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Forord 

Motoroptimalisering og fors0ksvirksomhet med bussdrift har - bl a i det 
Nordiske gassbussprosjektet - vrert en hoyt prioritert FoU-virksomhet i 
flere år i de nordiske land. Nordisk Gasteknisk Center (NGC), som er 
etablert av store nordiske gass- og energiselskaper, tok i 1991 initiativ til 
en bedrifts- og sarnfunnsekonomisk analyse av slik virkaorohet og gav 
Transport<Jkonomisk institut! (T0I) i oppdrag å gjennomfme prosjektet. 
Noen måneder senere ble prosjektet en del av det nordiske gassbuss
prosjektet som startet opp allerede i 1988 med forskningsvirksomhet på 
den tekniske siden. 

Mats Ekelund som er prosjektleder for hele det nordiske gassbuss
prosjektet har, sammen med prosjektleder Anne Marit Hansen, NGC, gitt 
nyttige medrnader underveis i prosjektarbeidet og til sluttrapporten. Anne 
Marit Hansen har også stått for kontakten mellom T0I og referansegrup
pen som har gitt nyttige kommentarer spesielt til kap 2 i rapporten. 
Referansegruppen har vrert representert av felgende personer : 

Jeanette Korsgaard, Dangas A/S 
Kyrre Langnes, Statoil a. s. 
Arto Riikonen, Neste Oy 
Ritva Jeska.nen, lmatran Voima 
Bjmn Svensson, Vattenfall Mellansv. 
Martin Valleskog, Swedegas AB 
Lars Nilsson, Sydgas AB 
Henrik Ktistoffersen, Naturgas Midt/Nord IS. 

På Till har forsker Siv Ingebrigisen i hovedsak skrevet kapittel 2 om 
kartlegging av teknologistatus og drivstoffalternativer. Forsker Harald 
Thune-Larsen har utfart beregninger og sicrevet kapittel 4, samfonns
ekonomisk analyse, Stated Preferenceanalysen og tilhmende etterspmsels
beregninger er utf0r1: av forsker Bård Norheim og dokumentert i kap 3.2. 
Forsker Karl-Erik Hagen har vrert prosjektleder og har skrevet de reste
rende kapiller i rapporten og deltalt i innsamling og bearbeiding av data
materialet. Instituttsjef Knut 0stmoe har gitt nyttige kommentarer til pro
sjektntkastet. EDB-sekreta:r Unni Wettergreen har bidratt til layout av 
sporreskjemaet. 
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Sekretrer Mage! Heiness har stått for tekstbehandling og redigering av 
manuskriptet og dessuten gjennornfrut telefonpurring i forbindelse med 
innsending av spmreskjema. 

Gjennomfmingen av analysen var avhengig av velvillig deltakelse fra 
busselskaper i de nordiske land. Spesielt vii vi takke Haugalaud Billag, 
Trondheim Tra:fikkselskap og Oslo Sporveier som også deltok i den inn
ledende pilotundersekelsen. 



Sammendrag og konklusjoner 

Samferdselssektoren bidrar i stor grad til milj"Problemer både lokalt og 
globalt. For å redusere den negative utviklingen er det bl a i de nordiske 
land satt igang flere forsknings- og utviklingsarbeid med anvendelse av 
naturgass som drivstoff i bybusser. Hittil er det den tekniske siden av 
bussdriften som det hovedsakelig har va:rt fokusert på. I dette prosjektet 
blir den bedrifts- og samfunns0konomiske siden ved naturgassdriften tatt 
opp. 

Det nordiske gassbussprosjektet startet opp allerede i 1988 med tekuisk 
forskningsvirksomhet. Formålet var å utvikle en naturgassbuss med meget 
lave emisjoner. Teknologistatus for dette forskningsprogrammet er presen
tert i rapporten. Dessoten er nordisk FoU-virksomhet som omhandler 
andre drivstoffalternativet som LPG og etanol også omtalt. Naturgass
bussen gir det lavesie utslipp når det gjelder NOx (nitrogenoksyder) og 
partikler. Naturgassbussen har imidlertid med dagens teknologi kortere 
aksjonsradius enn dieselbussen. Naturgassbussen er derfor et typisk tett
stedstransportmiddel både ut fra de miljmordeler den gir og ut fra 
aksjonsradius. Komprimert naturgass, CNG, har et volum og en vekt som 
ligger henholdsvis 5 og 6 ganger hoyere enn tilsvarende for samme energi
mengde diesel. Tilsvarende for flytende naturgass, LNG, er l, 7 og 2. 
Naturgassbusser i fors0'ksvirksomhet i Norden drives med CNG og har en 
rekkevidde på full tank på ca 300 km. 

For å vurdere markedsmulighetene for naturgassbusser i Norden ble det 
undersokt hvilke faktorer busselskapene legger vekt på ved 1\i"P av nye 
busser, og hva endringer i disse faktorene betyr for valg mellom diesel- og 
naturgassbusser. Da markedet for naturgassbusser er helt nytt kunne det 
ikke foretas tradisjonelle etterspmselsanalyser på grunnlag av erfarings
data. Det ble derfor benyttet en ny metode, "Stated Preferences 11

, for å 
kartlegge busselskapenes preforanser når det gjelder bussl\i"P· Metoden 
går ut på å få busselskapene ti1 å velge mellom ulike busstyper (diesel og 
naturgass) med ulik pris, energikostnad og rekkevidde (km) på full tank. I 
disse hypotetiske valgsituasjonene ble ovennevnte faktorer variert syste
matisk, slik at det var mulig å foreta en statistisk analyse for å beregne hva 
de ulike faktorene betyr for valg av naturgass- og dieselbuss. I et spJ2JITe
slgema sendt ut i 1991 ti1400 busselskaperi Norden ble 8 slike valg
situasjoner presentert . 
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Spmreskjemaet spurte også om stmTelse og bruk av bussparken i de en
kelte selskap i de 4 nordiske land. Det ble sendt ut ca 90 spmTeskjemaer i 
Sverige og Norge, 105 i Finland og 115 i Danmark. Svarprosenten var 24. 
Russelskaper som besvarte sp0ITeskjemaene var imidlertid store selskaper. 
Dersom totale antall busser blir lagt til grunn, er svarprosenten 
gjennomsnittlig på 48 %. 

Det var bare busser i rutekjming som inngikk i unders0'kelsen. 
Fordelingen på busstyper går fram av tabellen nedenfor: 

Bussparkens fordeling på busstyper 

Småbuss 
Leddbuss St.buss under 20 Sum Antal! 

s. pi. 
Danmark 3 96 l 100 1660 
Finland 6 93 l JOO l 220 
Norge 3 92 5 100 2 820 
Sverige 12 81 7 JOO l 700 
SUM 7 400 

Gjennomsnittlig utkjmt distanse pr dag for standardbussene i under
sekelsen er f0lgende: 

Prosentfordelingfor utkjort distanse pr dag (tallene er avrundet) 

Under250 km 250- 350 km Over 350 km SUM 
Danmark 57 27 16 JOO 
Finland 45 25 30 JOO 
Sverige 69 23 8 JOO 
Norge 46 44 10 JOO 

StmTelsen på utkjmt distanse har betydning for den bedriftsekonomiske 
virkningen av forskjellige energipriser for selskapene fordi drivstoff
kostnadsandelen varierer med kjmedistansen .. H va angår andelen av buss
parken som kjerer over 350 km pr dag, påvirker dette hvilken betydning 
det enkelte selskap Iiilegger tankstmrelse og aksjonsradius. 

Energipris, busspris og aksjonsradius er de faktorene undersekelsen la 
vekt på. Hovedresultatene som viser busselskapenes avveininger 
(prefereranser) blir presentert kort her: 

En krone i redusert naturgasspris pr m3 betydde det samme som vel 
100 000 kroner i redusert innkjepspris av nye busser i Norge og Sve
rige. Tilsvarende virkning i Danmark var vel 230 000 kroner. I Finland 
bl e tilsvarende reduksjon i busspris enda stmTe enn i Danmark (34% 
hoyere). Det vil si at energiprisen ble tillagt st0rst vekt i Finland, noe 
som delvis kan forklares ved at utkjort distanse pr buss var lengst. 
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En 0kt rekkevidde pr full tank for gassbuss med l 00 km i Norge hadde 
omtrent samme effekt som en redoksjon i energiprisen med l krone. 
Tilsvarende akt rekkevidde i Danmark og Sverige tilsvarte en redoksjon 
i energiprisen på kr 1,6 og 0,6 SKR. I Finland ble litsvarende reduk
sjon på ca 0,2 FM. 

Hvis energipris og rekkevidde for både diesel- og naturgassbuss var lik, 
var markedet i Norge og Sverige villig til å akseptere en hoyere pris på 
naturgassbuss enn for diesel. Den samme tendensen gjorde seg også 
gjeldende for Danmark og Finland, men konklusjonene var ikke signi
fikante. Grunnen til slike holdnioger hos busselskaper kommer sann
synligvis av at mindre milj0Utslipp fra bussene forventes å gi 
"goodwill" hos kunder og offentlige myndigheter. Imidlertid syntes 
ikke påbud eller signaler fra lokale myndigheter om utslippsbegrens
ninger å endre den ovennevnte generelle holdning hos selskapene. 

Markedspotensialet for natnrgassbnsser 

På grunnlag av svarene i spmreslgemaet ble det også heregnet en etter
spmselsmodell for naturgassbusser. I etterspmselsfunksjonen inngår 
energipris og innlg0pspris for naturgass og diesel og tilsvarende for inn
kjepspris, rekkevidde og en gasskonstant Denne gasskonstanten betegner 
fm nevnte preferanser for naturgassbuss hvis alt annet er likt. Ovennevnte 
etterspmselsmodell ga god statistisk foridaring på valg av busstype. Dette 
tyder på at Sp0ffeskjema og Stated Preferences-unders0kelsen var basert på 
sentrale faktorer for busselskapene. 

Etterspmselsmodellen ble i analysen brukt til å Iage prognoser for salg 
av naturgass i de nordiske land. Med dagens differanse i energipriser mel
lom gass og diesel, og en differanse i innkjeyspris på gassbusser (forutsatt 
til ca 25 % ) , og en rekkevidde på 300 km pr full gas stank, b le årlig andel 
av nysalg 9% og 12 % for naturgassbusser i Norge og Danmark. 
Tilsvarende tall for Sverige og Finland ble beregnet til henholdsvis 62 % 
og 64 %. Forklaringen på de heye andeler av naturgassbusser i de to sist
nevnte landene kommer av betydelige avgiftsdifferanser mellom diesel og 
naturgass i disse landene. 

I prognosene for framtidig naturgassbussalg b le også miljmilpassede av
gifter basert på kostnaden ved avgassotslipp trukket inn. Utgangspunktet 
var beregninger av miljekostnader som felger av hovedsakelig NOX, HC 
(hydrokarboner), partikler, S02 (svoveldioksyd). I analysen er marginale 
fornrensningskostnader pr kilo utslipp i tettsterler beregninget av statistisk 
Sentralbyrå i Oslo fra 1991 og av Leksell, Sverige fra 1987. Avgifter fast
lagt i tråd med ovemevnte milj0kostnader gir betydelig hoyere markeds
andel for naturgassbusser i Norge og Danmark. I Sverige gir kostnads
beregnede avgifter lavere markedsandeler enn basisaltemativet, men mar
kedsandelene er fortsatt svrert hoye (fra 46 % til 58 %) . Hovedgrunnen for 
dette er at avgiftsdifferansen meJlom diesel og naturgass blir mindre ved at 
naturgass får h0)'ere heregnet avgift. I Finland blir et alternativ h0)'ere og 
et lavere enn basisalterntivet. Miljokostnader som felger av st0)1 er imid-
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lertid ikke beregnet, noe som isolert sett ville gitt naturgassbusser en gene
rell heyere markedsandeL 

De to siste alternativene som beregnes med etterspmselsmodellen er 
virlminger av lengre rekkevidde pr dag på full tank (400 km) og 10 % 
lwyere pris for naturgassbuss i forhold til diesel. Dette er alternativer som 
kan vrere sannsynlig om få år hvis naturgassbuss kommer i serieproduk
sjon i stm:re omfang. Kombinert med miljmiktige begrunnede avgifter gir 
disse alternativene meget gunstige markedsandeler for naturgassbusser i de 
fire nordiske land. (Fra 56 % til 94 % ). Konklusionene i analysen er 
derfor at naturgassbusser i faste ruter synes å ha konkuransefortrinn fram
for tUsvarende dieselbusser. Til de enkelte ettersp~Mselsaltemativer er det 
også heregnet den totale mengden av naturgass i de enkelte land. 

Det er grunn til å understreke at disse prognosene danner en ffi/re 
grense for markedspotensialet for naturgassbusser. Prognosene forntsetter 
at naturgass- og dieselbusser tilbys til samme tekniske standard, i tillegg til 
at vi ikke har sett på konkurranseflatene meJlom naturgass og andre 
alternative energikilder. Hvis det f eks bare tilbys standardbusser med 
naturgass , vii busselskapenes onske om å anskaffe småbuss, lavgulvbusser 
m. v. redusere disse prognosen e. Tilsvarende vii selskaper som anser andre 
energikilder som mer relevant enn naturgass påvirke prognosene. Vi har så 
langt det er mulig på nåvrerende tidspunkt kortigert for disse faktorene. 

Det er utarbeidet et lavere prognosealtemativ hvor selskaper - som har 
oppgitt minst en alternativ energibrerer som mer relevant enn naturgass -
er underl<jent (stroket) som etterspmTere etter naturgassbusser. Dette 
reduserer etterspmselen etter naturgassbusser fra 2 til 20 prosentenheter, 
jfr kap 5. Uansett viseranalysen et godt potensiale for naturgassbusser i de 
nordiske landene. 

/ 
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l. Innledning 

1.1. Bakgrunn 

Anvendelse av naturgass som drivstoff i biler har internasjonalt hatt et be
tydelig omfang i de siste 40-50 årene. I 1990 var det ca 3/4 million natur
gassdrevne biler i verden. Orolag halvparten av de naturgassdrevne bilene 
befinner seg i ltalia, New-Zealand, og i dav;;erende Sovjet. Men USA, 
Canada og Argentina har også et betydelig an tall biler drevet på naturgass. 
Motivet for å ta naturgass i bruk har i hovedsak vrert god tilgang på gass, 
konkurransemessige priser og naturgassens gode milje-egenskaper. 

På grunn av 0kte milj0problerner og milje-lera v srerlig i bye r, har den 
internasjonale oppmerksomheten om naturgass som et mulig alternativt 
drivstoff vrert 0kende i de siste årene. Dette gjelder også Norden hvor det 
i flere år, srerlig på den tekniske siden, har vrert drevet FOU-virksomhet . 
Dette har hovedsakelig vrert motoroptimalisering og fors0ksvirksomhet 
med bussdrift Naturgassens tekniske muligheter synes idag å vrere gode. 
Srerlig gjelder dette lave utslipp av NOx og partikler sammenlignet med 

diesel og andre alternative drivstoffer. Innf0ring av naturgass som 
drivstoff vii derfor i f0rste rekke vrere et 0konomisk spmsmål og et 
sp.0rsmål om tilgjengelighet til naturgass for brukeme. 

1.2 Problemstilling og avgrensning 

Samferdselssektoren bidrar i hoy grad til det voksene miljeproblemet 
srerlig i byer og tettsterler. For å endre den negative utviklingen vil bl. a. 
en analyse av fremtidig brukerpotensiale for naturgass vrere av interesse. 
Grunnen for dette er tresidig. 

For det fmste er det av interesse for busselskapene å få informasjon 
om tekniske moJigheter for å ta naturgass som drivstoff ibruk. Dette 
gjelder både framtidsaspektet for tilgjengelighet, (distribusjonssystemer) 
priser og ikke minst i hvilken grad naturgass vii påvirke viktige 
brukeregenskaper ved bussdriften idag og i framtiden. Hva angår 
bruketegenskaper er det spesielt drivstofftanksteJrrelse ved bruk av CNG 
(komprimert naturgass) som er en av de viktigste faktorene. 

