiesel og CNG for framdrift av kjøretøy er hentet fra det australske 

miljøverndepartementet 62. Alle utslippsfaktorene refererer til utslipp av CO2, ikke CO2-ekvivalenter. 

Tabell 18 Utslippsfaktorer 

Drivstoff gram CO2 

pr MJ 

Biodiesel 89 

CNG 54,4 

Diesel 63 73,5 

 

Utslippet i gram pr vogn-km er regnet ut etter Likning 6. Vi kjenner energibruken i MJ pr vogn-km slik den er diskutert 
ovenfor. Videre beregner vi gram pr MJ i  

Tabell 19. Likning 7 gir oss dermed utslippet i gram pr vogn-km. 

Likning 7 Utslipp av gram CO2 pr vogn-km 

    

       
 

   

  
 
  

  
 

 

For utslipp av CO2-ekvivalenter fra biodiesel-blanding har vi  satt CO2-utslipp fra biodiesel til null. 
Utslippet knyttes derfor kun til til diesel-andelen. 

Tabell 19 Utslipp av CO2-ekvivalenter til framdrift pr vogn-km og passasjer-km for busser med ulikt drivstoff 

                                                           
60

 ibid., side 24. 
61

 SSB: Utslipp til luft 1973-2003. NOS D 312,Tabell 8,   http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-
8.html 
62

 Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts, 
http://www.environment.gov.au/settlements/transport/comparison/pubs/app8.pdf   
63

 Utslipp CO2  pr kg drivstoff=3,17 kg, MJ/kg=43,1 (SSB 2008, side 15).  Formelen kg CO2/kg drivstoff X kg 
drivstoff/MJ gir kg CO2/MJ. Vi multipliserer med 1000 for å få verdien i gram. 

http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-8.html
http://www.ssb.no/nos_utslipp/nos_d312/tab/tab-8.html
http://www.environment.gov.au/settlements/transport/comparison/pubs/app8.pdf
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Direkte energi 

gram pr 
MJ 64 

MJ/km 

gram pr 
vogn-
km 

MJ pr 
passasjer
-km 

gram pr 
passasjer
-km 

Gram pr 
sete-km 

Diesel bus USA 73,5 29,1 2 141 9,84 724  65,0 

20% biodiesel  St Louis Metro 0 23,8 1399 7,85 462 49,2 

CNG 54,4 47,2 2 566 15,72 855 69,4 

Diesel-busser Norge 2005 65  
 

741 0,84 62 16,5 

Bybusser Oslo Ruter    
 

1116 1,33 94 17,4 

Ekspressbuss Norge 2007  
 

830 0,71 52 18,2 

Gjennomsnittlig amerikansk buss 66  
 

1 541 1,37 148 23,3 

Amerikansk lokal buss i rush-trafikk  
 

1 541 0,37 38 23,3 

Amerikansk lokal buss utenfor rush-
trafikk  

 
1 541 2,93 301 23,3 

ProBas - Reisebus  67  
 

468 0,40 30 10,3 

 

I  

Tabell 19 er utslippet for biodiesel regnet ved å la biodiesel telle 20% og diesel 80% . Dette var 

blandingsforholdet mellom diesel og biodiesel i forsøket som er referert fra St Louis, USA. 

 

Tabell 19 inkluderer også busser i Norge 2005. Tallene er hentet fra SSB (2008), Tabell 2.18. Tallet for  

bybusser i Oslo er hentet fra årsrapporten til Ruter i 2009. Ruter oppgir tall bare for regionbusser og 

bybusser samlet. Vi har ikke hatt mulighet til å fordele utslippene bare på bybusser. Vi har videre 

brukt tall for 2007 siden Ruter oppgir at tallene for 2009 er noe misvisende for dieselbusser siden 

bruken av biodiesel er større i 2009 68. Vi har derfor brukt utslippstall for 2009. Utslipp pr sete-km er 

beregnet ved å beregne forholdstallet mellom plass-km og vogn-km for bybusser i 2007. Dette 

forholdstallet måler antall seter pr km 69. Deretter er utslippet pr vogn-km dividert med dette 

forholdstallet. 

Videre inkluderer vi estimatet fra Chester & Horvath (2008). Deres tall gjelder for alle typer busser i 

USA, både gjennomsnittsbussen, lokalbuss i rushtrafikk og lokalbuss i utenfor rushtrafikken. 

Tallene for diesel, biodiesel og CNG gjelder for lokal busstrafikk i USA.  Estimatet for Norge 2005 gjelder for alle typer 
busser. Noe av forskjellene i  

Tabell 19 skyldes dermed bruk av drivstoff under forskjellige vilkår.  

Tabell 19 viser likevel at CNG har betydelig høyere utslipp ved framdrift av kjøretøyet enn diesel og 

biodiesel. 

                                                           
64

 For utregning av gram pr MJ diesel er det antatt et energiinnhold på 43,1 MJ pr kg.  Se SSB (2008), side 15. 
Gram/MJ=Gram/kg * kg/MJ, 3170*(1/43,1)=73,5 gram/MJ. For biodesel og CNG er faktorene oppgitt i gram pr 
MJ fra det australske miljøverndepartementet. 
65

 SSB (2008) side 24 
66

 Chester & Horvath (2008) side 25, Table 11. 
67

 Internnavn i ProBas er Bus-Reise-Diesel-DE-2005 
68

 E-post fra Halvor Jutulstad, 15 april 2010. 
69

 Vi har antatt at plass-km omfatter seter og ikke ståplasser. 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bF7F3A197-D7F3-4F34-B3B6-2246B837B010%7d&id=1&step=1&search=Bus-Reise-Diesel-DE-2005&b=1
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Tabell 19 viser også estimat for utslipp av CO2  pr passasjer-km.  Her har vi tall fra SSB (2008) fra Chester & Horvath 
(2008) og fra den tyske databasen ProBas. Estimatet for lokale dieselbusser i  

Tabell 19 er basert på median forbruk av dieselbusser i alle kontrollgrupper i flåte-testene fra USA 

som er drøftet ovenfor.  

I tillegg har vi inkludert utslipp pr sete-km i  

Tabell 19. Beregningen pr sete-km er gjort med utgangspunkt i energibruk i MJ pr setekm (se 

ovenfor) multiplisert med utslippsfaktorene for de forskjellige typer drivstoff. 

Figur 6 viser utslipp av CO2  pr passasjer-km for busser med ulikt drivstoff. 

Figur 6 Utslipp av CO2  gram pr passasjer-km for busser med ulike drivstoff 

 

Brutto direkte tillegg - energibruk well-to-tank 
Vi skal i denne delen se på kjedevirkningsgraden og energibruken for ulike typer drivstoff fram til 

tankanlegg. Den direkte energibruken kan vi karakterisere som tank-to-wheel energibruk. I denne 

delen skal vi se på well-to-tank energibruk, altså den energibruken som er nødvendig for å utvinne 

råstoff, transportere råstoff, bruke råstoff i produksjonen av drivstoffet og distribuere drivstoffet til 

sluttbrukerne. Dette er en tilleggsenergi som sammen med den direkte energibruken gir  brutto 

direkte energibruk. Vi kaller tillegget brutto direkte energi-tillegg.  

Vi vil presentere tapsmultiplikatorer som vi skal bruke til å beregne dette tillegget. Disse 

multiplikatorene er den mengde energi som kreves for å produsere 1 TJ med energi med biodiesel fra 

et gitt råstoff.  

Virkningsgraden for produksjonskjedene for biodiesel kan beregnes fra denne tapsmultiplikatoren.  

Likning 8 viser hvordan dette kan gjøres. Symbolet V står for virkningsgrad og M står for 

tapsmultiplikator. 
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Likning 8 Omregning frå tapsmultiplikator til virkningsgrad 

  
 

 
 

Hva som er råstoff vil variere fra drivstoff til drivstoff. For biodiesel er råstoffet planten som oljen 

med fettsyrer utvinnes fra. Glyserol i oljen erstattes med metanol. Dermed oppstår nye estere med 

en annen alkohol enn den opprinnelige glyserol. For hydrogen kan råstoffet være energikilden som 

benyttes til å produsere den elektrisk strømmen som benyttes i elektrolyse av vann for å produsere 

hydrogen. Det kan også være naturgass som kan brukes til produksjon av hydrogen gjennom gass-

reformering. For komprimert naturgass er råstoffet naturgass. 

Diesel 
Figur 7 viser et prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra diesel. Energibrukstall i skjema 

er hentet fra Simonsen (2009a) 70.  

Til sammen kreves 1,14932 TJ med energi for å produsere  1 TJ med energi fra diesel som kan 

forbrennes i en diesel-motor. Raffineringsleddet alene krever 0,086 TJ med energi for den samme 

energimengde. Energibruken gir en virkningsgrad på 87%, hvilket innebærer at 13% av energien i 

diesel går tapt ved utvinning, transport, raffinering og distribusjon til sluttbruker. 

Produksjon av 1 TJ med energi fra diesel medfører utslipp av 11,6 tonn med CO2-ekvivalenter. Diesel 

har et energiinnhold på 36,2 MJ pr liter 71.  

Figur 7 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra diesel 

 

                                                           
70

 Simonsen, M.: Bensin og diesel. Upublisert notat Vestlandsforsking, Oktober 2009 
71

 SSB (2008), Tabell 2.1, side 15. Med 43,1 MJ/kg og 0,84 kg/liter får vi  36,2 MJ/liter. 
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Naturgass-CNG 
Vi viser til Simonsen (2010a) 72 for en diskusjon av energibrukstall og utslippsfaktorer for produksjon 

av energi fra CNG. Estimatet for CNG er hentet fra den tyske databasen ProBas. For å produsere  1 TJ 

med energi fra CNG til forbrenning i motor kreves 1,1549 TJ med energi. Disse tallene gjelder for 

Tyskland 2010. Den ekstra energien er nødvendig for utvinning av naturgass, transport av naturgass 

fra utvinningsfelt til Tyskland og komprimering av naturgass til CNG. Om lag 1,111 TJ kreves for å få 

naturgassen til Tyskland. Energibruken gir en kjedevirkningsgrad for CNG på 86,6%, det vil si at 13,4% 

av energiinnholdet i CNG går tapt før forbrenning i motor. 