For det andre har olje- og gasselskaper i sin planleggingsprosess stort 
tidsinterval fra planlegging til leveranse av naturgass. Dessoten er 
distribusjonssystemet, f. eks et mrsystem meget kostbart og avhengig av at 
etterspmselen er relativt stor for å oppnå l0nnsomhet. For å kunne ta 
beslutninger i slike sammenhenger må brukerpotensialet for naturgass 
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anslås for samferdsel og andre sektorer. I Danmark og i sydlige del er av 
Finland og Sverige finnes det allerede idag et mrledningssystem for 
distribusjon av naturgass. I disse områdene vil infrastrukturkostnadene for 
å ta naturgass i bruk i busselskapene vrere relativt akseptable og 
n0dvendige utbygginger mulig å gjennomfore på kort sikt. 
Sannsynliggj0ring av et betydelig brukerpotensiale kan også påvirke den 
tekniske utvikling av nedvendige tekniske lasninger. Dette gjelder 
teknologi i forbindelse med fylling av naturgass på busstanker, utvikling 
og serieproduksjon av naturgassbusser mv. Det er i stor grad 
busselskapenes vurdering av nedvendig teknikk og akseptable priser på 
energi og naturgassbusser mv som vil bli analysert i dette prosjektet. 
Dagens teknologistatus og framtidige muligheter vii bli summarisk orotalt 
men ikke analysert 

For det tredje vii de offentlige myndigheter i de 4 nordiske landene 
vrere interessert i sammeobengen mellom brukerpotensialet for naturgass 
og sterrelsen på forskjellige milj0- og energiavgifter. Offentlige 
myndigheter må forntsettes å fastlegge slike avgifter utifra vurdering av 
den samfunns0konomiske nytte av å ta naturgass ibruk i forhold til f eks 
diesel. En grov analyse av fordeler ved mindre forurensede utslipp vil bli 
foretatt i prosjektet. På kort sikt kan det også vrere aktuelt å bruke 
avgiftssystemet for å stimulere oppstarting av alternative energiformer og 
for å oppnå raskt en viss stordrift. slik at f. eks. serieproduksjon av nye 
naturgassbusser startes opp. 

Svarene på disse problemstillingene vil gi forskjellige utviklingsbaner 
for brukerpotensiale av naturgass avhengig av framtidig energipriser på 
naturgass- diesel, avgiftssystemenes utforming og naturgassens 
brukeregenskaper. Konkurranseflaten mellom andre energibrerere enn 
diesel og naturgass blir ikke analysert 



2 Kartlegging av teknologistatus 
og drivstoffalternativer 

2.1 Innledning 

Hensikten med dette kapitlet er å gi en oversikt over status for 
motorteknologi, tank.ing, drivstofftanker og emisjonsforhold for bybosser 
drevet av naturgass og alternative drivstoff. Denne informasjonen danner 
basis for den bedriftsekonomiske og samfunnsakonomiske analysen. 

Fordi det for tiden foregår interessante prosjekter med LPG (Liqufied 
Petroleum Gas) og etanol i Norden, har vi valgt å diskutere disse to 
drivstoffene samt naturgass som alternativer til diesel med ulike kvaliteter. 

F0lgende prosjekter og fors0ksanlegg er utgangspunkt for diskusjonen i 
dette dokumentet: 

Naturgass: 

* Trondheim Trafikkselskap driver i samarbeid med Marintek en natur-
gassbuss. Prosjektet skal ekes med 6 busser i 1992. 

* Haugaland Billag, Haugesund får l buss i drift i 1992. 
* Oslo Sporveier vurderer ä ta i bruk ca 30 LNG-busser (deponigass). 
* Nordisk Gassbussprosjekt har hatt til formål å utvikle en naturgassbuss 

med lave emisjoner og driver nå standardisering av normerings
sporsmål. 

* Göteborg Sporväger AB kjoper 20 naturgassbusser av Volvo i 1992193, 
2 er levert i 1992 og 18 vii bli levert i 1993. I Gmeborg er det planer 
for 500 tunge kj0ret0yer innen 1996. 

* Malmo AB har 3 naturgassbusser og har planer om 16 til. 
* Lund Lokaltrafikk er i bestillingsfasen til den forste bussen. 
* I Linlmping blir 6 biogassbusser satt i drift i fruste halvdel av 1992. 

LPG: 

* Sundsvall Trafikk AB kjruer to Volvobusser. 
* Oslo Sporveier idriftsatte 4 LPG-busser i 1991 
* I Wien kjerer det ca 500 LPG-busser 
* Det salses på LPG-busser i Finland (Neste Oy). I 1991 var det l buss 

og l lastebil i drift. 
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* I Odense gjennomferes forsak med 2 LPG-busser utf0rt av Dansk Tek
nologisk Institutt. 

* I Skibby, Danmark kjorer et mindre an tall busser med et avangsert 
teknikkoncept 

Etanol: 

* AB Storstockholm Lokaltrafikk (SL) hadde ved årsskiftet 1991/92 32 
etanolbusser. Scania har bygget motorene og har levert bussene. Det 
forberedes innkjep av flere etanolbusser. 

ParaHelt med pr<JVedriften og utviklingen av teknologi knyttet til alterna
tive drivstoff, har man stadig forbedret dieselkvaliteten og dieselmotorene. 
Svrert mange av busselskapene har erfaring med en form for lett-diesel, 
jfr. u.kap. 2.2. 

Formålet med pr0Veprosjektene er å sarnie praktiske erfaringer vedmr
ende essensieile faktorer ved valg av busstype og drivstoff. Viktige fakto
rer å ta hensyn til ved valg av busstype og drivstofftype er 

UtvikJet teknologi som gir busser med hoy pålitelighet, tilstrekkelig 
aksjonsradius, enkel service/tanking, lavt brenselsforbruk, lav tilvirk
ningskostnad og lav vekt 
Emisjoner og stJJy 
Sikkerhet 
Kostnader 
Potensiell kommersiell tilgang på markedet 
Kjepere av kollektivtrafikktjenester og driftspersonell for bussene må 
vrere positive til buss og valg av drivstoff og politikeme må vrere in
teresserte. 

Disse punktene vii bli diskutert i dette kapitlet. Flere av disse faktorene 
synes kritiske for busselskapene og vii derfor bli vurdert i den bedriftso
konomiske analysen. 

2.2 Beskrivelse av energibrererne som drivstoff 

2.2.1 Diesel 

Dieseldrevne kjmetoy er i dag de mest attraktive på grunn av bl a lave 
driftskostnader, noe som skyldes motorenes hoye virkningsgrad over hele 
arbeidsområdet. co~-utslippene er lavere enn for bensindrevne kjmetoy' 
men betydelig utslipp av SO, NOx og partikler gjm ikke dagens diesel
drevne kjmetoy miljfJVennlig i lokal sammenheng. Noen av disse 



problemene kan endres ved å endre drivstoffkvaliteten, for eksempel til 
lett-diesel eller miljadiesel. 

2.2.2 Lettdiesel 

Emisjon fra dieselbusser avhenger sterkt av dieselkvalitet og innhold samt 
motorteknologi. Den beste dieselkvaliteten når det gjelder utslipp, er diesel 
med lavt aromatinnhold og lavt svovelinnhold samt heyt cetantall og god 
tenningsvillighet. Det stilles også krav til destillasjonskurven, spesielt til 
90%-kokepunkt og sluttkokepunkt. Lettdiesel har lavt svovelinnhold 
(omtrent 0.05 %, dagens diesel har maks 0.2 %) og lavere 90%-koke
punkt på destillasjonskurven enn vanlig diesel. Det helsefarlige partikkel
utslippet er imidlertid fortsatt heyt. 

Storproduksjon av lett-diesel krever ombygninger i raffineriene, mens 
produksjon i begrensede mengder ikke krever store nye investeringer. Det 
er derfor meget begrenset tilgang på lett-diesel i dag. 

2.2.3 Miljodiesel 

Miljediesel defineres som diesel med svove1innhold mindre eller lik 
0.001 % og har dessuten mindre enn 10% aromatinnhold i forhold til da
gens dieseL Miljediese1 er i dag ikke et produkt som er tilgjengelig i stmTe 
skala på alle nordiske delmarkeder, men forventes å få en betydelig 
spredning. For å fjeme svovel og partikler fra dieselen trengs store Offi

bygginger av raffineriene. Diesel med mindre enn 0.01 % svovel krever 
betydelig ombygninger av raffineriene. 

2.2.4 Naturgass 

Naturgass hentet fra Nordsjoen inneholder 90 til 98 prosent metan (CHJ. 
Metan er enkelt sammensatt, noe som - dersom motoren er korrekt opti
mert - f0Ter til at eksosen inneholder få potensielle skadelige stoffer. 
Naturgass er det mest hydrogenrike av fossile brennstoff, det er svavelfritt 
og finnes i store reserver. Naturgass har heyt oktantall (130 RON)! og 
tillater dermed h0J relativ virkningsgrad. Naturgass har imidlertid et lite 
inntenningsintervall og antenningstemperaturen er h0j'ere enn bensin og 
diesel. 

Naturgassens hovedkomponent, metan (CHJ, kan også utvinnes fra 
ikke-fossile kilder som deponigass og biogass. I tettsterler kan tilgjengelig
heten på ikke-fossile kilder vrere relativt god. Metan fra ikke-fossile kilder 

l Ron - Research Oktan Number er et mål for motorbrennstoffets motstand mot såk:alt 
banking, dvs evne til å forbrenne jevnt uten selvtenning, og er dermed også et mäl for 
h vor effektivt et motorbrennstoff er. 
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kan derfor bli et verdifullt tilskudd. Biogass består opprinnelig av hoved
komponentene metan og karbondicksid (CO,). CO, kan separeres fra bio
gassen og resultatet er en gass med metaninnhold på 87-95 %. 

Energimessig tilsvarer 1.1 Nm 3 (N=15o C, l atm) naturgass l liter 
diesel. For å transportere naturgass må man komprimere eller kj0le ned 
gassen. Komprimert naturgass kalles CNG, mens naturgass i flytende form 
holder -162° C og kalles LNG. Naturgassen blir idag hovedsaklig bruk! i 
otto-motorer. 2 

2.2.5 LPG (liquified petroleum gas) 

Betegneisen LPG orofatter hovedsakelig propan og butan. Den nordiske 
blandingen består f0rst og fremst av propan. Drivstoffegenskapene til 
propan er i utgangspunktet gode. Oktantallet er cirka l lO RON. LPG blir 
idag hovedsaklig brukt i otta motorer, jfr fotnate 2 i u.kap. 2.2.4 om 
naturgass. 

LPG kan transporteres flytende i lavtrykkstanker. LPG utvinnes i for
bindelse med olje- og gassraffinering. 

2.2.6 Etanol 

Etanol kan produseres fra olje og naturgass via eten eller fra biomasse. 
Etanol er interessant som drivstoff blant annet fordi det kan utvinnes fra 
fornybart materiale (biomasse, korn). Antenningsvilligheten er liten og 
etanol er mer korrosiv enn diesel. Den har dermed lavere smmende effekt 
på motoren. Man må derfor tilsette tenningsforbedrende stoffer for å få 
tilfredsstillende cetantall. Kjoret0)' drevet av etanol har som regel motor 
etter dieselprinsippet. 

2.3 Tanking, vekt og aksjonsradius 

Tabell l gir en oversikt over forhold rundt tanking av de ulike driv
stoffene. Naturgass synes ut fra tabellen å ha st0rte begrensninger enn de 
andre drivstoffene. Tanking av LPG krever også store endringer på 
tankanlegget, da LPG skal holdes flytende ved et lite overtrykk (4-5 bar). 

Påfylling av naturgass foregår enten som hurtigfylling eller som lang
som fylling. Tanking av naturgass bm vanligvis foregå som 
langsomfylling i den tiden bussen ikke er i drift, for eksempel om natten. 
Ved et enkelt mr- og tilkoplingssystem kan mange busser bli tanket opp 
samtidig, vanligvis med en fyllingstid på 2-6 timer. Et slikt opplegg vii 
fme til endrede rutiner ved tankanlegget, men vii trolig ikke fme til okte 

2 Tennstiftmotor som betyr at motoren kan optimeres for 100% naturgass og lave 
effilSJoner. 



utgifter av betydning. Noen trafikkselskap vii isolert !runne spare 
personalkostnader på omleggingen på grunn av at langsomfylling foregår 
uten overvåking. 

Tabell l: Forhold rundt tanking av de ulike drivstoffene. 

Dagens diesel 
Citydiesel 

Naturgass 

Naturgass 
LPG (propan) 
!Alkohol (etanol) 
* Hurtigfylling 
** Langsomfylling 

TUstand i container Maksirnom trykk i 
container (bar) 

flytende l 
flytende l 

gass 200-250 

flytende l (-162 C) 
flytende 8 
flytende l 

Tanketid 
Minutter 

2 
2 

3-10 min* eller 
2-6 timer** 

3-4 
5 

3-4 

Tanketid for naturgass er avhengig av hovedsakelig trykkapasitet for kom
pressor, buffedager for CNG og antall biter. 

Tabell 2: Energiekvivalente mengder og vekter. 

Drivstoff 

pagens diesel 
fcNG, 200 bar, stål 
~NG, 200 bar,kompositt 
~NG 
'-"PG 
!Etanol 

Volum 

l 
5 
5 

1.7 
1.9 
1.7 

Vekt 

l 
6 
3 
2 

1.2 
1.7 

Antal! passasjerer og bussens maksimale drivstoffmengde begrenses av 
tankenes vekt og tildels volum. Dermed er vekten og volumet svrert av
gjmende for distansen bussen kan tilbakelegge på en tank. Tabell 2 viser 
energiekvivalente mengder av de ulike drivstoffene og disse mengdenes 
vekt (teoretiske verdier). Diesel er det mest plass- og vektokonomiske 
drivstoffet. CNG faller dårligst ut både når det gjelder vekt og volum. 
Dersom det brukes komposittanker i naturgassbussene i stedet for 
ståltanker reduseres imidlertid vekten betydelig. 

Komposittankene består av kullfiber eller glassfiber. Tankene har hey 
sikkerhet, men er dyre, fordi det pr idag ikke serieproduseres kompositt
tanker. 

Tabell 2 viser at naturgass i flytende form (LNG) er betydelig mer 
volum- og vekiDkonomisk enn komprimert naturgass. Det er imidlertid 
dyrt og energikrevende å kj<Jle ned gassen til flytende form. Fordi det i 
Norden er aktuelt å hente gassen fra mrledning der gassen allerede er 
under heyt trykk, er det mest aktuelt å bruke komprimert naturgass, CNG. 
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I bybusser er dessuten kravet til aksjonsradius ikk:e srerlig hoyt. I Norge er 
imidlertid kommersiell bruk av LNG under vurdering av bl a Statoil og 
Fylkeskraft 0stlandet A/S. Dessuten vurderer Oslo Sporveier å ta i bruk 
ca 30 busser drevet med deponigass (stor andel metan) fra Gr0llilmo 
S"Jlpelfylling mer Oslo. Naturgassen er her forutsatt konverter! til LNG 
via et proseseringsanlegg. Ved hjelp av superisolasjon og vakuum kan 
LNG forbli flytende på tanken over en uke. LNG er pr i dag aktuell i USA 
og Australia. 

Det er naturlig å sarnmenlikne LPG og naturgass. Vurderes tanking og 
aksjonsradius faller LPG best ut. LPG er lettere å tanke og gir mer energi 
pr volumenhet enn CNG. Naturgass har imidlertid en bedre silekerhet og 
bedre tilgjengelighet i tillegg til emisjonsfordeler. Ogsä i forhold til etanol
bussen synes LPG-bussen å falle godt ut, selv om etanolbussen unngår 
trykkforskjeller mellom friluft og tanker. 

Prosjektet i Göteborg illustrerer hvordan man kan talde tankning, vekt 
og aksjonsradius for naturgassbusser med dagens teknologi: Tanknings
stasjonen har en kapasitet på 720 Nm3/h. Leveringstrykket er 200 bar. 
Bussene har effektivt tankvolum på 150 Nm3 , noe som gir aksjonsradius 
på ca 300 km. En buss tankes på 10-15 minutter. 20 busser tankes på 4-6 
timer. De to fmste bussene som produseres leveres med ståltanker. 
Tankene skal legges på taket. Dermed vil ikke publikums enske om lav 
gulvlwyde komme i konflikt med det volumkrevende drivstoffet. 

2.4 Miljo og emisjoner 

På personbiler og lette lastebiler bruker man både stasjonrere og transiente 
målemetoder for å måle emisjoner og arrgir utslippene i g/km. Målingene 
foregår vanligvis på hele lgmetey med såkalte chassidynamometre 
(rullende landeveg). litslippene til tunge kjoretey oppgis i g/kWh og måles 
på motorer som er montert i en bremsebenk. Utslippene er ikke samrnen
liknbare, men approksirnasjoner til sammenlikningsformål gjmes. 

De vanligste målemetodene for tunge kjoretey er FTP (US-test) og 
ECE-49 13 mode, europeisk standard. FTP simulerer en kjoresyklus med 
akselerasjon og retardasjon i ameriktmske byer og forstedskjm:ing med 
gjennomsnittsfart på 32 km/t. Testen består av gjentakelser av stor belast
ning (hoyt turtall) på motoren og oppbremsing. ECE-49 13 mode er en 
annen type test, der rnye av kj.0ringen foregår på lav effekt og i stasjonrer 
form. Mange setter spmsmålstegn ved denne testen fordi lav effekt gene
relt gir h0J CO og HC. ECE-13 mode er utviklet for dieselmotorer og an
sees å vrere en bra indikator for dieselmotorens utslipp, selv ved transiente 
driftsforhold. Denne antakelsen gjelder ikke like godt for otto-motorer. 



2.4.1 NOx, HC, CO og partikler 

Mengden fornrensning avhenger av både drifstoffkvalitet og 
kjmel:0yskvalitet/motorkvalitet. Drivstoffuesparelser fmer vanligvis til 
lavere mengdeutslipp. Dessuten gir installering av partikkelfilter på 
dieselmotorer miljffiorbedringer. Tabell 3 gir en oversikt over emisjoner 
fra busser med ulikt drivstoff og varierende motorkvalitet og ekstrautstyr. 

Dataene i tabell 3 er hentet fra resultater fra de ulike prosjektene som 
pågår i Norden. I tillegg har vi bl a brukt en oversikt over ulike emisjoner 
fra busser som går på olike dieselkvaliteter fra Hovedsladens Trafikksel
skap. I spm:reskjemaet til de olike trafikkselskapene har vi regnet den ny
utviklede scania-dieselbussen som referansegrunnlag. 

Sammen med aromatinnholdet er svovelinnholdet årsak:en til cirka 75 % 
av partikkeldannelsen i en dieselmotor. Derfor reduseres partikkelutslippet 
vesentlig ved lav svovelkonsentrasjon i dieselen. 

Naturgassbussen gir svrert lave emisjoner i form av NOx og partikler. 
Utslippet av HC og CO er imidlertid hoyere enn for de andre drivstoff- og 
motorkombinasjonene i tabellen bortsett fra standard diesel. Komposi
sjonen av HC-molekylet i naturgass er imidlertid en annen enn HC fra 
diesel, og gir en betydelig lavere skadeeffekt. Toveiskatalysator kan 
dessuten redusere utslippet av HC. 

LPG- og etanolbussene som er satt inn i fors0ksvirksomhet gir omtrent 
like emisjoner, og har lave utslipp i forhold til dagens diesel. Både 
naturgass, LPG og etanol er svovelfri og det dannes felgelig ikke S02 ved 
forbrenning av disse drivstoffene. 
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Tabell 3: Emisjoner målt i glkwh fra busser med ulike drivstoff og motor
konsepter. Målemetoden er ECE-49 13 mode 

NOx HC 

Dagens diesel 
standard ' 84-modell* 14 1.5 
standard '90-modell* 8 0.3 
St. '90-mod m filter* 8 0.1 
Nyutviklet Scania 8.8 0.35 
(DSC 1104) 
Gj.snitts buss i Oslo 18 3.5 

Lettdiesel 
Standard '90-modell* 7.6 0.27 
St. '90-mod m filter* 7.6 0.1 

Miliediesel 
Scania m katalysator 6.3 0.05 
(DSC 1127) 
Standard '90-modell* 6.0 0.25 
St '90-mod m kataly* 6.0 0.1 

Naturgass CNG 
Nordisk Gassbuss, 0.79 0.9 
scania 
Nordisk Gassbuss, 2.97 1.11 
Volvo 
Marinte k 2.00 0.40 

LPG (ilro~ani 
Oslo, 1989 5.76 0.14 
VIT** 1.1 0.7 
Sundsvall 2.1 0.3 

Alkohol((tanoli 
Stockholm m katalys 4.5 0.2 

* Data fra Hovedstadens trafikkselskap, Kebenhavn 
** The Technical Research Centre of Finland 

2.4.2 Karbondioksyd, C02 

c o Partikler/sot 

5 0.7 
0.6 0.4 
0.2 0.1 
0.6 0.25 

14 0.5 

0.5 0.25 
0.2 0.1 

0.06 0.08 

0.5 0.2 
0.1 0.1 

1.1 -

0.20 -

0.20 O.D2 

0.56 0.10 
2.1 -
0.1 0.02 

0.1 0.05 

Ved enhver forbrenning av karbonholdig brennstoff vil karbonet i breon
stoffet reagere med O, i luften og danne CO, og noe CO. CO oksyderer 
etter h v ert til C Or H vis C02 -utslippet skal reduseres må man bruke mindre 
mengder drivstoff eller alternative drivstoff som danner mindre C02• eller 
ikke fossilt drivstoff. CO,-utslippet kan bogrenses betydelig når det 
forbrennes ikk:e-fossile brennstoffer som etanol og biogass. I en analyse av 
hele energikjeden fra primrerldlden (energiproduksjonen), vil denne 



konklusjonen bli moderert Fra etanol får man imidlertid i tillegg utslipp 
av ni triner, p g a tenningsforbedringsmiddelet. Dess u ten går det i p raksis 
med fossil energi for å produsere bioenergien. 

Når man skal diskutere CO,-utslipp ber man ta for seg hele energi
lgeden, fra innhenting av råvarer til og med bruken av det. Energitapet i 
produksjonskjeden si er noe om h vor stort C02 -utslippet er f er det nyttes 
til drivstoff. Energitapet ved diesel er cirka 12 %. Energitapet ved frem
stilling av LPG og naturgass er cirka 5-7 %, mens produksjon av drivstoff 
fra biomasse utnytter energien i rävaren dårlig, og energitapet beregnes fra 
40 % til betydelig hcyere verdier (Vattenfall, 1990). 

Tabel/4: Teoretiske CO}Itslipp mält i g/kwh fra bussmotor med ulike 
drivstoff. 

co, 
Dagens diesel 700 
Miljadiesel 650 
Naturgass CNG 525 
LPG (propan) 650 
Alkohol (etanol) 700" 

l) Kan utvinnes fra fornybart material e og er da ikke sammenlignbar med de 
andre energib<.erere. 

Tabell 4 viser at naturgass har det stmste potensialet blant de aktuelle 
drivstoffene når det gjelder å oppnå lavest mulig utslipp av drivhusgassen 
C01 under en noe forenklet forutsetning om at virkningsgraden i motoren 
er lik for alle drivstoffalternativene. Tallene er beheftiget med en viss 
usikkerhet. F. eks vil en grundig analyse av hele energikjeden fra 
primrerkilden kunne endre noe på tallene ovenfor. Hovedbestanden i 
naturgas, metan, er imidlertid også en drivhusgass. Metan regnes som en 
cirka 20 ganger mer skadelig drivhusgass enn C02, men har kortere 
nedbrytningstid (8 år mot 200-1000 år for CO,). 

I f0lge NGC er matanutslippene fra naturgassaktiviteter i vestlige land 
meget lave slik at bidraget til drivhuseffekten fra naturgass samlet (Co, og 
CHJ, er mindre enn hva som er tilfellet for oljeprodukter. 

2.4.3 Lukt og stoy 

Verken naturgassbusser, LPG-busser eller etanolbusser ryker eller lukter 
vanligvis. Naturgassbussene og LPG-bussene steyer dessoten mindre enn 
dieselbussene, fordi de har otto-motorer som i utgangspunktet er mer 
steysvake enn dieselmotorene. 

Stcyen fra naturgassbussen i Trondheim Trafikkselskap har blitt 
sammenliknet med steyen fra en vanlig dieselbuss. På tomgang ble steyen 
fra dieselbussen mält til 99.5 dB og for naturgassbussen 85.5 dB. 
Tilsvarende målinger der bussene kjmte med "normal" belastning var 
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dieselbussen 110.8 dB og for naturgassbussen 99.9 dB. Det menneskelige 
oret oppfatter en redoksjon på 10 dB som halvering av steyen. 

2.5 Sikkerhet 

Naturgass (metan) er lettere enn luft. Lekkssje vii derfor ikke skspe 
eksplosjonsfare fordi gassen vil stige til vrers og bli borte. Fyllestasjoner 
for naturgass blir derfor regnet som sikrere eon vanlige bensinstasjoner. 
Naturgass blir regnet som et svrert sikk:ert drivstoff. Sikkerheten ved 
naturgasskjmet0y regnes som bedre enn for bensin. 

Framtidige drivstofftanker (komposittanker) vii sannsynligvis bestå av 
kullfiber og glassfiber. Tankene har hey sikkerhet, men er dyre. Et annet 
ulast spmsmål med komposittankene og en rekke andre komponenter 
tilknyttet innfmingen av naturgass og andre alternative drivstoff, er 
myndighetsgodkjenning. Når det gjelder standardisering og god!genning 
av komponenter knyttet til naturgassbusser, er man kun i startfasen. 
Komposittanker produsert av ABB er interimsgodkjent i Sverige. 

(Friedman 1989) beskriver en database for publikasjoner som oro
handler risiko ved naturgassdrevne kjmetay. Det er i dette dokumentet for 
orofattende å gjennomfme en litteraturstudie av utvalg fra denne data
basen. I nordisk gassbussprosjekt gjennomfmes en sikkerhetsstudie 
parallelt med denne studien. 

LPG klassifiseres sikkerhetsmessig som bensin. Propanlekkasje kan 
inntreffe, og fordi LPG er tyngre enn luft er det derfor en fare for 
oppsamling i innelukket rom. Ved lekkasjer vildrivstoffet synke ned, noe 
som fordrer spesiell bygningsmessig konstruksjon. LPG danner lett 
eksplosive blandinger med luft. Gassen blarrder seg imidlertid hurtig ut og 
blir ufarlig. Man kan derfor regne LPG som mindre farlig enn bensin. 

Naturgass regnes som ikke giftig, mens LPG regnes som svrert lite 
giftig. Etanol er giftig, men mindre giftig enn metanol. Likevel vil det ved 
drift av etanolbusser vrere strenge krav til sikkerhet under distribusjon, 
tapping og ved vedlikeholdsarbeid. 

2.6 Kostnader 

2.6.1 Busspris 

Vanlige dieselbusser til bytrafikk koster i dag cirka 1.4 mill Skr. Prisen er 
omtrent den samme i de fire nordiske landene. De nye dieselbussene som 
er optimalisert for lave emisjoner og blant annet har partikkelfilter 
installert, er cirka 100 000 til 200 000 Skr dyrere enn en standard 
dieselbuss. I spmTeskjemaet til trafikkselskapene varierer derfor ny 
dieselbusspris fra 1.4 till.6 mill kr. 



En naturgassbuss koster i dag cirka 1.9 mil! Skr. Forsl<jellen i 
kostnaden mellom en dieselbuss og en naturgassbuss er i utgangspunktet 
tanken e. En ståltank koster ca 2 000 kr, mens en komposittank koster ca 
10 000 kr. Naturgassbusser er imidlertid ikke direkte tilgjengelig på 
markedet enda, og endel produktutvikling gjenstår noe som gjenspeiles i 
den lwye prisen. Man regner imidlertid med at gassbussprisen i 
serieproduksjon vit vrere tilnrermet lik dieselbussprisen, eventuelt 
ubetydelig stmre. De stmre bussprodusentene i Europa og Amerika regner 
med merpris på 75-225 000 kr ved serieproduksjon av gassbusser. 
Prisintervallet kommer hovedsakelig av valg av tank-kvalitet. 

Nye LPG-busser i Norden koster cirka 1.8 mil! Skr. Man må altså 
regue med en gkning i innl<jgpspris på 25 %. 

Etanol-bussene innl<jgpt til Stockholm-prosjektet kostet 1.7 mil! Skr. 
En sammenlikning av busspriser bm sees i sammenheng med utslippene 

av forurensende stoffer. F.eks er det sannsynlig at de busser som Volvo 
leverer til Göteborg kommer til å ha ca 2,5 g NOx/kwh og 0,5 g for både 
CO og HC pr kwh (ECE, R49). I dag finnes ingen pris på en dieselbuss 
med en slik emisjonsproftl. 

2.6.2 Drivstoffpris 

Kostnadene på drivstoffet pr kjmte kilorneter avhenger av om bussene på
legges kilometeravgift, om drivstoffet er pålagt utslippsavgift og om det 
blir betalt moms. Når det gjelder kilometeravgift og moms vi! man ofte få 
tilnrermet samme avgifter på de ulike alternativene. (I Sverige vii gass
drevne l<jmetey sannsynligvis bli fritatt for km-avgift). Utslippsavgiften 
vil rimeligvis variere med utslippet. A vgiftsysternet v il bli diskutert i den 
samtunnsekonomiske delen av dette prosjektet. 

I spmreskjemaet som ble sendt ut til buss-selskaper i Norden, ble disse 
bl a bed t om å vurdere betydniogen av alternative energipriser. Dette var 
omtrentlige priser som selskapene faktisk måtte betale inklusiv eventuelle 
avgifter og fratrukket eventuelle storkunderabatter. A v man ge grunner kan 
ikke slike priser oppgis eksakt Energipriser i de enkelte land kan variere 
betydelig over tid avhengig av bl a valutakurser og konjunktursvingninger. 
Dess u ten varierer prisene mellom de enkelte utsalgssteder. A vgiftssyste
mene er i tillegg i stepeskjeen i flere land. Tabellen nerlenfor gir derfor et 
grovt bilde av nivået. Det er de relative prisforskjellene som er 
interessante i de enkelte land. Nedenfor er det oppgitt priser (avrundet til 
halve kroner) med utgangspunkt i energimengden til en liter diesel. 

Tabell 5: Energiekvivalente avrundede priser på ulike typer drivstoff til 
busser anvendt i sporreskjema i mailjuni 1991 (grove anslag). 

Drivstoff 

Dagens diesel 
Naturgass 

Norge 

3.0 Nkr 
2.5 Nkr 

Sverige 

3.5 Skr 
3.0 Skr 

LAND 
Danmark 
2.5 Dkr 
2.5 Dkr 

Finland 

2.5 FM 
2.0FM 
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Tabell 5 viser omtrentlige energiekvivalente priser på olike typer diesel 
samt naturgass. Dieselprisene i tabellen ble brukt som laveste allemativer i 
spmTeskjemaene ti1 trafikkselskapene, og er hentet fra ulike kilder i de 
nordiske landene. Naturgassprisen er mer skjoonsmessig satt opp på grunn 
av mangel på observerte markedspriser. 

LPG ble solgt for cirka 2.5 Skr pr liter. Hvis man tar hensyn til at 
bussene bruker mer LPG enn diesel, beregnes en energiekvivalent LPG 
(energimengde lik 11 diesel). til å koste 3.80 Skr. 

Etanol er betydelig dyrere enn de andre drivstoffene. (Lind og 
Lindqvist, 1990) oppgir at etanol koster 4.8 Skr pr liter, det vii si en 
energiekvivalent pris på cirka 8 Skr. Prosjektet i Stockholm kj0p0r subsi
diert etanol for 2.35 pr liter (Energikallan, 1990). 

2.6.3 Investeringer i faste anlegg og vedlikeholdsutgifter 

Innfming av lett-diesel og eventuell milj0diesel som er dyrere å produsere, 
krever ingen store investeringer for trafikkselskapet bortsett fra ekte 
drivstoffutgifter og utgifter til vedlikehold av partikkelfiltre eventuelt 
katalysator. 

Innfming av naturgassbusser i et trafikkselskap krever nytt tankanlegg. 
I tillegg kommer kostnader til tilpasning av verksled og oppstillingsplass. 
Et overslag viser at ombygging av service-anlegg og garasje heregnet til 
125-150 busser koster omtrent 2.5 mill Skr. 

Den komplette tankstasjonen inkl. prosjektering og eksklusiv service
lednioger for gass og elektrisitet i Göteborg koster ca 3 mill Skr. I f0!ge 
svenske bestemmelser må kompressoren vrere av et bestemt materiale, 
begrunnet av temperatur- og klimaforhold. Dette betyr at kompressoren 
blir betydelig dyrere enn standard kompressorer. 

Tankanlegget heregnet til de 32 etanolbussene i Stockholm kostet cirka 
4 mill Skr. Tankanlegget er teknisk komplisert med blant annet gassgjen
vinningssystem som hindrer utslipp av drivstoff ved tanking. 

Driften av de 500 LPG-bussene i Wien viser at vedlikeholdskostnader 
og verksledsutgifter etter 3 år er som for dieselbusser. 

V ed om leggin g av bussdriften til mer rniljevennlige drivstoff må man 
anta ekte vedlikeholdskostnader pga bruk av kostbare komponenter. 
Anskaffelse av et partikkelfilter koster cirka 90 000 kr, driftsutgiftene på 
et partikkelfilter regnes til l 200 kr i året og de gjennomsnittlige 
reparasjonsutgiftene er cirka 10 000 kr pr år. A anskaffe en katalysator 
koster cirka 30 000 kr og reparasjonene er kostnadsheregnet til 2 500 pr 
år. En katalysator varer minimum i l 000 timer, hvis ikke det skjer ulyk
ker eller opptrer heye temparaturer. Forekoromer uforbrente partikler blir 
den fullstendig rnlelagt. 