Figur 8 viser prosess-skjema for produksjon av 1 km energi fra CNG. 

Produksjon av 1 TJ med energi fra CNG medfører utslipp av 13,6 tonn med CO2-ekvivalenter. 

Energiinnholdet i CNG er 35 500 BTU pr gallon eller 37,5 MJ pr liter 73.  

Figur 8 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra CNG 

 

Biodiesel 
Energibrukstall og utslippsfaktorer for biodiesel er hentet fra Simonsen (2009b) 74. Vi skal se på 

biodiesel fra rapsolje, solsikkeolje og dyrefett.  Alle estimat er produsert med den tyske LCA-

databasen ProBas. 

For alle typer av biodiesel bruker vi et energiinnhold på 33 MJ/liter eller 118 296 BTU pr gallon75. 

                                                           
72

 Simonsen, M.: CNG. Upublisert notat Vestlandsforsking januar 2010. 
73

 http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/afv_info.pdf  
74

 Simonsen,M.: Biodiesel. Upublisert notat Vestlandsforsking, oktober 2009. 
75

 http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf   

http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/afv_info.pdf
http://www.biodiesel.org/pdf_files/fuelfactsheets/BTU_Content_Final_Oct2005.pdf
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RME 

Figur 9 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra RME ("rapeseed-methyl-esther").  

Rapsolje er råstoffet for drivstoffet. Det er tatt hensyn til at biprodukt fra produksjonen, glyserol, kan 

nyttes som råvare for andre produkt fra bl. a. farmasøytisk og kosmetisk industri 76.   

Det kreves 1,3454 TJ med energi for å produsere 1 TJ med energi fra RME. Dette gir en virkningsgrad 

på 74,3%. Figur 7 viser at fabrikasjonsleddet er det mest energikrevende leddet i kjeden. Rapsolje kan 

erstatte soyaolje som råvare for produksjon av biodiesel. Derfor beregnes det også et fradrag i 

estimatet fra ProBas for transport av den mengde soyaolje som rapsolje erstatter.  

Det kreves utslipp av 18,4 tonn CO2-ekvivalenter for produksjon av 1 TJ med energi fra RME.  

Figur 9 prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra RME 

 

SME 

SME ("Sunflower-methyl-esther") er biodiesel med solsikkefrø som råvare. 

Figur 10 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra denne biodiesel-varianten. Det er 

tatt hensyn til biproduktet glyserol og energivirkningen ved at solsikkeolje erstatter soyaolje på 

samme måte som for RME. 

Til sammen krever 1 TJ med energi fra SME en energi-innsats på 1,1787 TJ. Dette gir en virkningsgrad 

på 84,8%. Produksjonen av 1 TJ energi fra biodiesel fra solsikkefrø krever utslipp av 3,2 tonn med 

CO2-ekvivalenter. 

 

Figur 10 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra SME 

                                                           
76

 I skjema er glyserol omtalt som glyzerin som er den tyske betegnelsen. 
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TME 

TME står for tallow-methyl-esther og er biodiesel laget fra dyrefett. Det er tatt hensyn til biproduktet 

glyserol i estimatet. 

Figur 11 Prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra TME 
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Figur 11 viser prosess-skjema for produksjon av 1 TJ med energi fra TME. Samlet energibruk er 

1,6161 TJ som gir en virkningsgrad på 61,9%. Produksjonen medfører utslipp av 28,2 tonn med CO2-

ekvivalenter. 

Oppsummering biodiesel 

Tabell 20 viser en oversikt over energibruk, virkningsgrad og utslipp av CO2-ekvivalenter for ulike 

typer biodiesel slik de er presentert her. Tabellen viser at biodiesel fra SME har høyest virkningsgrad 

mens biodiesel fra TME har den laveste. Utslippene av CO2-ekvivalenter er også høyest for TME og 

klart lavest for SME.  

 Tabell 20 Oversiktstabell biodiesel 

 

TJ for 
produksjon 
av 1 TJ 

Virknings-
grad 

Utslipp tonn 
CO2 ekv 

RME 1,3454 74 % 18,4 

SME 1,1787 85 % 3,2 

TME 1,6161 62 % 28,2 

 

Bio-diesel blandinger 

Tabell 21 viser energibruk og virkningsgrad for ulike blandinger av biodiesel og diesel. Vi har brukt 

RME som representativt for biodiesel i denne sammenheng. Tapsmultiplikatorene og 

virkningsgradene er veide summer med drivstoffandelene som vekter. 

Tabell 21 Energibruk og virkningsgrad for ulike blandinger av biodiesel og diesel. 

Diesel B100 MJ/liter 
Tapsmulti-
plikator Virkningsgrad 

0,9 0,1 35,78 1,1689 85,5 % 

0,8 0,2 35,47 1,1885 84,1 % 

0,7 0,3 35,16 1,2081 82,8 % 

0,6 0,4 34,84 1,2277 81,5 % 

0,5 0,5 34,53 1,2474 80,2 % 

0,4 0,6 34,22 1,2670 78,9 % 

0,3 0,7 33,91 1,2866 77,7 % 

0,2 0,8 33,60 1,3062 76,6 % 

0,1 0,9 33,28 1,3258 75,4 % 

 

Hydrogen 
Energibruk og virkningsgrad for produksjon av hydrogen varierer med produksjonsmetoden. Vi viser 

til Simonsen (2010b) for en dokumentasjon av energibrukstall og virkningsgrader for hydrogen med 

ulike produksjonsmetoder 77. 
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 Simonsen. M.: Hydrogen. Upublisert notat Vestlandsforsking januar 2010 



36 
 

Tabell 22 viser Well-to-tank tapsmultiplikator og virkningsgrad for hydrogen produsert med 

reformering av gass og elektrolyse av vann. Alle virkningsgrader for well-to-tank inneholder tap ved 

fylling. 

 

Tabell 22 Well-to-tank virkningsgrad for hydrogen med ulike produksjonsmåter 

Well-to-tank Virkningsgrad 
Taps-
multiplikator 

Elektrolyse-vannkraft 0,40 2,4779 

Gassreformering 0,56 1,7833 

 

Hybrid 
Når det gjelder hybrid-bussene antar vi at energibruken i brutto direkte energikjede er knyttet til 

drivstoffet som brukes i forbrenningsmotoren. Med en diesel-hybrid er dette diesel. Vi antar dermed 

at batteriet blir ladet ved bruk av forbrenningsmotoren og at den elektriske motor trekker strøm fra 

batteriet ved bruk. Tapsmultiplikatoren for hybrid-busser er dermed den samme som for diesel. 

Vannkraft 
Høyer (2009) 78 gir et anslag for tapsmultiplikator for norsk vannkraft. Denne omfatter tap i tunneler, 

rørgater, turbiner, generatorer i tillegg til den elektriske kraft som kraftverkene selv trenger. Til 

sammen anslås en tapsmultiplikator på 1,15 for disse tap. I tillegg beregnes en tapsmultiplikator for 

gjennomsnittlig tap ved overføring av elektrisk kraft i norsk høyspentnett. Denne beregnes til 1,05. 

Den samlede tapsmultiplikator for well-to-tank for norsk vannkraft blir således 1,21. 

ProBas gir et estimat for produksjon av elektrisitet fra norsk stort vannkraftverk 79 . Estimatet 

omfatter energibruk og utslipp knyttet til fabrikasjon av materialer som er benyttet i magasin og 

kraftverk.  Til sammen anslås en energibruk på 1,01561 TJ for produksjon av en energimengde 

tilsvarende 1 TJ.  Dette gir en virkningsgrad på 98,5%. Vi multipliserer  1,01561 med 

tapsmultiplikatoren fra Høyer og får en samlet multiplikator på 1,2289. Dette gir en samlet 

virkningsgrad på 81,4%. ProBas anslår også at det slippes ut 2 863 kg med CO2-ekvivalenter for 

produksjon av 1 TJ med elektrisk strøm fra norsk vannkraftverk. Dette gir 2,86 gram pr MJ med 

elektrisitet. 

Vi antar at hydrogen produsert med elektrolyse av vann bruker vannkraft som prosessenergi. 

Utslippsfaktorene for CO2-ekvivalenter fra hydrogen produsert med elektrolyse er derfor basert på 

norsk vannkraft. 

Oppsummering  

Energibruk   

Tabell 23 viser en oppsummering av analysen av brutto direkte energibruk (Well-to-tank). I tabellen 

er det antatt 100% biodiesel uten innblanding av diesel. 
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 Høyer, K.G.: Høyhastighetstog. Analyser av direkte og brutto direkte energiforbruk. Høgskolen i Oslo, TDM-
rapport 1/09, side 30 
79

 Internnavnet i ProBas er  Wasser-KW-gross-NO. 
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Tabell 23 Oppsummering Well-to-tank energibruk og virkningsgrad 

Type Drivstoff 
Virknings-
grad 

Taps-
multiplikator 

Diesel Diesel 2010 87,0 % 1,1493 

Diesel Diesel 2005 86,9% 1,1509 

Naturgass CNG 86,6 % 1,1549 

Biodiesel SME 2010 84,8 % 1,1787 

Biodiesel RME 2010 74,3 % 1,3454 

Biodiesel TME 2010 61,9 % 1,6161 

Hydrogen Elektrolyse-norsk vannkraft 40,2% 2,4885 

Hydrogen Gassreformering 56,1 % 1,7833 

 

Energibruken i MJ/km kan beregnes for  de ulike drivstoff ved å bruke tapsmultiplikatorene i Tabell 

23. Likning 9  viser hvordan dette er gjort. Symbolet T i likningen står for tapsmultiplikator. 

Likning 9 Beregning av well-to-tank energi ved bruk av tapsmultiplikatorer 

                  

  
  

                   

  
    

                   

  
 

 

Dette gir beregningene i Tabell 24.  Energibruken pr passasjer-km er regnet ut ved å anta  

gjennomsnittlig 12  passasjerer pr km i Norge 2005 (SSB 2008) 80. Vi bruker samme passasjer-belegg 

for alle typer drivstoff. Dette gir effekten pr passasjer-km ut fra forutsetning om norske forhold. I 

beregningen av direkte energibruk (Tank-to-wheel) brukte vi ulike forutsetninger om passasjer-

belegg for ulike drivstoff ut fra de flåte-testene som ble gjennomført med drivstoffet.   