2. 7 Tilgjengelighet på drivstoff 

Tilgjengeligheten av de olike drivstoffene avhenger i praksis av om det er 
bruk for det aktuelle drivstoffet til andre formål enn bussdrift, det vii si 
markedssituasjonen for drivstoffet som helhet. 

I Göteborg er det gjennomf0rt en markedsstudie med hensyn til poten
sielle naturgassdrevne kjmet:&Jy. Studien viserat potensialet er stort. Den 
begrensede aksjonsradiusen reduserer imidlertid markedet endel. 

Det finnes store reserver av naturgass. Naturgassen distribueres vanlig
vis gjennom rmledninger med trylek fra 80 bar og nedover, avhengig av 
den kapasiteten rerene er bygd for. Naturgass transporteres også i flytende 
form ved -162° C (LNG). 

Norge som i dag eksporteror hele sin betydelige gassproduksjon til det 
europeiske kontinent, vurderer også innenlandske bruksområder for 
naturgassen i Nordsj.0en. Man mangler imidlertid distribusjonsnettet. 
Ilandfming av LNG på båt vurderes som et alternativ i Norge. I de andre 
nordiske landene eksisterer det allerede et mrledningsnett for distribusjon 
av naturgass som ikke er ferdig utbygd. Figur l viser det eksisterende og 
det planlagte distribusjonsnettet for naturgass i Norden. 

Metan kan imidlertid også utvinnes lokalt fra fomyelsesbart materiale, 
for eksempel fra S"Ppelfyllinger og avl"Psrenseanlegg. Teknologien for 
naturgassbusser kan dermed anvendes på fomybart materiale (biogass) som 
f eks i Oslo og Linlrnping. 

LPG er et biprodukt ved naturgassproduksjon og raffmering av rå
olje. Gassen finnes dermed i begrensede mengder. Tilgangen på LPG vii 
imidlertid trolig ikke vrere en begrensende faktor ved drift av bybusser i 
Norden. Teknologien for distribusjon og lagring av LPG er velutviklet, 
men brukistorre omfang krever store lovesteringer i nye fyllestasjoner. 

Etanol produseres ved gjrering og etterfalgende deslillasjon av alle 
former for biomasse som inneholder sukker, stivelse eller cellulose, dvs 
biobrensel. Etanol kan også produseres fra naturgass eller knll. Frem
stilling fra biomasse gir dårlig utnyttelse av energien og har hoye produk
sjonskostnader. 

Fordelen med å utvinne etanol fra biomasse er at drivstoffet dermed i 
hovedsak Irernstilles av fomyelsesbare råvarer som ikke har fossilt 
utspring. En måte å unngå en langsiktig og global okning av CO,-innhold i 
atmosfreren, er å f rem still e drivstoff fra fornyelsesbare rå vare r, f eks 
alkoholer. 

Etanol konkurrerer på mange mäter med metanol som er et annet 
alkohol. Etanol har derfor dårlige forutsetninger som drivstoff i stor skala 
fordi det har heyere produksjonskostnader enn metanol. 
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Figur l: Eksisterende og planlagte distribusjonssystem for naturgass i 
Norden. 

STAtFJOAO 

• 

~LTENBANKEH .... ·· ... 
• 

OS\.0 

i 
T~ONOHEI,_. 

l . . 
[ · .. 
) 

.' 

. 
:" ······· .... 

S!.EIPNER • 

' ' 

' ' ' 

' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • 
' ' 

\ 
_j 
) 

--- eKSISTERENOE LEOHINGER 

--~·-·- PLANL.AGTE L.EONINGEFI 
............ MULIOE t.EONINGER 



2.8 Oppsummering 

Standard dieselbusser faller godt ut i sammenlikningen med bruk av andre 
drivstoffer både når det gjelder tanking og aksjonsradius, sikkerhet, kost
nader og drivstoff-tilgjengelighet. Kun når det gjelder miljo og emisjo
ner vi ser de alternative drivstoffene betydelig bed re egenskaper. Endringer 
av dieselkvalitet og diselmotoren vii kunne redusere utslippene fra 
dieselbussene betraktelig, men da vil kostnadene stige og nye altemativer 
vil bli interessante. Det er spesielt NOx utslippet som kan reduseres 
betraktelig ved bruk av alternative drivstoffer, jfr tabell 3. 

Hel se- og luft i bymiljoet er mest kritisk i forhold til NO x og partikler. 
Derfor kan det vrere grunn til at man for bybosser bm prioritere redoksjon 
av NOx og partikler. Hoveddelen av CO,- og HC-utslippet kommer fra 
bensinbilene. Bussene slipper ut svrert små mengder av det totale C02 • Ut 
fra denne argomentasjonen synes det viktig å redusere NOx og 
partikkelutslipp enn drivhusgasser fra dieselbusser i tettsteder. 

Naturgassbussen gir det lavesie utslippet når det gjelder NOx og par
tikler. Naturgassbussen (CNG) har imidlertid med dagens teknologi 
kortere aksjonsradius enn dieselbussen og kostnadene forbundet med 
innfming av naturgassbusser i et trafikkselskap er haye. Naturgassbuss er 
derfor et typisk tettstedstransportmiddel både ut fra de fordeler den gir og 
ut fra aksjonsradius. 

Årsaken til at man valgte naturgass som miljffiorbedrende drivstoff i 
Göteborg var ekonomien. Man beregnet ekstrakostnadene for 20 busser i 
JO år til å vrere 12 ore pr km. Ekstrakostnadene består av anskaffelse, 
tankningsanlegg, stikkledning, endringer ved vedestedet og utdanning av 
personell. 

LPG-bussene er et alternativ til naturgassbussen. LPG er lettere å 
transportere, tanke og lagre enn naturgass og gir i tillegg lavere emisjoner 
enn standard diesel. LPG gir imidlertid ikke så lavt NOx-utslipp som 
naturgass. Dessuten kan LPG i lengden trolig vrere et dyrere alternativ enn 
naturgass på grunn av mer usikre markedsforhold for LPG. 

Etanolbusser er et annet alternativ. Driftserfaringene fra Stockholm 
med etanoldrift er hittil meget gode. Ulempen med etanol er at den fins i 
begrensede mengder og at produksjon av drivstoffet er dyrt. 

Fordi standard dieselbusser i dag er de billigste, må myndighetene 
spilie en avgjmende rolle når det gjelder innferingen av alternative 
drivstoff. Kun hvis myndighetene har dette som mål og bruker f eks 
avgifter som et virkemiddel vii det vrere driftsekonomisk rimelig for 
trafikkselskapene å vurdere alternative drivstoff. Et annet viktig 
virkemiddel er tilskudd til introduksjon av naturgass som drivstoff. 
Eksempel på det finnes allerede i Goteborg hvor busselskapet har mottatt 
tilskudd pr buss. Dette gjelder i en overgangsperiode fm serieproduksjon 
av naturgassbusser i stmre omfang finner sted og investeringskostnaden 
faller. 
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I Danmark inngår alternative drivstoff i reruenngens transportbe
redningsplan, dvs omlegging til mer miljflVennlige busser og ny diesel 
teknologi samt alternative drivstoff. Den Danske Transporthandlingsplan 
framholder naturgass som et meget gunstig alternativ for bybusser. 



Referanseliste og referansepersoner 

EKLUND, M.: 
Drivmedel från källa til användare. Vattenfall, 1990. 

EKLUND, M., ENGELL, R. 
Nordisk Gassbussprosjekt, del l 

EKLUND, M., ENGELL, R. og GABRIELSEN, R. 
Naturgas som kolvmotorbränsle. STU-informasjon nr 751. 
Stockholm 1989. 

FRIEDMAN, M.: 
Risk assessment of campressed natural gas-fueled vehicle operations, 
Part l. Gas Research Institute, 1989. 

LIND, G. & LINDQVIST, E.: 
Miljövänlig kollektivtrafik med buss. Transportforsknings-
beredningen, 1990. TFB-meddelande 156 

OSLO SPORVEIER: 
4 busser mermere et gmnnere milj0. Brosjyre fra 1989 

STATENS ENERGIVERK: 
Etanolbussar i Stockholm. Energikällan nr l, 1990 

Referansepersoner ved pr~:JVeprosjekter med naturgass, LPG og Etanol 
m. v. 

BANG, JON, Teknologisk institutt 

BERG, ROLF, AB Storstockholms Lokaltrafik (konsulent) 

EINANG, PER MAGNE, Marintek, Trondheim, Norge 

CARLSSON, INGEMAR; Malm0 Trafik AB 

CARLSSON, PER, G0teborg Energi AB 

KORSGAARD, JEANETTE, Dansk Naturgass AS. 

LUND, CLAUS, Hovedstadsområdets trafikselskap 

EKELUND MA TS , Ecotraffic AB. 

NIELSEN, LEO, Dansk Teknologisk lnstitutt 

RIIKONEN, ARTO, Neste OY, Naturgass 

VEPSÄLÄINEN, SEPPO, Helsingfors Stads Trafikverk 

THEISEN, WILLIAM, Oslo Sporveier 

TORKELSSON, THOMAS, G0teborg Sporveier 

19 



20 

3. Markedsanalyse 

3.1 Sporreskjemaundersokelse 

3.1.1 Hensikt og opplegg 

Hensikten med spmreunders0kelsen er å skaffe tilveie informasjon om 
hindringer og fordeler i hvert land ved å ta i bruk naturgass i busser. I til
legg skal unders0kelsen bl a gi iniormasjon om stmTelsen og utflyttelsen av 
bussparken, k;jmelengde pr dag, og antal] fyllestasjoner. Spm:reunders0kel
sen er av betydning for å kunne foreta en markedsanalyse av sannsynlig 
naturgassbruk i busser i framtiden. Som det vii gå fram av bl a sp.0Iie
sigemaet vil markedsanalysen i stor grad bli basert på vurderinger i de 
enkelte selskaper i de 4 nordiske land. 

Det ble sendt ut ca 400 spmresigemaer fordelt på ca 90 i Sverige og 
Norge, 105 i Finland og 115 i Danmark. Russelskaper som fikk tilsendt 
spmresk;jemaene ble valgt ut fra f0lgende kriterier: 

Russelskaper som var lokalisert i stmre byer eller befolkningskonsen
trasjoner og som disponerte busser som kjmte i faste ruter. 
Ovennevnte byer (tettsteder) måtte ligge i et område hvor det eksisterte 
gassledninger eller der det var planlagt ledning, jamfoc fig l i kap 2. 
Bortsett fra Norge hvor det også er planer om distribusjon av LNG med 
skip og tog (Kårsl0 og Fjeldbergodden) 
Russelskaper med under 5 busser er i liten grad med i undersekelsen. 

I praksis innebrerer ovennevnte forutsetning at hele Danmark, store deler 
av Syd- og Mellom-Sverige og den sydlige halvdelen av Finland og Norge 
er med i unders0kelsen. 

Utformingen av spmreskjemaet er gitt i vedlegg 2. De enkelte puktene i 
dette skjemaet vil bli omtalt i forbindelse med bearbeidingen og resultatene 
av analysene i kapittel 3 og kapittel 4. For å elliminere misforståelser og 
uklarheter i spmreskjemaet ble det foretatt en pilotstudie. Et grovutkast av 
skjemaet ble sendt ut til 3 stmTe busselskaper i Norge som kommenterte 
og utfylte skjemaet. Merkilader til spmsmål og hva som var interessant fra 
busselskapenes side ble også diskutert med disse selskapene. For å unngå 
språklige probierner og for å lette utfyllingen av skjemaene i andre 
nordiske land, ble både f0lgeskriv og spmreskjema oversatt til aktuelle 
språk. Skjemaene ble sendt ut rund! månedskiftetjuni/juli 1991. 



I prosjektarbeidet ble det lagt stor vekt på å få inn flest mulige 
spmreskjemaer. Det ble purret minst en gang enten skriftlig eller muntlig. 
Totalt sett var det en oppslutning på ca 24% i de 4 nordiske land, noe som 
synes å vrere lav t. Imidlertid ligger svarprosen ten mellom 40 og 60% 
dersom antall busser i busselskaper som svarte veies med totale antall 
busser fra alle busselskaper som fikk spmreskjema. En slik 
overrepresentasjon av de stmre busselskapene styrker undersokelsen. Dette 
blir orennere omtal t senere i kapittel 3. Den an gitte svarprosen ten må og så 
sees på bakgrann av at spmreskjemaet var på hele 6 enkeltsirler med 
relativt kompliserte spmsmål. 

3.1.2 Informasjon om bussparken i det enkelte land 

I spmTeskjemaet b le det skilt mellom leddbusser, vanligvis over 50 
sitteplasser, standardbusser (mellom 20 og 50) og småbusser som vanligvis 
har under 20 sitteplasser. Nerlenfor er nevnte kategorier av busser fordel t 
på de enkelte 4 land. 

Tabell 6: Antall busser til selskapene som inngikk i undersoketsen 

Leddbuss St.buss Små buss Sum 
Danmark 49 l 595 13 1657 
Finland 71 l 137 16 l 224 
Norge 88 2 578 149 2 815 
Sveri•e 203 l 378 124 l 705 
Sum 411 6 688 302 7401 

Som det går fram av tabellen er det standardbusser som dominerer 
bussparken. Totalt utgj0T antall standardbusser i unders0kelsen ca 90% av 
alle busser som er angitt i spmreslgemaene fra de 4 land. Sverige hadde 
den laveste andel standardbusser (81%) mens Danmark hadde den heyeste 
andel (96%). 

Forevrig går det fram at spmreundersekelsen fanget opp flest busser i 
Norge (ca 2800)og det laveste antal! i Finland, (ve! 1200). Totalt omfatter 
undersekelsen ca 7400 busser. Som tidligere nevnt var svarpresenten ca 
24% i forhold til alle utsendte sp0rreskjemaer i de 4 nordiske land. I 
tabellen nerlenfor er det gitt mer spesifikke data om svarpresenter mv. 
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Tabell 7: Oppslutning om undersekelsen 

AntaU sporreskjemaer Antall busser 
Utsendt Svar % Totalt Svar % 

Danmark 115 22 19,1 3000 l 657 55,2 
Finland 105 14 13,3 3 500 l 224 35,0 
Norge 88 43 48,9 5 000 2 815 56,3 
Sverige 91 17 18,7 4 000 l 705 42,6 
Sum 399 96 24,1 15 500 7401 47,7 

Tabell 7 vi ser at oppslutningen om undersekelsen var på hele 49% i Norge 
mens svarpresenten i Sverige og Danmark utgjorde ca 19%. Finland hadde 
et tilsvarende tall på vel 13. Bortsett fra svarprosenten i Norge synes 
oppslutningen om unders0kelsen å vrere i laveste laget. Jmidlertid har det 
betydning hvorvidt busselskapene som har svart er store eller ikke. 

I kolonne 4 er oppgill totale antal! busser til alle busselskaper som fikk 
skjemaene. Denne informasjonen er hentet fra de enkelte landsforeninger 
for bus selskaper. Busser som ikke går i faste ruter er stort sett ikke med i 
det totale brukerpotensialet på 15.500 busser. settes antal! busser som 
orofattes av innkomne spmreskjemaer i forhold til det angitte totale 
antallet av busser i hvert land får vi en betydelig heyere svarprosent enn 
tidligere anfmt. I heyre kolonne i tabellen ser vi at svarprosenten regnet 
på denne måten ligger mellom 35% (Finland) og 56% (Norge). 
Gjennomsnittlig for de 4 land ligger denne svarprosenten på ca 48%. En 
slik skjev representasjon av store busselskaper i datamaterialet styrker 
undem>kelsen. Dette gjelder sa:rlig Danmark og tildels Finland og Sverige 
bvor mange små busselskaper disponerer relativt få busser. 

I underkapittel 2.3 ble bl a tankswrrelse og aksjonsradius for alternative 
energiba:rere dmftet. For komprimert naturgass (CNG) gikk det fram at 
tankstmTelse og ak:sjonsradius var kritisk faktor med dagens teknologi når 
lgorelengden oversteg 300 km pr dag. For LNG villgorelengden pr dag i 
liten grad vrere begrensende faktor hovedsakelig p g a at vo1umet på 
tanken bare er i stmrelsesorden 70% stmTe enn dagens dieseltank. LNG 
kan vrere aktuell som drivstoff i Norge, mens CNG er mest aktuell i de 
andre nordiske land. I sporreskjemaet ble det lagt vekt på å kartlegge 
lgorte km pr dag i dagens bussdrift med tanke på eventuelle probierner 
med tankstorrelse. 