I tabell under er tapsmultiplikatorene for biodiesel beregnet som en veid sum av multiplikatorene 

som hører til de ulike drivstoff hvor drivstoffandelene er brukt som vekter. 

Tabell 24 Energibruk well-to-tank pr km og pr passasjer-km 

Drivstoff Kilde 

Taps-
multi-

plikator 
(A) 

Tank-to-
wheel 
MJ/km 

(B) 

Well-
to-tank 
MJ/km 

(C) 

Well-to-
tank 

MJ/pass-
km  
(D) 

Well-to-
Tank i 

prosent av 
Tank-to-
Wheel 

(E=C/B+C)) 

Diesel  
USA 
kontrollgruppe 1,1493 29,1 4,3 0,36 13,0 % 

CNG 
New York City 
Transit  1,1549 47,2 7,3 0,61 13,4 % 

SME 20%, diesel 80% St Louis Metro 81 1,1552 23,8 3,69 0,31 13,4 % 

RME 20%, diesel 80% St Logis Metro 1,1885 23,8 4,48 0,37 15,9 % 

TME 20%, diesel 80% St Logis Metro 1,2427 23,8 5,77 0,48 19,5 % 
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http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf,side 23 
81

 Antatt at de 20% biodiesel som ble brukt i forsøket kommer fra SME. Samme gjelder for RME og TME. 



38 
 

Gassreformering CUTE 82 1,7833 28,7 22,5 1,87 43,9 % 

Elektrolyse-vannkraft CUTE 2,4885 28,7 42,69 3,56 59,8 % 

Diesel - buss 2005 SSB 1,1509 10,1 1,52 0,127 13,1 % 

Diesel - bybuss Oslo Ruter   1,1493 15,7 2,35 0,20 13,0 % 

Diesel ekspressbuss Norge Schlaupitz 1,1493 11,3 1,69 0,140 13,0 % 

Diesel ekspressbuss Tyskland ProBas 1,1509 6,4 0,96 0,080 13,1 % 

Diesel gj. snittlig buss USA Chester&Horvath 1,1255 14,4 1,80 0,168 11,2% 

Diesel buss i rush-tafikk USA Chester&Horvath 1,1255 14,4 1,80 0,045 11,2% 

Diesel buss utenfor rush-trafikk 
USA Chester&Horvath 1,1255 14,4 1,80 0,354 11,2% 

    

Tabellen viser at hydrogen fra elektrolyse av vann har det høyeste well-to-tank energiforbruket mens 

konvensjonell diesel har det laveste.  

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Det er knyttet utslipp av CO2-ekvivalenter til produksjon av drivstoff. For å beregne utslipp skal vi 

bruke utslippsfaktor i gram CO2-ekvivalenter pr MJ for ulike typer drivstoff. Utslippsfaktoren måler 

utslippet som utløses av produksjon av en enhet nyttbar energi av drivstoffet.  Denne 

utslippsfaktoren multipliserer vi med energibruk i den direkte energikjeden, altså Tank-to-Wheel 

estimatet.   Utslipp av CO2-ekvivalenter i Well-to-Tank kjeden utløses for å produsere den mengde 

energi som kjøretøyet bruker til framdrift. Energimengden i Well-to-Tank kjeden er derfor tapt energi 

som ikke brukes i kjøretøyet. Utslippene i Tank-to-Wheel kjeden utløses derimot ved forbruk av 

nyttbar energi. 

Utslippsfaktor i gram CO2-ekvivalenter pr MJ er hentet fra ProBas bortsett fra estimatene fra Chester 

& Horvath hvor vi har brukt forfatternes egne tall. Tabell 25 viser energibruk og utslipp fra 

produksjon av ulike drivstoff.  

Hydrogen fra elektrolyse i tabellen er basert på norsk vannkraft. For norsk vannkraft er det  antatt 

2,86 gram CO2-ekvivalenter pr MJ ut fra estimat fra ProBas 83. Utslippsfaktoren for hydrogen fra 

gassreformering er hentet fra ProBas 84. I følge ProBas  slippes det ut 7,54 millioner milligram CO2 

ved produksjon av 1 kg hydrogen. Vi antar at hydrogen har et energiinnhold på 142 MJ/kg 85. Dette 

gir utslipp av 62,8 gram CO2-ekvivalenter pr MJ. Dette er betydelig høyere enn for de andre drivstoff 

som er inkludert i tabellen under.  ProBas gir tre estimat for utslipp av CO2-ekvivalenter basert på en 

nedbrytningstid på 50, 100 eller 500 år. Vi har brukt estimatet som er basert på 100 års 

nedbrytningstid. 

Estimatet i ProBas er gjort av PlasticsEurope i 2005, en bransjeorganisasjon for europeisk 

plastikkindustri. Vi antar derfor at elektrisitetsmiksen som er brukt for produksjon av hydrogen fra 

gassreformering er en gjennomsnittlig EU-elektrisitetsmiks i 2005.   

                                                           
82

 Antatt at hydrogen i CUTE-forsøket ble produsert med gassreformering. Samme gjelder for de andre 
produksjonsmåtene for hydrogen. 
83

 Internnavn i ProBas er Wasser-KW-gross-NO 
84

 Internavn i ProBas er hydrogen (reformer) 
85

 Energy Density of Hydrogen, Higher Heating Value,  

http://hypertextbook.com/facts/2005/MichelleFung.shtml 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b3CE0AD19-51AE-4EEA-A5ED-2C83A0E236D0%7d&id=1&step=1&search=hydrogen&b=1
http://hypertextbook.com/facts/2005/MichelleFung.shtml
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I tabellen under er utslippsfaktorer for biodiesel-blandingene beregnet som en veid sum ved å bruke 

de respektive drivstoffandeler som vekter. 

Tabell 25 Energibruk og utslipp fra produksjon av ulike drivstoff 

Drivstoff Kilde 

gram 
CO2-ekv 

pr MJ 

Tank-
to-

Wheel 
MJ/km 

gram 
CO2-ekv 

pr km 

gram CO2-
ekv pr 

pass-km 

Diesel 
USA 
kontrollgruppe 11,6 29,1 337,6 114,1 

CNG 
New York City 
Transit 13,6 47,2 641,6 213,9 

SME St Louis Metro 86 9,9 23,8 236,0 77,9 

RME St Louis Metro 13,0 23,8 308,1 101,7 

TME St Louis Metro 14,9 23,8 354,7 117,1 

Gassreformering CUTE 87 53,1 28,7 1522,7 416,7 

Elektrolyse-vannkraft CUTE 2,9 28,7 82,1 22,5 

Diesel - buss 2005 SSB 11,9 10,1 120,0 10,0 

Diesel - bybuss Oslo Oslo Sporveier 11,6 15,7 182,5 15,5 

Diesel ekspressbuss Norge Schlaupitz 11,6 11,3 130,9 8,2 

Diesel ekspressbuss Tyskland ProBas 11,9 6,4 75,7 4,8 

Diesel gj. snittlig buss USA Chester&Horvath 11,3 14,4 161,6 15,5 

Diesel buss i rush-tafikk USA Chester&Horvath 11,3 14,4 161,6 4,1 

Diesel buss utenfor rush-trafikk 
USA Chester&Horvath 11,3 14,4 161,6 33,0 

 

Tabell 26 viser hvilke estimat fra ProBas som er benyttet for utslippsfaktorer. Tabellen viser intern-

navnene estimatene har i ProBas. Disse internavnene kan kopieres inn i Volltextsuche i hovedmeny i 

ProBas 88. 

Tabell 26 Estimat for utslippsfaktor pr MJ fra ProBas 

Diesel Tankstelle\Diesel-DE-2010 

CNG Tankstelle\ Erdgas-DE-2010 

SME Tankstelle\SME-2010/Sojaschrot+Glyzerin 

RME Tankstelle\RME-2010/Sojaschrot+Glyzerin  

TME Tankstelle\TME-Tierfett-2000/Glyzerin 

Gassreformering hydrogen (reformer) 

 

Indirekte energi 
Denne delen omhandler indirekte energibruk for busser. Denne bruken kan deles inn i to deler: 
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 Antatt at de 20% biodiesel som ble brukt i forsøket kommer fra SME. Samme gjelder for RME og TME. 
87

 Antatt at hydrogen i CUTE-forsøket ble produsert med gassreformering. Samme gjelder for de andre 
produksjonsmåtene for hydrogen. 
88

 http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php  

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b9F010C0D-A18D-4163-B86D-22E8656276F7%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/Diesel-DE-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b5C3DD49A-E2B4-4BAB-93E9-2E2D75076C61%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/%20Erdgas-DE-2010&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b39AD56F7-551B-4C25-98E8-8E53E5C8DA48%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/SME-2010/Sojaschrot+Glyzerin&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bAFD0F1F1-E5DE-4416-9A72-1B69BEB1CE5A%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/RME-2010/Sojaschrot+Glyzerin&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7bDB73750E-39EA-43D5-8557-EC663441A3A6%7d&id=1&step=1&search=Tankstelle/TME-Tierfett-2000/Glyzerin&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/volltextsuche.php?&prozessid=%7b3CE0AD19-51AE-4EEA-A5ED-2C83A0E236D0%7d&id=1&step=1&search=hydrogen%20(reformer)&b=1
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php
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 Energibruk og utslipp knyttet til konstruksjon, vedlikehold og drift av infrastruktur for busser, 

 energibruk og utslipp knyttet til fabrikasjon av transportmiddelet buss. 