Tabell 8: Kjone km pr dag. standardbusser 

Prosentfordeline 
Under 250 250-350 km Over350 km SUM 

km 
Danmark 56,5 27,4 16,1 100 
Finland 45,3 25,1 29,6 100 
Norge 69,4 23,1 7,5 100 
Sverige 46,3 44,2 9,7 100 

A v fmste tallkolonne til ven s tre i tabellen er det oppgitt andelen av 
bussene som i gjennomsnitt kjmer under 250 km pr dag. Dagens 
tankteknologi kan dekke kravene til disse bussene dersom CNG blir talt i 
bruk som drivstoff. Av tabellen ser vi at i Finland og i Sverige utgjm
denne bussandelen litt i overkant av 45%, mens i Danmark og Norge 
ligger tilsvarende andel på henholdsvis 56,5 og vel 69%. Inkluderes 
halvparten av bussene som kjmer mellom 250 og 350 km pr dag, får vi at 
andelen i Norge og Danmark ligger på henholdsvis ve! 80 og 70%. I 
Finland og Sverige er andelene noe lavere og utgjer henholdsvis ca 58 og 
68%. Dagens tankteknologi er under utvikling, noe som gjm at 
rekkevidden for en full tank sannsynligvis vii eke til ca 400 km il0pet av 
få år. Pr i dag er det klart at tankstlmelsen er en kritisk faktor. 

Antal! fyllestasjoner som det enkelte selskap bruker idag vii pävirke det 
bedrifts0konomiske resultat ved konvertering fra diesel til naturgass. For 
det fmste vil kostnadene ake ved kjep av bl a kompresorer. Dessuten vii 
antall fyllestasjoner påvirke distribusjonskostnadene for gassen. Det var 
derfor av interesse å kartlegge antall fyllestasjoner i spmreunders0kelsen, 
jamfar tabellen nedenfor. 

Tabell 9: Antal/ fYllestasjoner pr se/skap. 

Danmark 
Finland 
Norge 
Sverige 

Gj.sn. antall 
2,5 
3,9 
3,0 
2,6 

standardavvik 
5,0 
5,3 
2,4 
3,2 

Som det går fram av tabell 9 hadde busselskapene i Finland hele 3,9 
fyllestasjoner i gjennomsnitt. I Norge, Sverige og Danmark var tilsvarende 
antal! henholdsvis 3, 2,6 og 2,5. I heyre kolonne er spredniogen 
selskapene imellom innen hvert land angitt med standardavviket Her ser 
vi at spredniogen var heyest i Finland (5,3) og deretter Danmark (5,0). 
For begge disse to landene trakk et selskap med henholdsvis 24 og 20 
fyllestasjoner betydelig opp både gjennomsnitt og standardavvik . For 
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Norge og Sverige var spredningen målt med standardavviket betydelig 
lavere og lå henholdsvis på 2,4 og 3,2. 

Som det gikk fram av underkapittel 2 og 3 kunne tiden som gikk med 
til fylling av CNG på den enkelte stasjon vrere kritisk faktor. Hurtigfylling 
med CNG ville vanligvis ta fra 3 til lO minutter mens langsomfylling om 
natten vil ta fra 2 til 6 timer. Srerlig i forbindelse med langsomfylling er 
det av interesse å kartlegge om kjm-etiden totalt pr dag for busser kan vrere 
forhindrende for et slikt opplegg, jamfoc tabell10 nedenfor. 

Tabell lO: Antall busser fordeTt etter kjnretid pr dag. Prosent. 

Under 12-1516-19 20-22 Over22 
12 timer timer timer timer SUM 
timer 

Danmark 62,5 21,3 15,4 0,8 0,0 100 
Finland 44,2 27,0 24,1 4,6 0,1 100 
Norge 64,8 22,0 10,4 2,8 0,0 100 
Sverige 40,8 38,6 17,5 3,0 0,0 100 

I tabellen avenfor ser vi at i Danmark og i Norge er det en andel på 
over 60% av bussene som brukes under 12 timer pr d0gn, mens 
tilsvarende tall for Finland og Sverige ligger på ve! 40%. Langsomfylling 
for disse bussene skulle derfor lett kunne innpasses i lepet av d0gnets 24 
timer. Likeledes bm: også busser som brukes fra 12 til og med 15 timer pr 
dogn og antagelig også i intervallet 16-19 timer kunne inngå i et 
langsomfyllingsopplegg. Andelen av bussparken hvor det må foretas 
organisasjonsmessig tilpasninger eller hvor en slik ordning vii vrere 
problematisk, vii omfatte 4,6% av bussparken i Finland. Tilsvarende tall i 
Sverige, Danmark og Norge er henholdsvis 3,0%, 0,8%, og 2,8%. 
Kornpressorkapasitet og muligheten for st:mre tanker i framtiden vil virke 
inn på graden av dette problemet. 

3.1.3 Framtidig l<jop og bruk av nye busser 

Grunnlaget for å utlede markedspotensialet for naturgass i busser er hva 
som blir kjapt av nye busser oansett energibrerer, jfr. tabellen nedenfor. 
(Forutsetningene for heregoingene f121lger etter tabellen). 



Tahellll: Beregne t anta/l busser i rutekjnringen blant selskapene som 
omfattes av undersekelsen 

Utskift- Kj~av Folkevekst Kjop Sum kjop 
Antal! ing på 12 busser i på 12 år grunnet av buss på 
1990 år i% 12 år i% folkevekst 12 år 

Danmark 3 000 100 3000 1,3 40 3040 
Finland 3 500 100 3500 1,1 40 3540 
Norge 5 000 90 4500 3,5 180 4680 
Sverige 4000 JOO 4 000 3,2 130 4 130 
Sum 15 500 15 000 390 15 390 

I fmste kolonne i tabell Il er totale antal! busser i 1990 som orofattes av 
unders0kelsen angitt for de enkelte land, jarnfm tabell 7. I kolonne 2 er 
andelen av bussene som skiftes ut i en 12 årsperlode angitt. Som vi ser blir 
hele bussparken i Danmark, Finland og Sverige, skiftet ut, mens 90% 
utskiftes i Norge. Disse beregningene bygger på f0lgende forutsetninger: 

Optimal levetid for busser ble i gjennomsnitt anslått av selskapene til 
stmrelsesorden 12 år i alle de 4 nordiske land . 

I fel ge spi2JI'I'eundersekelsen var det bare ca 7% og ca 9% av 
bussparken i Danmark og Sverige som var over 12år. I Finland mangler 
vi eksakte tall, men ca 10% synes å vrere ett rimelig tUsvarende anslag. 
I Norge derirnot ble det oppgitt at ve! 21 % av bussparken var 13 år og 
eldre, noe som bl a er bakgrunnen for 90% utskifting. 
Sannsynligvis blir det still strengere effektiviseringstiltak - i tillegg til 
milj0krav - til den framtidige busspark i Norden. For eksernpel vii 
anbudsrunder der selskapene må konkurrere om ruter innen en 
tidsbegrenset periode sannsynligvis eke effektiviteten. En 
effektivisering vii ofte innebrere at bussene vii tilbakeiegge flere 
kilometer pr år og eke passasjeranta.IIet pr tur, noe som igjen gir stmTe 
siitasje og isoiert sett Iavere levealder. 

Hva angår framtidig nybusskj<>p må også en rnulig ekspansjon av 
bussvirksomheten vurderes. I alle de 4 nordiske land er det en målsetting å 
styrke kollektivtrafikken srerlig i byene. Isolert sett vil dette 
sannsynliggjore en ekspansjon. Imidlertid vii fer nevnte 
effektiviseringstiltak virke i motsatt retning med hensyn til kjey av nye 
busser. I denne analysen forutseUer vi at nettoresultatet av dette blir lik 
null. Bussvirksomheten forntsettes å bli justert med befolkningstilveksten i 
de enkelte land. I kolonne 4 i tabell 11 er folkeveksten i en 12 års perlode 
angitt i f0lge data fra Nordisk statistisk årbok. I de to siste kolonnene til 
heyre er tilsvarende vekst anvendt på bussparken. Som vi ser forer dette til 
ca 400 nye busser totalt i de nordiske land. Busselskapene oppga 
gjennomsnittlig en nettovekst på ca 0,5% pr år i spmreskjemaene, noe 
som innebrerer en moderat heyere vekst enn forutsatt 
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I tabell 12 er det heregnet hva det maksimale brukerpotensialet av 
naturgass i busser utgjm i utkjorte kilometer. 

Tabell 12 Maksimalt utkjan distanse med naturgassbusser 

Gj .so. anta U mil Antallmilpr Totale antall 
pr bil pr år pr bil 1000 mil 
arbeidsda2 (lmil=10km) 

Danmark 27,0 8 100 24 616 
Finland 29,0 8 700 30 785 
Norge 25,5 7650 35 764 
Sverige 27,5 8 250 34 056 
SUM 125 221 

Tabell 12 er heregnet ut fra f0lgende forutsetninger: 

Informasjon om gjennomsnittlig antal! mil pr arbeidsdag er hentet fra 
spocreunders0kelsen, jfr tabell 8. 
På soodager, lmdager og i en feriernåned brukes henholdsvis 50%, 
65% og 80% av bussparken på en vanlig arbeidsdag. Dette tilsvarer 
omtrent forholdene i Oslo Sporveier. 
Nybusskj0p av buss i 12 år fra tabell Il er lagt til grunn. 

I tabellen ovenfor er det i fmste kolonne angitt hva de enkelte busser i 
gjennomsnitt kjmer pr arbeidsdag. Gjennomsnittlige antal! mil pr dag 
varierer fra ca 26 mil til 29 mil. Generelt er det sannsynligvis at nye 
busser kjmer lenger pr dag enn eldre. 

Den totale utkjmte distanse er angitt i heyre kolonne. Totalt kan det i 
de 4 land if0lge beregningene bli utkjmt 125 mill. mil med 
naturgassbusser i begynnelsen av neste århundre. Danmark hadde det 
lavesie utkjmte samlede distanse på litt i underkant av 25 mill. mil, mens 
Finland, Sverige og Norge lå tilsvarende på henholdsvis 31, 34, og 36 
mill. Disse tallene for utkjmt distanse vii vrere basis for å anslå potensialet 
for bruk av naturgass til bussdrift. Dette kommer vi nrermere 
tilbake til i kapittel 5. 

3.2 Stated Preferences-analysen 

For å kunne vurdere markedspotensialet for naturgassbusser i Norden er 
det n0dvendig å unders0ke hvilke faktorer busselskapene legger vekt på 
ved kjap av nye busser. Dessverre er det mangelfulle data om disse 
beslutningene, slik at det ikke er mulig å foreta en tradisjonell 
etterspmselsanalyse. Markedet for naturgass er samtidig helt nytt, slik at 
vi uansett vil ha få erfaringer å legge til grunn for analysen. 

Det har derfor vrert nedvendig å gjennomfme en spe:rreundersekelse 
hvor busselskapene har fått i oppgave å prioritere mellom ulike buss-



alternativer. De har fått valget mellom diesel og naturgass. Disse valgene 
har gitt grunnlag for å analysere konkurranseflatene mellom naturgass- og 
dieselbusser. 

Det er totalt sen d t ut ca 400 spmTeskjemaer, fordel t på ca 90 i Sverige 
og Norge, 115 i Danmark, 105 i Finland. Det er kommet 94 skjemaer 
med utfylte bussalternaliver i retur med totalt 744 observasjoner (valg) 
mellom busstyper. 

I 60% av valgene foretrek:k:es dieselbuss, mens gassbuss foretrek:k:es i 
39% av valgene, (tabell13). Dette betyrat vi har funnet et nivå for priser 
og rekkevidde for disse bussene som rimelig godt dekker opp 
konkurranseflatene mellom disse busstypene. Hvis enten gassbuss eller 
dieselbuss hadde vrert klart bedre i de fleste valgene, slik at 80-90% 
oansett velger denne busstypen, ville vi fått lite informasjon om hvilke 
faktorer som påvirkes valgt. 

Tabell13: Anta/lobservasjoner ogjordelingen me/lom 
antall som har valgt gass eller dieselbuss 

VALG DANMARK FINLAND NORGE SVERIGE 
Gassbuss 46 46 123 72 
Dieselbuss 128 57 196 64 
Uoppgitt 2 9 l o 
Totalt 176 112 320 136 

TOTALT 
287 (39%) 
445 (60%) 

12 (2%) 
744 

Denne tabellen vi ser og så at et relativt lite utvalg på ca l 00 selskaper kan 
gi et stort datamateriale for å kartlegge konkurranseflatene, når hvert 
selskap angir 8 svar. 

Selv om svarprosenten er relativt lav (24%) er det i hovedsak de mindre 
busselskapene som ikke har svart. De busselskapene som har svart 
representerer ca. halvparten (48%) av den totale bussparken. Disse 
svarene utgjm derfor en betydelig andel av det markedet vi ensker å 
analysere. 

3.2.1 Modell og metode 

Det er benyttet en ny metode, "Stated Preferences" (SP), for å kartlegge 
bossetskapenes preferanser når det gjelder busskj0p. Metoden går ut på å 
beskrive ulike busstyper med ulik pris, energikostnad og rek:k:evidde (km) 
på full tank. Disse faktorene varierer systematisk, slik at det er mulig på 
grunnlag av statistiske analyser å beregne hvor mye de ulike faktorene 
påvirker valget av busstype. En n::ermere dmfting av metoden er beskrevet 
i vedlegg 6. 
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Denne metoden har sin styrke ved at: 

• den tar utgangspunkt i et konkret valg, i dette tilfellet l<j0p av en ny 
buss 

* flere faktorer varieres samtidig slik at de blir tvunget til å foreta 
avveininger mellom disse faktorene, f eks lwyere innkjopspris og lavere 
energikostnader 

* faktorene varieres systematisk slik at det er mulig å isolere effekten av 
hver enkelt faktnr 

* s persmål ene/valgene repeteres under varlerende rammebetingelser, slik 
at det blir svrert vanskelig å svare taktisk samtidig som det er mulig å 
teste konsistensen i svarene 

Det ble sendt ut et spmreskjema til kollektivselskapene i de nordiske 
landene, hvor det ble skissert 8 parvise valg mellom naturgass- eller 
dieselbuss. Se spmreskjemaet i ve~Hegg 2. Nivået på de valgaltemativene 
som skisseres er tilpasset prisnivået i de enkelte land. I tillegg varieres 
nivåene systematisk, for å kartlegge konkurranseflatene mellom diesel- og 
gassbuss. 

Vi har også undersokt om andre faktorer har hatt noen innvirkning på 
valget av busstype. 

Metoden som benyttes gir i fmste rekke grunnlag for å studere den 
relative betydniogen av ulike faktorer på ettersperselen etter 
naturgassbusser. Dette betyr at vi kan underseke om lavere energipriser 
eller e:kt rekkevidde har stm"st effekt på etterspcrselen. Disse 
sammenlikningene gir grunnlag for å underseke f eks hvor stor 
prisreduksjonen på bussene må vrere for å gi samme effekt som f. eks. l kr 
eller l FM i reduserte energikostnader for gassbusser. 

Vi har også benyttet resultatene fra denne analysen til å Iage prognoser 
for lgop av naturgassbusser i Norden. Det må imidlertid understfekes at 
dette er prognoser som konsentrerer seg om konkurranseflaten mellom 
diesel- og naturgassbusser, under forutsetning av at disse bussene kan 
leveres til samme tekniske standard. Dette betyr at hvis det i fmste 
omgang bare tilbys standardbusser med naturgass vii bossetskapenes fJllske 
om å anskaffe småbusser, lavgulvbusser eller leddbusser bidra til å 
redusere andelen naturgassbusser. 

Det ligger også en avgrensning i det faktum at vi har konsentrert oss 
om valget mellom diesel- og naturgassbusser, mens andre alternative 
energibrerere er hold t u tenfor. Prognosene kan derfor oppfattes som 
potensialet for alternative energikilder i bussparken. Det er imidlertid 
relativt få busselskaper som anser noen av de andre energibrerere som mer 
relevant enn naturgass (tabell 14). Totalt er det 26% av selskapene som 
anser minst en annen energibrerer som mer relevant enn naturgass. 



Tabell14: Andelen av busse/skaper sommenerat andre energikilder er 
mer relevant enn naturgass (%) 

Elektrisitet Etanol LPG Metanol Totalt 

Danmark o 5 18 5 18 
Finland 14 o 7 o 21 
Norge 15 10 8 5 32 
Sverige o o 6 18 23 
Giennomsnitt 9 5 10 7 26 

Denne tabellen gir også en indikasjon på hvilke energikilder som kan ta 
opp konkurransen med naturgass i hvert av de nordiske landene. I Norge 
og Finland er det elektrisitet, i Danmark er det propan, mens metanol står 
relativt sterkt i Sverige. Vi har i de prognosene som utarbeides forselet å 
korrigere for denne konkurransen. 

3.2.2. Ettersporselsmodellen 

Vi har på grunnlag av dette spmreskjemaet heregnet en etterspmselsmodell 
for naturgassbusser i de fire nordiske landene. Etterspmselsmodellene 
trekker inn fetgende forklaringsvariable: 

- Energipris 
- Innlg"Jlspris 
- Rekkevidde (km på full tank) 
- Preferanse for naturgass i hvert av landene 
- St<rrrelse på busselskapene 
- Busselskapenes forventede levetid på bussene 
- Russelskaper som anser LPG eller etanol som mer relevant enn 

naturgass 

Etterspmselsparametre for modellen med statistiske tester er presentert i 
vedlegg 3. Disse testene viser at modellen har signifikante 
etterspmselsparametre for de fleste forklaringskaktorene, dvs at det er mer 
enn 95% sannsynlighet for at effekten er st<rrre enn null (tabell 15). Vi har 
i tabell 15 rankert effektene etter land. 
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Tabell15: Ettersporselseffektene rankert etter land 
4= Storst effekt, l= Minst effekt. 

Generell Energipris Innkjepspris Rekkevidde 
preferanse 
for gassbuss 

Norge 3 2 4 3 
Danmark (2) 3 2 4 
Finland (l) 4 3 (2) 
Sveri~e 4 (l) l (Il 

() Betyrat effektene ikke er signifikant forslgellig fra O på 95% nivå. 

Denne tabellen viser at selskapene i Finland er mest felsamme for 
endringer i energipriser, mens det er de norske bussel skapene som legger 
swrst vekt på innkj0psprisen. 0kt rekkevidde på gassbussene gir stm"st 
utslag i Danmark. J alle landene er det en generell preferanse for gasbuss, 
dvs med lik pris, driftskostnad og rekkevidde er det stmre sannsynlighet 
for at selskapene vil velge naturgassbusser. Denne effekten er sterkest i 
Sverige, mens den i Danmark og Finland ikke er signifikant forslgellig fra 
o. 

Analysen fant også at de smrste busselskapene i smrre grad foretrakk 
naturgassbusser, mens de minste selskapene, under 10 busser, var mer 
tilbeyelig til å ve! ge dieselbusser. selskaper som forventet at bussene 
skulle brukes i mer enn 15 år var mer tilboyelig til å velge dieselbusser. 

3.2.3 Hovedresultater 

Undersekelsen viserat det er relativt stort potensialet for naturgassbusser i 
Norden, dvs. hvis naturgassbusser kan konkurrere på pris og rekkevidde 
vil det v re re man ge busselskaper som vii foretrekke slike busser. 

Samtidlig viser denne analysen at priser og rekkevidde på bussene betyr 
relativt mye for valg av busstype. H vor stor markedsandelen vil vrere i dag 
vii avhenge av prisnivået for de to typer av busser og drivstoff i de enkelte 
land ene. 

Vi har på grunnlag av denne modellen laget prognoser for salget av 
naturgassbusser i de nordiske landene, basert på dagens rekkevidde og 
prisnivå for diesel- og gassbuss (tabell 16). Som det fremgår av tabellen 
har vi forutsatt at naturgassbussene vii vrere 25 % dyrere i innkjap, mens 
drivstoffkostnadene er lavere. I tillegg har vi tatt utgangspunkt i at 
gassbussene har en rekkevidde på 300 km ved full tank. 



Tabel/16: Markedspotensialetfor naturgassbusser i Norden" 

DANMARK FINLAND NORGE SVERIGE 

Prognose - lav 10 % 51% 6% 48% 
Prognose - hey 12% 64% 9% 62% 

BASERT PÅ BEREGNEDE PRISER OG ANTA TT 
REKKEVIDDE<ll 

D kr FM Nkr Skr 
Gassbusser: 
energipris (pr l) 2,50 1,70 2,50 3,10 
innkjopspris (mil!) 1,88 1,25 1,88 1,75 
tanlc-km 300 300 300 300 
Di~elbusser: 

energipris (pr l) 3,60 3,30 3,20 6,0(2) 
innkjopspris (mil!) 1,50 1,00 1,50 1,40 
tanlc-km 500 500 500 500 

(l) Prognosene er basert på anslått pris og rekkevidde i dagens situasjon. PROGNOSE
LA V korrigeres for andelen busselskapet som anser andre alternative energikilder som 
mer relevant enn naturgass. 

(2)Inklusjv km- avgift og årsavgift (ca 120 0re). 

Prisene i tabell 16 er teoretisk heregnet basert på falgende forutsetninger: 

Dieselpris pr liter inklusive moms er lik kr 2,50 Nkr i de 4 land. Dette 
var et relativt realistisk nivå i midten av 1991 fffi' "'"avgifter ble 
inkludert. Dieselprisen ororegnes til oasjonale valutaer. 
Naturgasspris forntsettes lik dieselpris i de 4 land for samme 
energimengde. 
Faktiske oasjonale drivstoffavgifter påplusses diesel- og naturgasspris. I 
Sverige inkluderes km- og årsavgift p g a at naturgassdrift er fritatt. 

Det er i fll'ste rekke Finland og Sverige som har et godt potensiale for 
salg av naturgasser. Detteskyldes i hovedsale at diesel vii vrere ca dobbelt 
så dyrt som naturgass i disse to landene. 

I Danmark og Norge, hvor det er mindre differanser i energiprisene kan 
markedsandelen bli rundt 10 %. Dette betyr at med dagens lave 
dieselpriser kan det vrere vanskelig å få solgt naturgassbusser i disse 
landene, til tross for at busselskapene i Norge er relativt positivt innstilt til 
slike busser. 

Et sentralt sporsmål i vorderingen av markedspotensialet vil vrere å 
underseke hvilke faktorer som vil ha stmst effekt på etterspmselen etter 
gassbuss. For å kunne gi svar på dette har vi sammenliknet effektene av 
redusert gasspris, redusert innkjapspris og akt rekkevidde for gassbusser. 
Vi har valgt å ta utgangspunkt i partielle betraktuinger hvor vi ffilsker å få 
svar på hvor mye markedspotensialet for naturgassbusser eker hvis prisen 
på naturgass eller gassgusser reduseres med l O % eller h vis rekkevidden 
på naturgassbusser 0kes med 10% (tabell!?). 
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Tabell17. @kning i markedsandelen m for 11111Urgassbusser ved ulike 
forbedringer av naturgasstilbudet. 

Redusert gasspris Redosert gassbusspris j0kt rekkevidde 
- 10% -10% -10% 

Basis* Andel 0kning Andel 0kning ~ndel 0kning 
Norge 9% 11% +2% 29% +20% 11% +2% 
Sverige 62% 65 % +3% 76% +14% ~% +2% 
Danmark 12% 16 % +4% 25% +13% 15% +3% 
Finland 64% 70% +6% 76% +12% ~7% +3% . . * Med dagens pnsmvå og rekkev1dde, se tabell 16 . 

(l) Ser på markedsandelen når vi ikke korrigerer for konkurranseflatene mot 
andre energikilder. 

Denne partielle analysen viser at det i fm-ste rekke er prisen på 
naturgassbusser som kan bidra til å ake markedspotensialet. I Norge vil f 
eks en 10 % redoksjon i gasssbussprisen e-ke markedspotensialet med 20 
prosentpoeng. Dette er den klart deminerende faktoren for lgep av slike 
busser. Hvis gassbusser hadde blitt tilbudt til samme pris som dieselbusser 
ville markedspotensialet vrert i underkant av 50 % i Danmark og Norge, 
og på hele 85 % i Sverige og Finland (tabell 18). 

Tabell l B: Markedspotensialet ved like priser 

Norge 
Sverige 
Danmark 
Finland 

Basis* 
6-9% 

48-62% 
10-12% 
51-64 % 

Lik innkj0pspris "' 
39-57% 
66- 86% 
36-43 % 
67- 85 % 

Lik rekkevidde = 500 km o> 
21 - 31 % 
58 -75 % 
35- 43 % 
62- 79 % 

* Med dagens rekkevidde og prisnivå , se tabell 16. 

m Hvis prisen på gassbusser var lik prisen på dieselbusser, for0Vrig er rekke 
vidde og energipris som basisalternativet 

<2> Hvis rekkevidde på gassbusser ekes til 500 km, fomvrig er energipris og 
innkjeyspris som basisalternativet. 

Hvis rekkevidden på gassbusser okes til 500 km på full tank vii det ikke 
vrere noen tekniske begrensninger på kjep av slike busser. I tabell 18 ser 
vi at dette ville eke markedspotensialet for gassbusser ti1 rundt 25 % i 
Norge, rundt 40 % i Danmark og 60-80 % i Sverige og Finland. 

Som vi ser av denne tabellen er det i frnste rekke busselskapene i 
Danmark som legger vekt på okt rekkevidde. Her vi! en okning fra 300 til 
500 km gi omtrent samme effekt som en reduksjon i gassbussprisen til 
dagens dieselbusspris (- 370 000 kroner) (tabell 19) I Sverige og Norge må 
prisene på gassbusser reduseres med 160-200 000 kroner for å oppnå 
samme effekt som en okning i rekkevidden fra 300 til 500 km . 



Tabell19: Effekten av 200 km i ukt rekkevidde 
sammenliknet med redusert innkjupspris 

Land 
Norge 
Danmark 
Finland 
Sveriee 

Rekkevidde •assbuss 
+ 200 km 
+ 200km 
+ 200 km 
+ 200 km 

Tilsvarende effekt ved 
redusert innkioosoris 

-202 600 kr 
- 370 400 kr 
- 163 400 fm 
- 160 600 kr 

Vi har nå sett på hvilken relativ effekt reduserte priser eller 111kt rekkevidde 
vii ha på etterspmselen etter gassbusser i Norden. Sp0rsmålet er om 
kollektivselskapene vi! foretrekke gassbusser, hvis disse kan tilbys til lik 
pris og rekkevidde som dieselbuss. 

På grunnlag av denne undersekelsen ser det ut til at gassbussene har 
swrst fortrinn i Sverige og Norge (tabell 20)1 Sverige må f.eks. 
dieselbussene vrere dmyt 300.000 kr billigere for å bli foretrukket framfor 
gassbusser, og i Norge må de vrere ca. 170.000 kr billigere. Det er også 
en tendens til at gassbussene blir foretrukket i de andre landene, men 
denne tendensen er ikke signifikant. 

Tabel!20: Prioritering av gassbuss framfor diesel.(*) 
H vor mye billigere må dieselbussen vrere for at bussene skal 
priorileres likt (*) 

Norge 
Danmark 
Finland 
Sveri•e 

Reduksjon i prisen 
nå dieselbuss 
- 162 200 kr 

(- 74 200 kr)(**) 
(- 29 199 fm) (**) 

-310 500 kr 

(*) Hvis alt annet er likt, dvs. energipris og rekk:ekvidde på bussene. 
(**) lkke signifikant fors!gellig fra O på 95% nivå. 

3.2.4 Bedriftsokonomiske betraktninger 

I de enkelte valgsituasjoner i "Stated preference-analysen" ble det i stor 
grad f oretatt bedrifts111konomiske bettaktning er. Poenget med å forelegge 
problemene for hvert enkelt busselskap var å få fram betydniogen av 
lokale spesifikke forhold og mer slgonnsmessige aspekter ved slike valg. 
For å få innsikt i resonnementer som ligger bak de enkelte valg kan det 
vrere nyttig å foreta noen generelle bedrifts0konomiske beregninger og 
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gjennomsnittsbetraktninger angående prisdifferanse på energi- og 
kjepesumdifferanser og se hva dette utgjoc i årlig driftskostnader. I tabell 
21 er det derfor heregnet årlige driftskostnader med utgangspunkt i 
differanser i kjepesum meJlom gass- og dieselbuss med valgt 
kalkulasjonsrente og avskrivningstid. 

Tabell 21 Kapitalkostnader for busser (Endringer) 

Differanse · u m Rentefot År Årlig annuitet 
100 000 0,11 12 15 403 
200000 0,11 12 30 805 
300000 0,11 12 46 208 
200000 0,10 12 29 353 
200 000 0,11 12 30 805 
200 000 0,12 12 32 287 
200 000 0,11 11 32 224 
200000 0,11 12 30 805 
200000 0,11 13 29 630 

I venstre kolonne i tabellen er kjepesumdifferansen meJlom de 2 typer av 
busser satt opp i tre alternativer. Dette er 100 000, 200 000 og 300 000 
kr, som gjenspeiler omtrent variasjonsområdet i spmreskjemaet. I kolonne 
2 og 3 er rentefot og avskrivningstid som er anvendt i beregningene av 
kapitalkostnadene angitt. Hovedaltemativet for differansen i kjepesummen 
for de to busstypene er satt lik 200 000 kr, noe som fra linje 3 og nedover 
er kombinert med alternative rentefotter og avskrivningsperioder. 

Som vi ser av kolonnen for rentefot er det satt opp henholdsvis 10%, 
11% og 12% pro anno. Rentefoten er en vesendig forutsetning i 
forbindelse med rentekostnadene. Stmrelsen på rentefoten er avhengig av 
om man legger anskaffetsespris (historisk pris) eller gjenskaffelsespris til 
grunn. Her velger vi å legge anskaffetsespris til grunn for beregning av 
kapitalkostnadene noe som innebrerer at en må bruke nominell 
markedsrente. Denne forntsettes i hovedaltemativet å vrere 11% som 
begrunnes ut fra at den samfunnsmessige realren te settes lik 7% pluss 4% 
inflasjon. 

I kolonne 3 er avskrivningstiden for en ny buss angitt. Som tidligere 
nevnt er det realistisk å regne med 12 års levetid for en ny buss i 
busselskapene. Her har vi også heregnet alternativ med 11 år og l3 år. 

I fjerde kolonne er årlige annuiteter som ovennevnte forntsetuinger 
innebrerer. Årlige annuiteter angir hva som må avsettes hvert år for at en 
ny buss kan kjepes når eksisterende buss har v<ert i drift i henhold til 
forutsatt levetid. Dvs at det i prinsippet er tatt hensyn til inflasjon, 
avskrivnioger og rentekosmader. Det er i beregoingen e forutsatt linirer 
avskrivning. 



Beregningene i tabellen viser at det er endringen i kjepesumdifferansen 
som slår mest ut i den årlige annuiteten. En differanse på kr 100 000 
utgjJM en årlig annuitet på kr 15 400. 

I sporres!gemaet ble !g0pe.sumdifferansen for nybuss satt opp mot 
differanser i energipris mellom gass og diesel. Det er derfor også av 
interes se å gjJMe beregninger for energikostnader, jfr tabell 22. 

Tabell 22 Energikostnader (endring i pris) 

Prisendring Endring i årlige 
Km 1>r år 1>r liter kostnader 

50000 0,35 7 350 
70000 0,35 10 290 
90000 0,35 13 230 

110000 0,35 16 170 
130 000 0,35 19 110 
50000 1,0 21000 
70000 1,0 29 400 
90000 1,0 37 800 

110000 1,0 46200 
130 000 1,0 54 600 

I tabell 22 erantall km pr år satt opp med 5 alternativer, 50.000, 70.000, 
90.000, 110.000 og 130.000 km pr år, noe som omtrentlig gjenspeiler 
variasjonsområdet selskapene imellom i de enkelte land. I kolonne 2 er det 
satt opp 2 alternativer for endringer i energipris pr liter diesel eller for 
tilsvarende energiekvivalent for naturgass. De to alternativer er 
henholdsvis 0,35 kr og l kr pr liter. Det forntsettes videre at en 
standardbuss i gjennomsnitt bruker 4,2 liter diesel pr mil. 

H va ovennevnte forutsetninger forårsaker av årlige ekte driftskostnader 
går fram av kolonne 3. Vi ser at virkningene av en prisendring på energi 
må sees i sammenheng med utlgm1 distanse pr år. Ser vi på ytterpunktene 
(50.000 km og 130.000km) er en differanse i årlige energikostnader på 
33.600 kr pr år mellom disse to lgJMedistansene ved en prisendring på !kr 
pr liter. Dette tilsvarer mer enn den årlige endring i driftskostnadene som 
f..Iger av differanse i Jgopesum for ny buss på 200.000 kr. En 
bussprisdifferanse på 300.000 kr utgjJM en lavere årlig kostnad enn l kr 
pris0kning pr liter dieselekvivalent ved 130.000 km pr år. Dersom utkjm1 
distanse er 50.000 km pr år, vil en energiprisakning på l kr tilsvare en 
årlig kostnad som er mer halvparten av den fm nevnte årlige kostnad ved 
en busspris0kning på 300.000. Den store forslgell i årlige utkjmte 
distanser er en av grunnene til at de enkelte busselskap gir forskjellige 
vorderinger av de enkelte valgsituasjoner i sporreskjemaet. 