Vi starter med infrastrukturen. 

Infrastruktur 
Vei er infrastruktur for busser. De sentrale aktiviteter for infrastrukturen er konstruksjon. vedlikehold 

og drift.  Vi skal i denne delen  avgrense oss til energibruk og utslipp knyttet til disse aktivitetene på 

riksveger i Norge. For en drøfting av energibrukstall, utslippsfaktorer og verdier på levetid, 

transportarbeid og lengde km som skal betjenes av de ulike aktiviteter, samt fordeling av aktivitetene 

mellom godstransport og passasjertransport, henviser vi til Simonsen (2010a,89,b90). 

Infrastruktur vei omfatter ikke veikroer eller bensinstasjoner. All energibruk og utslipp knyttet til 

parkering fordeler vi på personbil. Vedlikehold omfatter all aktivitet som fysisk endrer veien, slik som 

asfaltlegging, forsterking og veimerking. Aktiviteten vedlikehold omfatter også maskiner som 

benyttes i disse aktivitetene. Drift omfatter snøbrøyting, signalanlegg, belysning og ventilasjon av 

tunneler. 

Tabell 27 Vekter for fordeling av energibruk og utslipp for infrastruktur-aktiviteter  

 
Konstruksjon Vedlikehold Drift 

Personbil 0,601 0,074 0,829 

Buss 0,063 0,241 0,018 

Sum Passasjer 0,664 0,315 0,847 

Sum Gods 0,336 0,685 0,153 

Sum totalt 1,000 1,000 1,000 

 

Tabell 27 viser vekter for fordeling av energibruk og utslipp for infrastruktur-aktiviteter mellom 

person- og godstransport og for fordeling mellom personbil og buss. Vi henviser til Simonsen (2020b) 

for en drøfting av disse vekter. 

Energibruk 

Tabell 28 viser energibruk for infrastruktur vei fordelt på ulike aktiviteter. Tabellen viser også 

energibruken fordelt på buss og på bussens transportarbeid. Det ble i 2007 produsert  4 241 millioner 

passasjer-km med buss 91.  

Tabell 28 inkluderer også energibruk for parkering. All denne energibruken fordeles på 

personbiltransport. Vi tar likevel med aktiviteten for å gi et riktig bilde av de totale summer som skal 

fordeles. 

Tabell 28 viser også energibruk for infrastruktur fordelt på vogn-km. Den totale mengde vogn-km for 

busser i 2008 var 694,2 millioner vogn-km i følge SSB's statistikkbank 92.   
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 Simonsen, M. : Levetid og lengde for vei og jernbane, Upublisert notat Vestlandsforsking, januar 2010. 
90

 Simonsen, M. : Allokering av energibruk og utslipp for konstruksjon, vedlikehold og drift av veiinfrastruktur 
mellom passasjer-og godstransport. Upublisert notat Vestlandsforsking, januar 2010. 
91

 Se  http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.html 
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Tabell 28 Energibruk til konstruksjon, drift og vedlikehold av norske riksvei anlegg pr person-km for buss 

Aktivitet 

GJ pr vei-km 
pr levetid 
    (A) 

 
 
 
TJ pr levetid 
      (B) 

TJ pr år 
      (C) 

Bussens 
energibruk i 
TJ pr år 
       (D) 

MJ pr 
person-km 
for buss-
transport 
     (E) 

MJ pr 
vogn-km 
for buss-
transport 

Konstruksjon 14 000 84 000 2 100 132 0,031 0,191 

Parkering 370 2 454 61 0 0,000 0,000 

Drift 3 240 21 489 537 10 0,002 0,014 

Vedlikehold 1 140 16 416 1 368 330 0,078 0,476 

Totalt 18 750 124 359 4 067 473 0,111 0,681 

 

Figur 12 viser fordeling av MJ pr passasjer-km med buss for de ulike aktiviteter for infrastrukturen. 

Tabell 28 og Figur 12 viser at vedlikeholdet er den dominerende aktiviteten med en energibruk som 

er mer enn dobbelt så stort som konstruksjon og drift til sammen. 

Figur 12 Energibelastning for veitransportens infrastruktur fra buss pr passasjer-km. 2007. 

 

Utslipp CO2-ekvivalenter 

Utslippsfaktorene som benyttes i denne delen er dokumentert i Simonsen (2010a,b). Vi beregner 

utslippene på samme måte som energibruken ved å finne samlede utslipp og deretter fordele dette 

på persontransport og godstransport, deretter på bussens andel av persontransportarbeidet. 

Tabell 29 viser utslipp av CO2-ekvivalenter fordelt på de ulike aktivitetene for infrastruktur vei. 

Utslippene er beregnet totalt for levetiden, for ett år og deretter fordelt på buss.  

                                                                                                                                                                                     
92

 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=Kjorelengde1&SubjectCode=10&p
language=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true  

http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=Kjorelengde1&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=Kjorelengde1&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
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Tabell 29 viser igjen at vedlikehold er den dominerende aktiviteten. Alene utgjør denne aktiviteten 

nesten tre fjerdedeler av alle utslipp målt pr passasjer-km for buss. 

Tabell 29 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur vei fordelt på passasjerkm 
for buss. 

Aktivitet 

Utslipp 
tonn pr km 
pr levetid 
      (A) 

Utslipp 
totale 
tonn CO2-
ekv pr 
levetid 
     (B) 

Utslipp 
totale tonn 
CO2-ekv pr 
år 
      (C) 

Utslipp 
tonn CO2-
ekv 
personbil 
pr år 
      (D) 

gram pr  
passasjer-
km for 
personbil 
 
     (E) 

Konstruksjon    959 5 754 000 143 850 9 073 2,1 

Drift  120 801 181 20 030 368 0,1 

Vedlikehold 84 1 209 600 100 800 24 340 5,7 

Sum   7 764 781 264 680 33 782 8,0 

 

Figur 13 Utslipp av CO2-ekvivalenter for konstruksjon, drift og vedlikehold av infrastruktur vei fordelt på passasjerkm for 
buss. 

 

Figur 13 viser fordelingen av utslipp av CO2-ekvivalenter fordelt på passasjer-km med buss. 

Fabrikasjon transportmiddel 
Vi skal se på fabrikasjon av Volvo 8500-buss. Dette er en buss som benyttes som intercity-buss i følge 

produktdeklarasjonen fra Volvo. Vi viser til Simonsen (2009c93) for en dokumentasjon av bussens 

tekniske detaljer og energibrukstall samt utslippsfaktorer for materialer og fabrikasjon  som er brukt i 

utregningene. 

Tabell 30 viser materialsammensetningen for en Volvo 8500. Til sammen brukes energi i 

størrelsesorden 261,8 GJ for utvinning og framstilling av materialer til bussen.  Volvo oppgir i sin 
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 Simonsen, M.: Volvo 8500. Energi- og utslippsvirkninger av produksjon av Volvo 8500 busser. Upublisert notat 
Vestlandsforsking mai 2009. 
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produkt-deklarasjon et forbruk på 468 GJ (130 MWh) for produksjon av en buss. Dette inkluderer 

prosess-energi for fabrikasjon, sammenstilling og montering av deler til bussen ved Volvos fabrikk. Vi 

kan derfor anslå at om lag 206,2 GJ blir brukt til prosessenergi i tillegg til de 261,8 GJ som er 

materialenes bidrag i Tabell 30. 

Tabell 30 Materialsammensetning, energi og utslipp av CO2 for bygging av Volvo 8500 Low Energy 

Material Type Verdi kg Energi 
MJ/kg 

CO2-
equiv. /kg 

Energi MJ CO2-
equiv. 

Jern Støpejern 94 1531 24,0 1,8 36 695 2 756 

Stål Stål 95 2408 19,9 1,52 47 973 3 660 

 Varmevalset stål  1590 22,8 1,71 36 308 2 719 

 Kaldvalset stål 568 27,4 1,98 15 557 1 125 

 Rustfritt stål  690 26,9 3,3896 20 520 2 332 

Aluminium   1666 25,6 1,72 42 680 2 866 

Bly   90 14,7 1,13 1 321 102 

Kobber 97  112 48,9 4,04 5 476 452 

Thermoplastikk 98  427 67,9 1,67 28 974 713 

Thermosetting plastikk 99  126 55,6 4,99 7 006 629 

Gummi   405 36,6 3,18 14 833 1 288 

Glass  490 12,0 1,33 5 859 652 

Tre  396 0,30 0,0432 120 17 

Maling  30 4,2 1,64 125 49 

Bitumen  54 5,3 1,2 285 65 

       

Total  10 583 24,7 2,040812 261 800 19 424 

 

Tabell 30 viser at jern og stål er de dominerende materialer for produksjon av en Volvo 8500 buss. 

Det er tatt hensyn til resirkulering av materialer ved utregning av utslipp av CO2-ekvivalenter. For 

aluminium er det antatt mellom 94% resirkulering. Volvo sin produktdeklarasjon oppgir 90% 

resirkulering. For stål er antatt en resirkuleringsgrad på om lag 34%. 