I sporreskjemaet ble det i premissene for valgalternativene mellom 
gassbuss og dieselbuss forutsatt at merkostnader med påfylling av gass 
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(hovedsakelig kompressorkostnader) var dekket inn i gassprisen og at dette 
ikke skulle påvirke valg mellom altemativene. 

I en nederlandsk rapport er slike faste og variable ekstra kostnader på 
påfyllingsstedet heregnet til gjennomsnittlig ca 35 ro:e pr m' naturgass, jfr 
Stephenson 1991. Dette anslaget er i stor grad avhengig av kapasiteten på 
kompressoren og hvordan denne kapasiteten faktisk utnyttes. De gasspriser 
som er oppgitt i "Stated preferenceanalysen" er inklusiv denne kostnaden. 
Det vil si at den netto naturgassprisen som leverandmen av gassen kan "ta 
ut" er tilsvarende lavere. 

3.2.5. Hvem vilanskaffe gassbusser? 

Vi har i tillegg til priser og rekkevidde unders0kt om det er andre faktorer 
som påvirker valget mellom diesel- og gassbuss. Dette gjelder i fmste 
rekke kjennetegn ved busselskapet og deres vorderinger av andre 
kvalitetsfaktorer ved bussene. For det fmste viser denne undersekelsen at 
mulighetene for å få solgt gassbusser er storst i de store busselskapene, 
med over 100 busser. Det har trolig sammenheng med at de store 
selskapene i stmTe grad kan "eksperimentere" med nye drivstoffer 
innenfor tradisjonell bussdrift, fordi de i stmTe grad kan dekke de 
systemkostnadene som en slik bussdrift vii innebrere. 

På den annen side har de busselskapene som har en lang forventet 
levetid på bussene mindre tilbeylighet ti1 å velge gassbusser. Dette kan 
tyde på at den teknologiske utviklingen skjer så fort at disse selskapene er 
mindre villige ti1 å binde seg opp i bestemte drivstofftyper på lang sikt. 

Vurdering av ulike drivstofftyper ser generelt ut ti1 å bety mye for 
selskapenes prioriteringer. De selskapene som anser LPG eller etanol som 
mer relevante drivstoffkilder er mindre tilbey lig til å velge naturgass. 
Dette kan tyde på at de selskapene som <msker å satse på andre alternative 
drivstoffer ikke <msker å satse på naturgass i tillegg. 

Vi har og så undersekt om andre faktorer har på virket valget av gassbusser. 
Det mest merliggende ville vrere at områder med lokale utslippskrav for 
busser eller de selskapene som oppgir at de legger vekt på fornrensning 
ved kjep av busser, badd e en stmre sannsynlighet for å v el ge naturgass
busser. 



Tabell 23: Busse/skaper med lokale utslippskravm eller som legger 
vekt på fornrensning ved kjnp av husse r. 

Fornrensning Påbud Si~naler 

Danmark 50% 23% 45% 
Finland 14% 7% 0% 
Norge 35% 3% 20% 
Sverige 53% 12% 77% 

<1> Bossetskaper som oppgir at de har fått signaler eller konkrete påbud om 
lokale utslippskrav, jfr sperreskjema 

Det er i fmste rekke i Danmark og Sverige hvor slike forhold skulle gi 
utslag i salget av naturgassbusser (tabell 23). I disse landene oppgir ca. 
halvparten av selskapene at de legger vekt på stl!y og fornrensning ved 
kjap av busser. Imidlertid vi ser denne undersekelsen at disse selskapene 
ikke har noen hoyere sannsynlighet for å velge naturgassbusser framfor 
diesel. Dette gjelder også for selskaper som oppgir at de har lokale påbud 
om utslippsbegrensninger for busser (tabell 24). 

Tabell24: Sammenlikning mellom prognoser og faktisk valg for 
selskaper som oppgir at de legger vekt på fornrensning 
eller har lokale påbud om utslippsbegrensninger. o> 

Valgt gassbuss 
Prognose gassbuss 
Differanse 

<
1> Oppgitt i sperreskjema 

Fornrensning 
41,5 % 
40,6% 
+ 0,9% 

Påbud 
31,7% 
35,9% 
-4,2% 

Som det framgår av denne tabellen er det små avvik mellom prognosene 
basert på hele utvalget, og det valget som er foretatt av disse selskapene. 
Det er faktisk noe frerre som velger gassbuss blant de som oppgir at de har 
lokale påbud om utslippsbegrensninger, men forskjellene ligger innenfor 
usikkerhetsintervallet i denne modellen. 

Det bm imidlertid understfekes at den generelle preferansen for 
naturgassbusser trolig fanger opp vorderinger av milja og fornrensning 
blant busselskapene, men dette gjelder generelt for alle selskapene. 

Når det gjelder lokale utslippsktav har vi ikke gått inn på hvor strenge 
disse kravene er. Det er grunn ti1 å anta at både gass- og nye dieselbusser 
holder seg godt under disse kravene, og at de derfor ikke vil påvirke 
konkurranseforholdet. 
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3.2.6 H vor god er modellen? 

Det vii alltid vrere heftet en del usikkerhet ved slike prognoser, ikke minst 
i en situasjon hvor vi ser på et helt nytt marked. Denne usikkerheten er 
både knyttet til den ettersporselsmodellen som er estimert på grunnlag av 
Stated Preferences-undersakelsen og usikkerheten knyttet til om det er 
andre faktorer (som vi ikke har med i vår unders0kelse) som betyr mye for 
valg av busstype. 

Generett viser de statistiske testene av modellen at den har god 
forklaringskraft (vedlegg 3). Dette betyr at modellen gir en relativt god 
prognose for valget mellom naturgass og vanlig dieselbuss. 
Eegrensningene i modellen vii derfor i hovedsak vrere knyttet til om det 
også er andre faktorer som besternmer valg av busstype. 

For det fmste vil markedsandelen avhenge av hvilke busstyper som 
tilbys med naturgass. Det er i dag et raskt voksende marked for mini -/ 
midibusser og lavgulvbusser. Samtidig er det generett blitt en langt mer 
differensiert busspark. Hvis naturgassbusser bare tilbys for standardbusser 
kan dette redusere markedspotensialet. Dette betyr at prognosene i 
realiteten forntsettes at gassbusser kan tilbys for alle busstyper. 

For det andre er det viktig å ta hensyn til konkurranseflatene mot andre 
alternative drivstoffer. Denne undersakelsen vi ser at de bussel skapene som 
anser LPG eller metanol som mer relevant eon naturgass, vil vrere mindre 
tilbnyelig ti1 å satse på gassbus ser. Vi har derfor, laget et anslag h vor 
ingen av disse selskapene kjaper naturgassbusser. Dette reduserer 
prognosene for gassbussalget med ca. 10%. Detviserat konkurranseflaten 
mot andre alternative energikilder, har i liten grad på virket busselskapenes 
val g mellom diesel - eller naturgassbusser. Vi har likevel, som en nedre 
grense trukket ut de selskapene som opgir minst en annen energikilde som 
mer relevant enn naturgass. Dette vii redusere prognosene for 
gassbussalget med ca 20 % i Danmark, Sverige og Finland, mens 
prognosene i Norge reduseres med ca 30%. 

En viktigere begrensning i markedet ligger i utviklingen av miljodiesel. 
I analysen av konkurranseflaten mellom vanlig diesel og naturgass fant vi 
at selskapene foretrakk gassbusser, når pris og rekkevidde var lik. Dette 
skyldes i fmste rekke at naturgass gir betydelig mindre fornrensning eon 
diesel. Sett i forhold til miljediesel er gevinsten mindre. 

Totalt sett betyr dette at prognosene for naturgassbusser vii angi en mrre 
grense. Detteskyldes dels forntsetuingen om at naturgassbusser kan tilbys 
for alle busstyper, og dels at vi ikke har sett på konkurranseflatene mot 
andre alternative drivstoffer og rene dieselkvaliteter. 
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4. Forurensende utslipp fra busser 

4.1 Miljoproblemene ved busstrafikk 

Milj0kostnadene ved bussdrift er verdien av de milj0'skader som avgassene 
fra bussene påfnrer samfunnet Disse kan deles opp i fl>lgende hovedtyper: 

- Stoy og vibrasjoner 
- Barriereeffekter og estetiske ulemper 
- Utslipp til vann og grunn 
- Utslipp tilluft 

Vi vii her se på utslipp tilluft. Utslipp tilluft fra busser består av en rekk:e 
stoffer med blant annet f0lgende ulike effekter: 

Komponenter 

so, 

NOx 

c o 

voc 
(Hovedsaklig HC) 

Partikler 

c o, 

Skader 

Vegetasjonsskader, forsuring, korrosjon. 
Luftveislidelser sammen med partikler. 

Luftveissykdommer, påvirker 
immunforsvaret, forsuring, korrosjon. 
Danner fotolgemiske oksidanter sammen 
med VOC. Drivhuseffekter. 

Forhindrer opptak av oksygen i blodet 
Drivhuseffekter. 

Kreftfremkallende. Danner fotol<jemiske 
oksidanter sammen med NOx. 
Drivhuseffekter. 

Kreftfremkallende. Luftveislidelser (sot) 
sammen med S02. 

Drivhuseffekter. 
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4.1.1 Utslippskoefnsienter 

Utslippskoeffisienter for de forskjellige busstyper er gjengitt i kapittel 2 
for NOx, HC, CO og C02• 

For heregoing av utslipp pr vognkm har vi tatt utgangspunkt i et 
dieselforbruk på 0,42 l/km. Dette tilsvarer oppgitt gjennomsnittsforbruk 
for Oslo Sporveiers busser. CO,-utslippet pr vognkm blir da 1,1085 kg 
CO,fkm. C02-utslippet pr vognkm blir dermed 1.584 ganger utslippet pr 
kWh, mens C02 .utslippet pr liter diesel blir 3, 770 ganger utslippet pr 
kw h. 

Det samme er lagt til grunn for NOx og CO. 
S02-utslipp/l besternmes av drivstofftypen. Det er beregningsteknisk 

tatt utgangspunkt i at utslippet av S02 utgjm en fast andel av C02-

utslippet. Andelen utgjm- for: 

diesel 0,14 %av co,-utslippet 
lettdiesel 0,016 % " 
miljooiesel 0,0003 % " 
naturgass O % " 
etanol O % " 

4.2 Prissetting av fornrensende ntslipp. 

4.2.1 Kort om prissettingsmetoder 

Det er tre hovedprinsipper for å måle verdien av miljoskader: Måling av 
betalingsvillighet, skadekostnader og tiltakskostnader. 

Måling av betalingsvillighet 

Det er vanlig å dele denne verdsettingsmetoden inn i direkte og indirekte 
metade. Den direkte metoden har til hensikt å få individene til å uttrykke 
sine preferanser eller sin betalingsvillighet direkte, gjennom intervjuer, 
bud eller avstemningsprosedyrer. De indirekte metodene tar i stedet 
utgangspunkt i observasjoner av individenes adferd, blant annet i 
markeder. Ved hjelp av forslgellige atferdsmodeller kan det deretter vrere 
mulig å beregne verdsettingen indirekte. 



Skadekostnader 

A v gassene fra busser gir skadekostnader i form av helseskader, 
naturskader og materialskader. En mulig måte å vurdere disse skarlene på 
er ut fra et produksjonsperspektiv. Vi ser da på hva utslippene gir i tapt 
produksjon pga f.eks. 0kt sykefravrer, 0kt d0delighet, 0delagte skoger, 0kt 
korrosjon og tomme fiskevann. Også vorderinger av verdi av menneskeliv 
utover det rene produksjonstap kan tas med i slike beregninger. 

Tiltakskostnader (Bakveismetoden) 

Det er ikke sikkert at alle skader ved et utslipp er kjent, dessuten kan det 
vrere uakseptabelt med skader i det hele tatt. Da kan et alternativ vrere å 
definere konkrete milj01Tlål og så regne seg fram til hva dette koster 
11 bakveien". I realiteten tilsvarer dette en indirekte måling av folkets eller 
politikernes betalingsvillighet under forutsetning av at en holder fast ved 
målet når en ser hva det koster. Miljekostnadene defineres da som den pris 
en må sette på utslipp for at utslippene ved hjelp av loonsomme tiltak o .l., 
skal komme ned på ffilsket nivå. Det er naturlig å skille mellom bevisst 
politisk betalingsvillighet i form av vedtatte tiltak som koster penger, 
f.eks. katalysator på biler og antydet betalingsvillighet ved at en tar 
utgangspunkt i de marginalkostnader som oppnåelse av erklrerte mål vii 
medfme, f. eks kostnadene ved å stabilisere C02-utslippene. 

4.2.2 Kostnadsanslag 

I SSB, statistisk Sentralbyrå, (1991) er det presentert anslag på marginal 
skadekostnad pr kg utslipp i gjennomsnitt for Norge. Det kan vrere 
kostnader som er relevante i en avgiftsarnmenheng, men sier ikke noe om 
de totale miljakostnadene. De marginale skadene vii således normalt vrere 
mye h!JYere enn gjennomsnittskostnadene. Her har for eksempel SFT 
(Statens Forurensingstilsyn) anslått kostnaden ved at en person utsettes for 
utslippskonsentrasjoner over de anbefalte grenseverdi av de aktuelle 
utslippskomponenter. Denne kostnaden er så multiplisert med anslag på 
endring i antall personer over grenseverdien som falge av en endring i 
utslipp. 

Anslagene er gjengitt i tabell 25. Det presiseres at anslagene er meget 
usikre og varierer sterkt med de lokale forhold. 
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Tabell 25: Marginal forurensingskostnad i norske kroner pr kg utslipp 
Norge. 199().kr. 

802 NOx CO Partikler 
Forurensings-
kostnader 22,4 89,8 0,0 65,1 
Fordelt på: 
Vannforsuring 0,3 0,3 
Skogforsuring 0,6 0,6 
Helseskader 17,8 88,9 0,0 65,1 
Korrosionsskader 3,7 

Kilde: SSB (1991). 

SSB har ogsä gjort beregninger for Oslo spesielt. Dette ga f0lgende 
verdier (kr/kg) for Oslo med usikkerhetsintervall i parantes: 

NOx 
so, 
c o 
Partikler 

440 
123 
O,! 
440 

(154-847) 
( 47-205) 
(0,05-0,25) 
(154-847) 

I COWiconsult (1991) presenteres en oppsummering av en del 
verdsettingsfors0k fra forslqellige land. En del av disse er gjengitt i tabell 
26 og 27. 

Tabell 26: skadeanslag Tyskland Danske kr/kg. 

co HC NOx Part. so, 
11 Grupp "lavt 0,04 0,60 5,40 4,30 4,90 

lwyt 0,15 16,90 15,20 15,20 16,10 
"Hohmeyer" lavt 0,04 4,70 4,60 3,70 4,20 

hoyt 0,20 22,60 26,30 21,00 21,80 

Kilde: COWI eonsull (1991). 



Tabell 27 Tiltakskostnader i Finland og Nederlarui. Danske kr/kg. 

co HC NO x Part. so, 
Finland 0,12 11,70 11,70 11,70 9,30 
Nederland lavt 0,05 6,80 8,40 . 7,40 

!®'t 0,08 9,70 11,90 . 10,50 

Kilde: COWI eonsull (1991) 

Anslag for skadekostnader i Sverige i f"lge Leksell (1987) er gjengitt i 
tabell 4.4. Det antas her at skadevirkningen på miljoot av HC tilsvarer 50 
% av effekten av NOx. 

Tabell 28: Marginale skadekostnader Sverige Svenske kr/kg 

Landsbygd 
Tettsted 
StmTebv 

Kilde: Leksell (1987) 

Drivhuseffekten 

co 
0,0 
0,2 
0,4 

HC 

10 
20 
30 

NOx 

20 
40 
60 

Part. 
o 

600 
1200 

so, 
16 
32 
48 

Kostnadene ved klimaendringer som felge av utslipp av C02 og andre 
drivhusgasser kan ik.k:e angis. Derimot er det gjort beregninger av hvilken 
avgift på oljeprodukter som vii gi en stabilisering av C02-utslippene. I 
MiljBVerndepartementet i Norge (1991) antas det at en gradvis stigende 
avgift til 65 me/kg co, i år 2000 vil stabilisere co,-utslippene på dagens 
nivå i år 2000. Dette er altså prisen C02 må ha i år 2000 for å få ti1 
stabilisering av utslippene. Dette er imidlertid usikkert og må sees i 
sammenhen g med h va oljeprisen, exskl. avgifter, blir og h vordan den 
påvirkes av en eventuell intemasjonal C02_ avgift. C02-avgiften på 
dieselolje i Norge er i 1992 35 me/l. 