I følge Volvo sin produktdeklarasjon brukes 219,6 GJ til vedlikehold over hele bussens levetid. 

Tabell 31 viser samlet energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter over hele levetiden fra fabrikasjon 

og vedlikehold av Volvo 8500. Til sammen forbrukes om lag 0,69 TJ med energi. Over hele levetiden 

anslås utslippet av CO2-ekvivalenter til 30 tonn. 

Samlet energibruk og utslipp kan fordeles på transportarbeidet bussen utfører over hele levetiden og 

på utkjørt distanse.   

Tabell 31 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter totalt fra fabrikasjon og vedlikehold av Volvo 8500 

                                                           
94

 Behandlet jern (”wrought”) og støpejern (”cast iron”) er slått sammen til støpejern. 
95

 Stål er i  produktdeklarasjonen oppgitt som ”steel rod”, altså stålstang. 
96

 Utslippet gjelder CO2, ikke CO2-ekvivalenter.  
97

 Inkluderer messing og bronse. 
98

  Polypropylene fra ELCD, se http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-
4c92-a694-748fb28070a9_02.00.000.html  
99

 ProBas, intern-navn Kunststoff\PUR-Hartschaum-DE-2005 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-4c92-a694-748fb28070a9_02.00.000.html
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasets/html/processes/0dc3d65b-7ff8-4c92-a694-748fb28070a9_02.00.000.html
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Kategori 
Energi 
(GJ) 

CO2-ekvivalenter 
(tonn) 

Materialer 261,8 19,4 

Produksjon 206,2 5,8 

Vedlikehold 219,6 4,8 

Sum 687,6 30 

 

Samlet kjørelengde over hele bussens levetid anslås til 1 million km i produktdeklarasjonen 100. SSB 

(2008)  101opplyser at passasjerbelegget for busser varierer fra 30-32 på langdistanse til 16-20 for 

kortdistanse. Belegget for den lange distansen er basert på  distansen Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim 

og Bergen-Stavanger. Belegget for den korte distansen er basert på tall for strekningen Oslo-

Lillestrøm og Oslo-Asker. I fortsettelsen bruker vi 31 for lang distanse og 18 for kort distanse. En 

gjennomsnittlig buss i Norge 2006 hadde 45 102 seter mens Volvo 8500 har 49 seter 103.  

Vi velger å presentere to estimat for passasjerkm for bussen over hele levetiden, ett for bussen som 

ekspressbuss og ett for bussen i lokal rutetrafikk. Utkjørt distanse multiplisert med passasjerbelegget 

gir passasjer-km. Tabell 32 viser energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjerkm som følger 

av fabrikasjon og vedlikehold av kjøretøyet. Vi presenterer også en beregning hvor gjennomsnittlig  

passasjerbelegget brukes til å beregne antall passasjerkm.  I følge SSB (2008) var gjennomsnittlig 

belegg for alle norske busser 12 passasjerer pr km i Norge 2005 104. 

Tabell 32 Energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter fra fabrikasjon for buss pr passasjer-km på kort og lang distanse 

 
Kort distanse Lang distanse Gjennomsnitt 

Kategori 

Energibruk 
MJ/passasjer-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
passasjer-
km 

Energibruk 
MJ/passasjer-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
passasjer-
km 

Energibruk 
MJ/passasjer-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
passasjer-
km 

Materialer 0,0145 1,08 0,0084 0,63 0,0218 1,62 

Produksjon 0,0115 0,32 0,0067 0,19 0,0172 0,48 

Vedlikehold 0,0122 0,27 0,0071 0,15 0,0183 0,40 

Sum 0,0382 1,67 0,0222 0,97 0,0573 2,50 

 

                                                           
100

  http://www.volvo.com/vce/vebiz2webauthor/sharepoint/docfetch.aspx?docID=90&listID=a560d670-9b7a-
40ff-845b-f34973fc7493&area=VolvoCom+Volvo+Group side 4. 
101

 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf, side 46 
102

 ibid., side 46 
103

  http://autoline.info/sf/bus-coach-bus-VOLVO-Sdffle-8500-09111822131342832700.html  
104

 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf side 23 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
http://autoline.info/sf/bus-coach-bus-VOLVO-Sdffle-8500-09111822131342832700.html
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Energibruken og utslippene fra fabrikasjon og vedlikehold av kjøretøyet kan også fordeles på vogn-

km. Vi bruker 1 million km som mål på utkjørt distanse over hele bussens levetid. Tabell 33 viser 

resultatet.  

Tabell 33 Energibruk og utslipp fra fabrikasjon og vedlikehold av Volvo 8500 pr vogn-km 

Kategori 

Energibruk 
MJ/vogn-
km 

CO2-
ekvivalenter 
gram pr 
vogn-km 

Materialer 0,2618 19,4 

Produksjon 0,2062 5,8 

Vedlikehold 0,2196 4,8 

Sum 0,6876 30,0 

 

Oppsummering 

Energibruk pr vogn-km 
 For å gjøre en realistisk sammenlikning av energibruk med alternative og konvensjonelle drivstoff tar 

vi med dieselbussene som utgjorde kontrollgruppene for de ulike forsøk med alternative drivstoff 

som er referert ovenfor. Vi velger å bruke medianen av forbruket for de fire kontrollgruppene. Dette 

er dieselbusser som har vært brukt i lokale ruter under relativt like forhold. Dette gir 29,1 MJ pr 

vogn-km. Dette er nesten tre ganger høyere enn energibruken for norske busser totalt i 2005, som 

var på 10,08 MJ/km.  Tallet for Norge omfatter også ekspressbusser, noe som åpenbart er en feilkilde 

når tallene sammenliknes med alternative drivstoff brukt i busser i lokal rutetrafikk. 

Estimatet for bio-diesel i oppsummeringstabellene er hentet fra forsøket med biodiesel i St Louis 

Metro. Vi har referert til to flåte-tester med biodiesel i St Louis og dette er den nyeste av dem. Busser 

som bruker CNG og hybrid-busser er hentet fra en flåtetest i New York City Transit. Hydrogen-busser 

er hentet fra CUTE-prosjektet.  Videre har vi tatt med bybussene som er estimert av Chester & 

Horvath 105. Det dreier seg om en gjennomsnittlig amerikansk buss med et belegg på 10,5 passasjer 

pr buss, en buss som brukes i rush-trafikk med et belegg på 40 pr buss og en buss som brukes 

utenom rush-trafikk med et belegg på 5 passasjerer pr buss. Vi har brukt Tank-to-Wheel estimatet fra 

Chester & Horvath. For infrastruktur, fabrikkering av transportmiddel og drivstoff har vi brukt samme 

tall som for norske busser i 2005 for å gi en rimelig tilpassing til norske forhold. Chester & Horvath 

estimerer samme energibruk og utslipp pr vogn-km for alle bussene. 

Busser i Norge 2005 er veide gjennomsnittstall for alle busser. Med veid gjennomsnitt mener vi at 

sum energibruk eller utslipp er fordelt på sum transportarbeid (passasjer-km) eller trafikkarbeid 

(vogn-km) for alle busser. Estimatet for bybuss er hentet fra Ruter's årsrapport for 2009 og estimatet 

for ekspressbuss er hentet fra Schlaupitz. Den tyske LCA-databasen ProBas har et estimat for en 

ekspressbuss i Tyskland 2005 som også er inkludert. 

                                                           
105

 Chester og Horvath bruker betegnelsen "urban transit bus", se side 19. 
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Tabell 34 viser resultatet av en sammenlikning av ulike typer drivstoff for busser. Vi har antatt at alle 

busser i Norge i 2005 brukte diesel slik at tillegg for brutto direkte energi (well-to-tank) er det samme 

som for diesel-bussene. 

Verdiene for busser med biodiesel er basert på en blanding med 80% diesel og 20% biodiesel. Vi 

antar her at biodiesel kommer fra RME. 

Tabell 34 Samlet energibruk i MJ pr vogn-km for busser med ulikt drivstoff i ulike livsløpsfaser 

MJ pr vogn-km 

Direkte  
Tank-to-
Wheel 

Brutto 
direkte 
tillegg 
Well-to-
Tank Infrastruktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Average USA  14,4 1,8 0,68 0,69 17,5 

Peak USA  14,4 1,8 0,68 0,69 17,5 

Off-peak USA  14,4 1,8 0,68 0,69 17,5 

Diesel kontrollgruppe 29,1 4,3 0,68 0,69 34,8 

Biodiesel 23,8 3,7 0,68 0,69 28,9 

CNG 47,2 7,3 0,68 0,69 55,9 

Hybrid 23,3 3,5 0,68 0,69 28,2 

Hydrogen 28,7 22,5 0,68 0,69 52,5 

Buss Norge 2005 10,1 1,5 0,68 0,69 13,0 

Bybuss  Oslo 2009 15,7 2,4 0,68 0,69 19,5 

Ekspressbuss Norge 2007 11,3 1,7 0,68 0,69 14,3 

ProBas-Reisebus 6,4 0,9 0,68 0,69 8,7 

 

I Tabell 34 er det antatt gassreformering ved produksjon av hydrogen. For hybrid-bussene er brutto 

direkte energibruk beregnet for diesel som brukes til å lade batteriet som den elektriske motoren får 

strøm fra. 

I Tabell 34 kommer CNG høyest ut på grunn av høyt direkte energiforbruk. Tillegget for brutto direkte 

energi er derimot mye høyere for hydrogen.  

Den indirekte energibruken er satt lik for alle busser, det samme gjelder energibruken for fabrikasjon 

og vedlikehold av transportmiddelet. Den indirekte energibruken utgjør nesten 8,7% av samlet 

energibruk for norske busser i Norge i 2005. Energibruk for infrastruktur alene om lag 4,3%.  

Energibruk pr passasjer-km 
Tabell 35 viser samlet energibruk for busser pr passasjer-km.  For tank-to-wheel energibruk er det 

brukt passasjerbelegg fra de flåte-testene som resultatene er hentet fra. For Norge 2005 er det brukt 

gjennomsnittlig passasjer-belegg på 12 passasjerer pr km  (SSB 2008)106.  Det samme belegget er 

brukt for beregning av energibruken for well-to-tank for alle drivstoff og for fabrikasjon av 

                                                           
106

 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf,side 23 
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kjøretøyet. For den indirekte energibruken er den totale energien for ett år for busser dividert med 

passasjer-km for busser i 2007 som var på 4 241 millioner passasjer-km 107. 

Estimatet i ProBas er hentet fra TREMOD og oppgitt i Well-to-Wheel energibruk. Samtidig oppgir 

ProBas mengde energi med drivstoff som er nødvendig for å produsere  en passasjer-km. Dette er 

Tank-to-Wheel estimatet og differensen er Well-to-Tank estimatet. Estimatet fra ProBas er basert  på 

disse utregningene. 

Brutto direkte energitillegg, Well-to-Tank, (og tilsvarende utslipp) fra ProBas inkluderer energibruk og 

utslipp for det kjemiske stoffet Urea som brukes til å begrense utslipp av NOx i forbrenningsmotorer 
108. ProBas beregner input av Urea til  0,643 gram pr passasjer-km. 

Energibruk pr passasjer-km for infrastruktur er beregnet ved å fordele samlet energibruk for 

infrastruktur busser på produsert passasjer-km i 2007 109. Energibruk for fabrikasjon pr passasjer-km 

er beregnet ved å bruke utkjørt distanse for en Volvo 8500 oppgitt av Volvo og multiplisere med 

gjennomsnittlig belegg for alle busser i Norge i 2005 hentet fra SSB 110 som er 12 passasjerer/km. 

Tabell 35 Samlet energibruk i MJ pr passasjer-km for busser med ulikt drivstoff i ulike livsløpsfaser 

MJ pr passasjer-km 

Direkte  
Tank-
to-
Wheel 

Brutto 
direkte 
tillegg 
Well-to-
Tank Infrastruktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Average USA  1,37 0,17 0,11 0,06 1,71 

Peak USA  0,37 0,05 0,11 0,06 0,58 

Off-peak USA  2,93 0,37 0,11 0,06 3,47 

Diesel kontrollgruppe 9,84 1,47 0,11 0,06 11,48 

Biodiesel 7,85 1,23 0,11 0,06 9,25 

CNG 15,72 2,44 0,11 0,06 18,33 

Hybrid 7,77 1,16 0,11 0,06 9,10 

Hydrogen 5,74 4,49 0,11 0,06 10,40 

Buss Norge 2005 0,84 0,13 0,11 0,06 1,13 

Bybuss  Oslo 2009 1,33 0,20 0,11 0,06 1,70 

Ekspressbuss Norge 2007 0,71 0,11 0,11 0,06 0,98 

ProBas 0,40 0,06 0,11 0,06 0,63 

 

Energibruk pr sete-km 
Tabell 36 viser energibruk pr sete-km for de ulike energikjedene. For en gitt energikjedene i (Tank-to-

Wheel, Well-to-Tank, infrastruktur eller fabrikasjon kjøretøy) er energibruken pr setekm beregnet ut 

fra energibruken pr passasjer-km og forutsetninger om passasjer-belegg. Likning 10 viser formelen 

for utregningen. Siste ledd i likningen er passasjer-belegget som er gjengitt i kolonne G mens 

setekapasiteten totalt er gjengitt i kolonne F i Tabell 36. 

                                                           
107

 Statistisk Årbok, 2009, http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.html   
108

 http://de.wikipedia.org/wiki/Harnstoff  
109

 http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.htm 
110

 Side 23, http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf 

http://de.wikipedia.org/wiki/Harnstoff
http://www.ssb.no/aarbok/tab/tab-414.html
http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Likning 10  Energibruk pr sete-km for energikjede i 

   
        

 
   

        
 
        

        
 

 

I Tabell 36 er diesel-busser USA tatt ut siden dette er et middeltall for en kontrollgruppe som består 

av ulike typer busser. Vi har derfor ikke noe setekapasitet eller passasjer-belegg for denne gruppen 

busser. Estimatet for reisebuss fra ProBas  er basert på samme passasjer pr km og samme passasjer-

belegg som ekspressbussen i Norge 2007. 

Tabell 36 Samlet energibruk i MJ pr sete-km for busser med ulikt drivstoff i ulike livsløpsfaser 

MJ pr passasjer-km 

Direkte 
Tank-to-
Wheel 

(A) 

Brutto 
direkte 
tillegg 
Well-

to-Tank 
(B) 

Infra-
struktur 

(C) 

Fabrika-
sjon 

kjøretøy 
(D) 

Sum 
(E) 

Sete-
kapa-
sitet 
(F) 

Passasjer-
belegg pst 

(G) 

Average USA  0,317 0,040 0,015 0,015 0,387 45 23,3 % 

Peak USA  0,317 0,040 0,015 0,015 0,387 45 88,9 % 

Off-peak USA  0,317 0,040 0,015 0,015 0,387 45 11,1 % 

Biodiesel 0,553 0,087 0,016 0,016 0,672 43 7,0 % 

CNG 1,275 0,198 0,018 0,019 1,510 37 8,1 % 

Hybrid 0,613 0,092 0,018 0,018 0,741 38 7,9 % 

Hydrogen 0,956 0,749 0,023 0,023 1,750 30 16,7 % 

Norge 2005 0,224 0,033 0,015 0,015 0,288 45 26,7 % 

Bybuss  Oslo 2009 0,369 0,055 0,015 0,015 0,454 45 27,7 % 

Ekspressbuss Norge 2007 0,247 0,037 0,015 0,015 0,315 46 34,9% 

ProBas-ReiseBus 0,139 0,021 0,015 0,015 0,191 46 34,9% 

 

Variasjonen i energiforbruket kan vi måle i CV-verdier. En CV-verdi er standardavviket over 

gjennomsnittet.  En CV-verdi måler derfor normalisert varians, hvor stor variansen er i forhold til 

fordelingens middelverdi målt med gjennomsnittet. Ser vi på Tank-to-Wheel  energibruk målt med 

vogn-km, passasjer-km og sete-km vil fordelingen pr vogn-km ha lavest CV-verdi med 0,57 mens 

energibruk målt pr passasjer-km vil ha den største CV-verdien på 1,07. Fordelingen av energibruk pr 

sete-km har en CV-verdi på 0,72. Vi kan slutte av dette at variasjon i passasjer-belegg påvirker 

fordelingen pr passasjer-km mer enn forskjeller i kjøretøyenes og drivstoffenes energibruk . 

Når vi analyserer energibruk pr sete-km eller pr vogn-km sammenlikner vi kjøretøy med ulik drivstoff 

uavhengig av passasjer-belegget. Busser med CNG har fremdeles den høyeste energibruken.  En 

ekspressbuss har den laveste energibruken selv når vi kontrollerer for forskjeller i passasjer-belegg. 

Gjennomsnittet for alle busser i Norge i 2005 kommer lavest ut om vi ser bort fra estimatet fra 

Probas.  

Tank-to-Wheel estimatet pr passasjer-km fra ProBas er for en tysk ekspressbuss som vil kunne gjøre 

bruk av motorveier med mindre kurvatur og jamnere fart enn en norsk ekspressbuss. Videre vil 
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denne energibruken være på påvirket av tysk passasjer-belegg. Vi har omregnet dette estimatet pr 

vogn-km og pr sete-km ved å bruke norske tall for passasjer-belegg og antall seter. Estimatet for den 

norske ekspressbussen er mer representativt for norske forhold siden den bruker norsk passasjer-

belegg og drivstoff-forbruk for norske veier som utgangspunkt. 

CO2-utslipp pr vogn-km 
Tabell 37 viser fordeling av utslipp av CO2 -ekvivalenter pr vogn-km. For tank-to-wheel kjeden er det 

beregnet utslipp av CO2, ikke CO2-ekvivalenter.  Vi regner med at avvik i forhold til  utslipp av CO2-

ekvivalenter er marginalt. For diesel er utslippet av CO2  og CO2-ekvivalenter for busser målt pr 

vogn-km praktisk talt identiske (SSB 2008) 111.   

For hydrogen er utslippet i tank-to-wheel kjeden satt til null. Hydrogen kommer fra sentral 

reformering av naturgass. Hybridbussene antas å ha utslipp pr MJ for framdriftsenergi som er 

identisk med dieselbusser siden diesel brukes til å produsere strøm til batteriet. Utslippsreduksjonen 

for hybrid-busser kommer derfor i form av  lavere drivstofforbruk pr km i forhold til kontrollgruppen 

med vanlig diesel. Denne kontrollgruppen er ikke inkludert i tabellene nedenfor. 

Utslipp knyttet til indirekte energibruk (infrastruktur og fabrikasjon av kjøretøyet) er satt lik for alle 

typer drivstoff. 

 Tabell 37 Samlede utslipp av gram CO2-ekvivalenter for busser pr vogn-km 

 

Direkte  
Tank-to-
Wheel 

Brutto direkte 
tillegg 
Well-to-Tank 

Infra-
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Average USA  1541 162 49 30 1781 

Peak USA   1541 162 49 30 1781 

Off-peak USA   1541 162 49 30 1781 

Diesel kontrollgruppe 2141 338 49 30 2557 

Biodiesel 1399 282 49 30 1760 

CNG 2566 642 49 30 3287 

Hybrid 1714 270 49 30 2063 

Hydrogen 0 1523 49 30 1601 

Norge 2005 741 117 49 30 937 

Bybuss  Oslo 2009 1116 182 49 30 1377 

Ekspressbuss Norge 2007 830 131 49 30 1040 

ProBas - Reisebus 468 74 49 30 620 

 

Tabell 37 viser at busser med CNG har de største utslipp. Busser med hydrogen har de største utslipp 

i well-to-tank energikjeden, her diesel det laveste utslippet sett bort fra norsk vannkraft. Alt i alt 

kommer hybrid-bussene med norsk vannkraft de laveste utslipp pr vogn-km. 

I Norge 2005 utgjorde utslipp fra framdriften av busser (tank-to-wheel) 88,4% av alle utslipp. Utslipp 

fra infrastruktur utgjorde om lag 5,8% mens utslipp fra fabrikasjon av kjøretøyet utjorde 3,4%. 

                                                           
111

 http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf , Tabell 2.18, side 24. 

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/rapp_200849/rapp_200849.pdf
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Utslipp knyttet til framstilling av diesel utgjorde 2% for norske busser i 2005. For busser med 

hydrogen som drivstoff utgjør energibruken for framstilling av drivstoffet 93,9% av alle utslipp. 

CO2-utslipp pr passasjer-km og sete-km 
Tabell 38 viser samlede utslipp av CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for busser med ulikt drivstoff. 

Som i Tabell 37 er det bare beregnet utslipp av CO2 for den direkte energibruken, Tank-to-Wheel. 

Forutsetningene for Tabell 38 er de samme som for Tabell 34. Når det gjelder forutsetninger om 

passasjerbelegg bruker Tabell 38 de samme forutsetninger som tabellen med energibruk pr 

passasjer-km.  

Tabell 38 Samlede utslipp av gram CO2-ekvivalenter for busser pr passasjer-km 

 

Direkte  
Tank-to-
Wheel 

Brutto direkte 
tillegg 
Well-to-Tank Infrastruktur Fabrikasjon Sum 

Average USA  148 15 8 3 174 

Peak USA   38 4 8 3 52 

Off-peak USA   302 33 8 3 345 

Diesel kontrollgruppe 724 114 8 3 848 

Biodiesel 462 93 8 3 565 

CNG 855 214 8 3 1080 

Hybrid 571 90 8 3 672 

Hydrogen 0 305 8 3 315 

Norge 2005 62 10 8 3 82 

Bybuss  Oslo 2009 94 15 8 3 120 

Ekspressbuss Norge 2007 52 8 8 3 71 

ProBas 30 5 8 3 45 

 

Tabell 38 viser busser med CNG og diesel som drivstoff kommer ut med de høyeste utslippene. Tabell 

39 viser utslipp av gram CO2 pr sete-km for ulike typer busser. Vi bruker samme forutsetninger og 

omregningsformel som for Tabell 36. Det er bare beregnet utslipp av CO2 for den direkte 

energikjeden, Tank-to-Wheel.   

Tabell 39 Samlede utslipp av gram CO2-ekvivalenter for busser pr sete-km 

 

Direkte  
Tank-to-Wheel 

Brutto direkte 
tillegg 
Well-to-Tank Infra-struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Average USA  23,3 3,6 1,1 1,1 29,1 

Peak USA  23,3 3,6 1,1 1,1 29,1 

Off-peak USA  23,3 3,6 1,1 1,1 29,1 

Biodiesel 40,7 6,6 1,2 1,2 49,6 

CNG 93,8 17,3 1,4 1,4 113,8 

Hybrid 45,1 7,1 1,3 1,3 54,9 

Hydrogen 0,0 50,8 1,7 1,7 54,1 

Norge 2005 16,5 2,6 1,1 1,1 21,3 
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Bybuss  Oslo 2009 17 4,3 1,1 1,1 30,5 

Ekspressbuss Norge 2007 18,2 2,9 1,1 1,1 23,3 

ProBas - Reisebus 10,3 1,6 1,1 1,1 14,1 

 

Valgte estimat 
I denne delen skal vise på de estimat vi velger ut som representative for norske busser i 2010. Vi 

skiller mellom busser brukt i bykjøring og ekspressbusser. De første brukes på korte reiser og de 

andre på lengre reiser.  Estimatet for bybusser henter vi fra Ruters årsrapport fra 2009. Estimatet for 

ekspressbuss henter vi fra Schlaupitz. 

Vi skal også estimere energibruk og utslipp for busser med alternative drivstoff. Vi skal bruke 

estimatet for busser med biodiesel hentet fra forsøket i St Louis Metro. Bussene brukte en blanding 

med 20% biodiesel og 80% konvensjonell diesel.  Disse bussene ble brukt i helt andre ruter og med 

helt andre passasjer-belegg enn norske busser. Vi kan derfor ikke overføre estimatet til norske 

forhold uten videre.   

I forsøket i St Louis ble det også brukt en kontrollgruppe med diesel-busser. Disse ble brukt under 

identiske forhold og hadde identisk størrelse som bussene som brukte biodiesel. Det gir oss en 

mulighet til å se på det relative forholdet i energibruk mellom noenlunde identiske busser brukt 

under identiske forhold. Vi beregner en multiplikator-effekt  som er et forholdstall mellom biodiesel-

bussene og dieselbussene i kontrollgruppen. Denne multiplikatoren kan vi benytte sammen med 

estimat for energibruk og utslipp for norske busser. Vi forutsetter da at forholdet mellom 

biodieselbusser og norske busser brukt i bykjøring eller som ekspressbusser er det samme som 

forholdet mellom biodieselbussene og kontrollgruppen i flåteforsøket i St Louis Metro. Vi benytter 

altså ikke absolutte tall for biodiesel-bussene fra St Louis, vi benytter bare det relative forholdet 

mellom biodiesel-bussene og vanlige diesel-busser i kontrollgruppen. 

Vi antar at det relative forholdet mellom biodiesel-busser og diesel-busser brukt i som 

ekspressbusser er det samme som det relative forholdet mellom de samme busstyper brukt i 

bykjøring. 

Forholdstallet mellom biodiesel-busser og diesel-busser i St Louis er regnet ut som forholdet mellom 

median energibruk i de to gruppene. Når det gjelder utslipp antar vi at forholdet mellom utslipp i den 

direkte energikjeden (Tank-to-Wheel) er det samme som forholdet mellom energibruk. 

Utslippsfaktorene styres altså av det relative forholdet mellom energibruk  i to grupper av busser, 

den ene gruppen er busser med biodiesel og den andre gruppen er norske busser brukt til bykjøring 

eller som ekspressbuss. 

I forsøket med hybridbusser i New York brukte man også en kontrollgruppe med dieselbusser. For å 

estimere energibruk og utslipp for hybridbusser bruker vi samme oppskrift som skissert ovenfor for 

biodiesel-bussene. 

Når det gjelder tillegg i energibruk i den brutto direkte kjede, altså Well-to-Tank estimatet, bruker vi 

tapsmultiplikatorene slik de er presentert tidligere i dokumentet. Disse tapsmultiplikatorene bruker 

vi sammen med estimatet for den direkte energibruken slik vi har beskrevet det ovenfor. Utslipp av 
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CO2-ekvivalenter beregner vi ved å bruke de samme utslippsfaktorer i gram pr MJ for ulike drivstoff 

slik de presentert tidligere. Disse utslippsfaktorene bruker vi sammen med estimat for direkte 

energibruk.  

For hybrid-busser bruker vi tapsmultiplikatorer og utslippsfaktorer for diesel som brukes i 

forbrenningsmotoren som produserer elektrisitet til batteriet til den elektriske motoren.  

Vi vil også presentere estimat for hydrogen-busser. Her har vi ikke hatt noen kontrollgruppe med 

dieselbusser. Vi bruker tallene pr vogn-km og pr passasjer-km og sete-km slik de er beregnet for 

hydrogenbussene uten å gå veien om multiplikatorer i forhold til diesel-busser. Dette betyr at 

egenskaper ved ruter og egenskaper ved busser som ble brukt i forsøkene med hydrogenbusser vil 

påvirke estimatet siden vi ikke kan kontrollere for disse forskjellene på samme måte som vi kan for  

biodiesel-busser og hybrid-busser. I tilegg ble forsøket med hydrogen-busser (CUTE-prosjektet) bare 

gjennomført for bybusser. Vi gir derfor bare gi estimat for hydrogenbusser brukt som bybusser. 

Tabell 40 viser energibruk pr vogn-km i alle livsløpsfaser. Tabell 41 viser samme energibruk pr 

passasjer-km og Tabell 42 viser samme energibruk pr sete-km.  

For bybusser har vi brukt et passasjer-belegg på 17 passasjerer pr km og en kapasitetsutnyttelse på 

27,7% 112. For ekspressbussen har vi brukt et belegg på 15,9 passasjerer pr km og en 

kapasitetsutnyttelse på 34,9% hentet fra SSB's Statistikkbank 113.  Energibruk pr passasjer-km for 

infrastruktur og fabrikasjon av transportmiddel er beregnet ved å ta utgangspunkt i energibruk pr 

vogn-km og justere for passasjerbelegget pr km. 

 

 

 

Tabell 40 Energibruk i MJ pr vogn-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

MJ/vogn-km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  15,7 2,3 0,7 0,7 19,4 

Ekspressbuss Norge 11,3 1,7 0,7 0,7 14,3 

Biodiesel bybuss 15,7 2,5 0,7 0,7 19,6 

Biodiesel ekspressbuss 11,3 2,5 0,7 0,7 15,1 

Hybrid bybuss 10,6 1,6 0,7 0,7 13,6 

Hybrid ekspressbuss 7,6 1,1 0,7 0,7 10,1 

Hydrogen bybuss 28,7 22,5 0,7 0,7 52,5 
 

                                                           
112

  Årsrapport fra Ruter, side 28 og side 33,  http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf 
113

 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&pla
nguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true 
 

http://ruter.no/PageFiles/1829/Aarsrapport_2010_.pdf
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=KollektnyA&SubjectCode=10&planguage=0&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true
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Tabell 41 Energibruk i MJ pr passasjer-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

MJ/passasjer-km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  1,332 0,199 0,040 0,040 1,611 

Ekspressbuss Norge 0,710 0,106 0,043 0,043 0,902 

Biodiesel bybuss 1,275 0,200 0,040 0,040 1,556 

Biodiesel ekspressbuss 0,680 0,107 0,043 0,043 0,873 

Hybrid bybuss 0,901 0,135 0,040 0,040 1,116 

Hybrid ekspressbuss 0,480 0,072 0,043 0,043 0,638 

Hydrogen bybuss 1,684 4,493 0,040 0,040 6,256 

 

Tabell 42 Energibruk i MJ pr sete-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle livsløpsfaser Norge 2010. 

MJ pr sete-km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  0,369 0,055 0,015 0,015 0,454 

Ekspressbuss Norge 0,247 0,037 0,015 0,015 0,315 

Biodiesel bybuss 0,369 0,058 0,016 0,016 0,459 

Biodiesel ekspressbuss 0,248 0,039 0,016 0,016 0,318 

Hybrid bybuss 0,256 0,038 0,018 0,018 0,330 

Hybrid ekspressbuss 0,172 0,026 0,018 0,018 0,234 

Hydrogen bybuss 0,956 0,749 0,023 0,023 1,750 

 

Tabell 43 viser utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for bybusser og ekspressbusser med 

ulikt type drivstoff i alle livsløpsfaser. Tabell 44 viser utslippene pr passasjer-km og Tabell 45 viser 

utslippene pr sete-km. Utslipp pr passasjer-km er beregnet ved å ta utgangspunkt i utslipp pr vogn-

km og justere for passasjerbelegg pr km. 

 

Tabell 43 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr vogn-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle livsløpsfaser 
Norge 2010. 

Gram CO2-ekv pr vogn-
km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  1116,0 182,5 48,7 30,0 1377,2 

Ekspressbuss Norge 830,1 130,9 48,7 30,0 1039,7 

Biodiesel bybuss 1116,3 186,8 48,7 30,0 1381,7 

Biodiesel ekspressbuss 830,3 134,0 48,7 30,0 1043,0 

Hybrid bybuss 755,1 123,5 48,7 30,0 957,3 

Hybrid ekspressbuss 561,7 88,6 48,7 30,0 729,0 

Hydrogen bybuss 0,0 1522,7 48,7 30,0 1601,4 
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Tabell 44 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr passasjer-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle 
livsløpsfaser Norge 2010. 

Gram CO2-ekv pr pass-
km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  94,0 15,5 2,9 1,8 114,1 

Ekspressbuss Norge 52,2 8,2 3,1 1,9 65,4 

Biodiesel bybuss 90,0 15,1 2,9 1,8 109,7 

Biodiesel ekspressbuss 50,0 8,1 3,1 1,9 63,0 

Hybrid bybuss 63,6 10,5 2,9 1,8 78,7 

Hybrid ekspressbuss 35,3 5,6 3,1 1,9 45,9 

Hydrogen bybuss 0,0 304,5 2,9 1,8 309,2 

 

Tabell 45 Utslipp av gram CO2-ekvivalenter pr sete-km for busser med ulikt drivstoff i ulik type kjøring i alle livsløpsfaser 
Norge 2010. 

Gram CO2-ekv pr sete-
km Direkte 

Brutto 
direkte 
tillegg 

Infra- 
struktur 

Fabrikasjon 
kjøretøy Sum 

Bybuss  17,4 4,3 1,1 1,1 23,9 

Ekspressbuss Norge 18,2 2,9 1,1 1,1 23,3 

Biodiesel bybuss 17,4 4,4 1,2 1,2 24,1 

Biodiesel ekspressbuss 18,2 2,9 1,2 1,2 23,5 

Hybrid bybuss 12,1 3,0 1,3 1,3 17,7 

Hybrid ekspressbuss 12,6 2,0 1,3 1,3 17,3 

Hydrogen bybuss 0,0 50,8 1,7 1,7 54,1 

 

Til slutt skal vi se på verdier for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for busser med ulikt drivstoff. 

TOPP-ekvivalent er et mål for dannelse av bakkenært ozon. Ekvivalentverdien består av et sett med 

komponenter som er veid i forhold til hverandre etter deres bidrag til ozondannelse 114. 

Komponentene er CO, NMVOC, NOx og CH4. Jo større ekvivalentverdi, jo større er bidraget til 

bakkenær ozondannelse. 

SO2-ekvivalent er et mål på forsuringspotensiale til et sett med komponenter 115 . Komponentene er 

regnet om til SO2-verdier etter deres bidrag til forsuring relativt til SO2. Komponentene er SO2, NOx, 

HCl (saltsyre), HF (hydrogenfluorid), NH3 (amoniakk) og H2S  (hydrogensulfid). Jo større 

ekvivalentverdi, jo større bidrag til forsuring. 

                                                           
114

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#T 
115

 
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd
#S 

http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#T
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/glossar.php?&PHPSESSID=8ebfcf27e1a9f0cc32886e49f85363fd#S
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Vi har valgt å bruke disse ekvivalentverdiene framfor å beregne utslipp for hver av 

delkomponentene. Fordelen med å bruke ekvivalentverdier er at vi får et samlet mål for utslippet for 

flere komponenter samtidig. Dette letter tolkingen av stoffenes bidrag til bakkenær ozondannelse 

eller deres forsuringspotensiale siden antall verdier som sammenliknes blir kraftig redusert. Samtidig 

sikrer vi at stoffene blir sammenliknet på et enhetlig måte. 

Verdiene er hentet fra ProBas. Vi har med andre ord ikke beregnet disse ekvivalentverdiene selv. 

Verdiene fra ProBas er regnet om til gram pr MJ for ulike energikjeder. ProBas gir verdier for to 

energikjeder, den direkte energikjede og tillegget i den brutto direkte energikjede. ProBas gir ingen 

estimat for transportmiddel eller for transportmidlenes infrastruktur. Følgelig presenterer vi bare 

utslippstall for direkte energibruk (Tank-to-Wheel) og for tillegget i brutto direkte energikjede (Well-

to-Tank). Utslippsfaktoren for tillegget i den brutto direkte energikjede multipliseres med energibruk 

i den direkte energikjede siden det er denne mengde energi som utløser utslippene. Med andre ord: 

Utslippene  i Well-to-Tank kjeden utløses for å realisere den mengde energi som brukes i den direkte 

energikjeden (Tank-to-Wheel).  

ProBas gir ikke utslippsverdier for SO2-ekvivalenter eller TOPP-ekvivalenter for busser som går på 

biodiesel. ProBas gir bare utslippstall  for biodiesel i  personbiler. Vi har regnet utslippsfaktorer i gram 

pr MJ for biodiesel i busser ved å anta samme forhold mellom utslippsfaktorer for diesel og biodiesel 

i en buss som i en  personbil. Det relative forholdet mellom utslippsfaktorene for diesel og biodiesel i 

en personbil kjenner vi fra ProBas. I biodiesel-estimatene i tabellene under er det antatt at biodiesel 

kommer fra RME (rapsolje). 

ProBas gir ikke estimat for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for hydrogen. Vi har derfor ikke 

noe estimat for SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter for busser som går på hydrogen. 

Tabell 46 viser utslippsfaktorer for SO2-ekvivalent og TOPP-ekvivalent i gram pr MJ for busser i Norge 

2010. 

Tabell 46 Utslippsfaktorer for SO2-ekvivalent og TOPP-ekvivalent i gram pr MJ for busser Norge 2010. 

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank 

g/MJ SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 

Bybuss  0,65 1,06 0,05 0,05 

Ekspressbuss Norge 0,65 1,06 0,05 0,05 

Biodiesel bybuss 0,52 0,85 0,09 0,03 

Biodiesel ekspressbuss 0,52 0,85 0,09 0,03 

Hybrid bybuss 0,65 1,06 0,05 0,05 

Hybrid ekspressbuss 0,65 1,06 0,05 0,05 

 

Tabell 47 viser utslipp av SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter i gram pr vogn-km for busser i Norge 

2010. Tabell 48 viser samme utslipp pr passasjer-km. 

Tabell 47 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr vogn-km for busser Norge 2010. 

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

g pr vogn-km SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 
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Bybuss  10,23 16,64 0,85 0,80 11,08 17,44 

Ekspressbuss Norge 7,34 11,94 0,61 0,58 7,95 12,51 

Biodiesel bybuss 8,18 13,31 1,36 0,53 9,54 13,84 

Biodiesel ekspressbuss 5,87 9,55 0,97 0,38 6,84 9,93 

Hybrid bybuss 6,92 11,26 0,58 0,54 7,50 11,80 

Hybrid ekspressbuss 4,96 8,08 0,41 0,39 5,38 8,47 

 

Tabell 48 Utslipp av gram SO2-ekvivalenter og TOPP-ekvivalenter pr passasjer-km for busser  Norge 2010. 

 
Tank-to-Wheel Well-to-Tank Sum 

g pr pass-km SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv SO2-ekv TOPP-ekv 

Bybuss  0,87 1,41 0,07 0,07 0,94 1,48 

Ekspressbuss Norge 0,46 0,75 0,04 0,04 0,50 0,79 

Biodiesel bybuss 0,66 1,08 0,11 0,04 0,77 1,12 

Biodiesel ekspressbuss 0,35 0,58 0,06 0,02 0,41 0,60 

Hybrid bybuss 0,59 0,95 0,05 0,05 0,63 1,00 

Hybrid ekspressbuss 0,31 0,51 0,03 0,02 0,34 0,53 

 