Drivhuseffekten ved overgan g til naturgass er usikker, jfr diskusjonen i 
underkapittel 2.4.2 om C02• I tillegg er bidraget til drivhuseffekten fra 
busser i rotedrift meget lave sarnmenlignet med f. eks. personbiler.I den 
samfunnsekonomiske analysen ser vi derfor bort i fra drivhuseffekter av 
overgang fra diesel til naturgass. 
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4.2.3 Oversikt over anslätte utslippskostnader, rensekostnader og 
avgifter for aktuelle busstyper. 

I tabell 29 og vedlegg 4 gjengis miljekosmader pr km for ulike 
busstyper og verdsettingsanslag. Verdsetting av C02-utslipp er her holdt 
utenfor. I vedlegg 4 er det gjengitt engangskostnader og ekstra 
drifskostnader ved eventuell anskaffelse av partikkelftlter/kstalysator samt 
ekstrakostnader ved bruk av lett- eller miljooiesel. Over tid vil virkningen 
av katalysator og partikkelfilter avta. Kostnaden ved å opprettholde de 
utslippskoeffisientene som er oppgitt i vedlegget er derfor noe 
undervurdert. Dagens avgifter i de nordiske land er for sammenligningens 
skyld også gjengitt nederst i tabellene. 

Tabell 29: MiljtJkostnader eksklusive COz-pris, rensekosmader og avgifter 
for forskjellige busstyper. Norske kroner pr km. 

Referanser Diesel Diesel CNG 
1990 Ny Scania Scania 

Norge SSB 1,959 1,306 0,112 
Oslo SSB 9,696 6,469 0,548 
Sve.landsb Leksell 0,449 0,308 0,039 
Sve.tetts Leksell 1,431 0,935 0,308 
Sve.storby Leksell 2,104 1,397 0,118 
Tyskland Grupp L 0,124 0,085 0,008 

Grupp H 0,361 0,251 0,043 
Hohm L O, 108 0,074 0,012 
Hohm H 0,609 0,420 0,065 

Finland 0,273 0,188 0,031 
Nederland L O, 191 O, 132 0,020 

H 0,270 O, 187 0,029 
SUM avgifter i kr/km 1990 (antatt forbruk 4,2 liter diesel pr mil) 
Norge 0,290 0,290 O 
Sverige 1,702 1,702 0,353 
Danmark 0,469 0,469 O 
Finland 0,949 0,949 O 
Gn.snitt 0,852 0,852 0,088 



Som utgangspunkt for den samfunnsekonomiske analysen har vi valgt ut to 
forskjellige verdsettingsanslag, SSB's marginalkostnadsanslag for Norge 
(landsgjennomsnitt) og Leksell' s marginalkostnadsanslag for svenske 
tettsteder (f.eks. Uppsala). Disse kostnadsanslagene er relativt moderate 
og er heregnet ut i fra skandinaviske forhold. 

Tabell 30: Utvalgte miljekostnadsanslag og avgifier for busser i forhold 
til en ny Scania dieselbuss. Norske kroner pr enhetdrivstoff tilsvarende l 
liter diesel. 

BUSSTYPE- DRIVSTOFF 
Diesel Diesel CNG 
1990 Ny Scania scania 

(Referanse) 

~0KOSTNADSFORSKJELL 

Norge SSB 1,554 o -2,844 
Sve.tettst Leksell 1,180 o -1,492 

A VGIFTSFORSKJELL PR LITER DIESEL 

Norge o o -0,690 
Sverige o o -3,212 
Danmark o o -1,116 
Finland o o -2,260 
Gj.snitt o o -1,819 

I tabell 30 og vedlegg 5 er milj.,kostnader. og avgifter fra busser i forhold 
til en ny Scania dieselbuss gjengitt. Utgangspunktet for den 
samtunnsekonomiske analysen er forskjellen mellom Scanias nye 
dieselbuss 1990 og scanias gassbuss. 
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5. Brukerpotensiale for 
naturgassdrift av busser 

5.1 lonledning 

På grunnlag av etterspmselmodellen forklart i underkap. 3.2 hvor priser 
og rekkevidde påvirket selskapenes valg av busstype, vii vi anslå bruker
potensialet for naturgass i de 4 nordiske land. Ettersp~Mselsmodellen gir 
andelen av solgte naturgassbusser når valget står mellom dieselbuss eller 
naturgassbus ser. 

Fmst vii vi se på dagens situasjon hvor 1991-nivå for diesel- og 
naturgasspris, priser for diesel- og naturgassbusser og rekkevidde legges til 
grunn i de fire nordiske land, jamfor tabell 16 i kap. 3. Dette alternativet 
kaller vi for Basis-90. 

I kapittel 4 heregnet vi miljokostnadene som felger av forurensende 
utslipp fra diesel- og naturgassbusser. Vi vii bruke disse samtunnsekono
miske kostnadene til å beregne en miljmilpasset avgiftspolitikk: i de fire 
nordiske land som alternativ til dagens fakriske avgiftsnivå, jfr f eks tabell 
29 og 30 i kap. 4. Det legges inn to alternative miljekostnadsberegninger. 
Det ene er fra Sverige (Leksell) og det andre er fra Norge (Statistisk 
Sentralbyrå), jfr mermere redegjmelse i kap. 4. Dagens situasjon fonNrig 
holdes uendret, noe som er bakgrunnen for at disse to alternativene i det 
videre blir kalt for I..eksell-90 og SSB-90. 

Hvis et betydelig marked for naturgassbusser faktisk blir realisert, vil 
sannsynligvis prisen for nye naturgassbusser bli betydelig lavere enn i dag 
på grunn av serieproduksjon. Om få år vii også den tekniske utvikling 
legge grunn for at naturgassbusser kan kjme betyddig lenger pr dag på 
full tank. Dette er innholdet i de to neste etterspmselsalternativene som vi 
kaller for henholdsvis I..eksell-2000 og SSB-2000 på grunn av at den 
miljmilpassede avgiftspolitikk:en også medtas i disse to alternativene. 

Nerlenfor setter vi opp mer spesifikt de ovennevnte fem etterspmsels
alternativer som er basis for analysen av markedsandeler i dette kapittel. 
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5.2 Alternative forntsetuinger 

Basis-90: 

Dagens prisnivå på diesel og naturgass, inklusive avgifter, og 25% hoyere 
pris på naturgassbusser i forhold til dieselbusser jfr. tabell 16 i underkap. 
3.2.3. Rekkevidden for en naturgassbuss med full tank settes til 300 km. 

Leksell-90: 

Samfunnsmessige avgifter anslått på grunnlag av miljokostnadene ifolge 
Leksell (tettsteder fra Sverige) legges til grunn både for naturgass og die
sel, jfr. mennere forklarlog i kap. 4. Her er ny Scania brukt som refe
ranse. Forsl<jellen i busspris og rekkevidde på full tank er som angitt i 
alternativet ovenfor. 

SSB-90: 

Samfunnsmessige beregnede avgifter er basert på miljokostnads
beregninger fra Statistisk Sentralbyrå, Norge. Formrrig samme forntset
nioger som ovennevnte alternativ. 

Leksell-2000: 

Dette scenariet tar sikte på å gjenspeile begynnelsen av neste århundre. 
Naturgassbusser er forutsatt å ha kommet i serieproduksjon, noe som er 
bakgrunnen for at forskjellen i bussprisen settes til 10%. Re Ickevidden på 
full tank er 0kt til 400km. FonJVrig samme forutsetninger som i Leksell-
90. 

SSB-2000: 

Bussprisdifferansen settes til lO% og rekkevidden til 400km på full tank. 
Foravrig samme forutsetninger som SSB-90. 

Usikkerhet på grunn av andre alternative energibrerere 

Spmreskjemaet og analysen er som tidligere nevnt ikke utformet slik at 
etterspmselen etter naturgassbuser i srerlig grad kan vurderes mot 
alternative energibrerere som LPG, etanol m v. Vi vil imidlertid så lang t 
det er mulig på nåvrerende tidspunkt korrigere for dette. Det er utarbeidet 
et lavere prognosealtemativ hvor selskaper som har oppgitt minst en 
alternativ energibrerer som mer relevant enn naturgass, er tatt ut av de for 
nevnte altemtiver. Differanser som således oppstår, er avrnerket med svart 
i stolpediagrammet i figur 2 på neste side. 



5.3 Markedsandeler 

I figur 2, er det oppgitt prosentvis andel naturgassbusser i forhold til hva 
som totalt antas å bli solgt av busser i de 4 nordiske land. 

Figur 2: 

o 

DANMARK 

SVERIGE 

ANDEL SOLGTE BUSSER l DE NORDISKE LANDENE 
Konkurranseflater mot vanlig diesel 

0,2 0,4 0,6 0,8 

~BASIS-90 m SSB-90 

l 

b2Si LEKSELL- 2000 

~ LEKSELL-90 

LZJ SSB-2000 - USIKKERHETSINTERVALL 

A v figuren ser vi at Basis-90 gir lav etterspm-sel etter naturgassbusser i 
Danmark (12%) og Norge (9%). Dette kommer av at forskjellen i 
avgiftsnivået for diesel og naturgass er liten i disse to landene. I Sverige 
og Finland er derimot disse avgiftsforskjellene betydelige, noe som gir 
naturgass et konkurransemessig fortrinn. Markedspotensialet i Sverige og 
Finland ligger således på henholdsvis 62 og 64%. I disse to landene kan 
imidlertid markedsandelen bli redosert med ca 15 prosentenheter dersom 
preferansen for andre alternative energibrerere trekkes mn. 
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Scenariel Leksell-90 gir et betydelig gunstigere markedspotensiale i Norge 
(17%) og Danmark (18%). Dette kommer av at de milj0baserte beregnede 
priser (avgifter) gir en stm"re prisforsigen mellom diesel og naturgass i 
disse to landene. Markedspotensialet blir enda stmre i disse to landene 
med senariet SSB-90. Her blir avgiftsforslgellen enda stm"re. 

I Finland og Sverige blir dagens avgifts<lifferanser mellom diesel og 
naturgass betydelige redusert med avgifter heregnet p g a miljekosmader 
til Leksell. Dette kommer hovedsakelig av at naturgass blir mer 
avgiftsbelagt. Dersom milj0kostnadene fra SSB legges til grunn kommer 
naturgass noe bedre ut. Vi ser derfor at markedsandelene blir 18 og 16 
prosentenheter lavere for Finland og Sverige med Leksell-90, men 
tilsvarende 20 lwyere og 4 prosentenheter lavere med SSB-90. Dette 
gjelder lwye prognoser. 

Legges det inn gunstige priser for naturgassbusser (serieproduksjon) og 
gunstig rekkevidde på full tank (400 km) får vi for de aktuelle scenarier 
h0ye markedsandeler for naturgassbusser i alle 4 nordiske land. 
Markedsandelene for henholdsvis Leksell-2000 og SSB-2000 varierer 
mellom 56% og 94% for de lwye prognoser. De lave prognoser vii 
redusere etterspm-selen med mellom 2 og 20 prosentenheter. Som det gikk 
fram av u.kap 3.2 betyr gassbussprisen mye for valget av naturgassbusser. 
Markedsandeler på 70-90% må sies å vrere meget heyt tatt i bettaktning av 
at srerlig små busselskaper antagelig var tilbakeholden ovenfor ny og 
ulgent teknikk. For å oppnå slike markedsandeler for naturgass må bl a 
tilgjengeligheten på naturgass vrere opp[ylt. 

5.4 Markedsandeler og naturgassmengder 

I tabell 31 nedenfor er markedsandelene i figur 2 og utkjmt distanse i det 
maksimale brukerpotensialet, tabell 12, lagt til grunn for å beregne årlig 
forbruk av naturgass målt i Nm3• 

Tabell 31: Årlig naturgaspatensia/e for de hoye alternative prognoser 
(1000 Nm" 

Max Bas-90 LEK-90 SSB.90 LEK· SSB-2000 
2000 

Danmark 113 725 4 549 20471 37 529 63 686 83 020 
Finland 142 226 92 447 65 424 93 869 100 981 119 470 
Norge 165 229 14 871 28 089 44 612 104 094 122 269 
Sverige 157 339 97 550 72 376 83 390 113 284 121 151 
SUM 578 519 209 417 186 359 259 400 382 045 445 910 



I fmste kolonne er det maksimale forbruk av naturgass oppgitt under 
forntselning av at alle busser i de 4 land var naturgassbusser, jfr tabell 12 i 
kap 3. I tabellen er det for de andre kolonnene forutsatt de samme 
markedsandelene for lwye prognoser som var angitt i fig 2. I heregoingene 
er det forutsatt at den gjennomsnittlige forbruket av energi tilsvarer 4,2 
liter diesel pr mil i gjennomsnitt. Det er også forutsatt at l liter diesel 
tilsvarer 1,1 Nm•. naturgass. Av tabellen ser vi at Leksell-90 gir det 
lavesie årlige salg på ca 186 mil! Nm' naturgass, mens scenariot SSB-2000 
gir det lwyeste salget på 446 mill m'. 
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6. Hovedkonklusjoner 

I det folgende setter vi opp summarisk hovedkonklusjoner i rapporten: 

standard dieselbusser konkurrerer bra med andre drivstoffer når det 
gjelder tanking og aksjonsradius, sikkerhet, kostnader og drivstoff
tilgjengelighet. Kun når det gjelder milj0forurensninger viser alternative 
drivstoffer som naturgass betydelig bedre egenskaper. Naturgassbussen 
gir laveste utslippet i forhold til andre energibrerere når det gjelder NOx 
og partikler, noe som er mest kritisk for helse- og luft i by/tettsteder. 
Naturgassbuss er derfor et typisk tettstedstransportmiddel både ut fra de 
fordeter den gir og ut fra aksjonsradius (gjelder spesielt CNG-drift). 

Markedet for naturgass er helt nytt, slik at det ikk:e finnes erfarlogsdata 
i Norden for å kunne foreta en tradisjonell etterspmselsanalyse. For å 
kartlegge busselskapenes preferanser när det gjelder busskjop ble det 
tatt i bruk en ny metode, "Stated preferences". Metoden går ut på å 
sk:issere hypotetiske valg rnellom ulike busstyper hvor busspris, 
energikostnad og rek:kevidde varierer systematisk. På grunnlag av 100 
innkomne svar på spmreskjemaet fra busselskaper i Norden og nevnte 
analysemetode ble det laget en ettersporselsmodell for kjop av 
naturgassbusser. De statistiske testene av modellen viste at den hadde 
god forklaringskraft. Dette betyr at modellen gir en relativt god 
prognosefor valget mellom naturgass og vanlig dieselbuss. Ved en like 
stor prosentvis endring i buss - energi- og- og rekkevidde viste det seg 
at det var gassbussprisen som hadde strust betydning for valg av 
gassbuss. 

På grunnlag av ettersperselsmodellen ble det laget prognoser for fram
tidige markedsandeler for naturgassbusser. Med dagens pris- og 
avgiftsnivå og teknikk blir markedsandelen rund t l O% i Danmark og 
Norge, mens markedsandelen blir på vel 60% i Finland og Sverige. 
Hovedgrunnen til at markedsandelene blir hoye i de to sistnevnte 
landene er at avgiftsdifferansen mellom diesel og naturgass er mye 
stmTe enn i Danmark og Norge. Imidlertid vil en miljotilpasset avgifts
politikk basert på samfunnse-konomiske kostnader ved forurensing, gi 
en betydelig heyere markedsandel for naturgassbusser i Danmark og 
Norge. Tas det hensyn til at rek:kevidden for naturgassbusser på full 
tank sannsynligvis vit bli betydelig lenger om fä är og at 
naturgassbussprisen blir redosert med serieproduksjon i stm're omfang, 
synes markedsandelen for naturgassbusser å kunne bli hoy i alle de 4 
nordiske land (50 -90%). 



Analysen i rapporten har ikke sett på konkurranseflaten mellom 
naturgass og andre alternative energikilder. Det er også forutsatt at 
naturgass- og dieselbusser tilbys til samme tekniske standard. Hvis det 
f eks bare tilbys standardbusser med naturgass, vil busselskapenes 
onske om å anskaffe småbuss, lavgulvbusser m. v. redusere 
rnarkedsandelene. For mtrig er konklusjonene i analysen basert på god 
tilgjengelighet på naturgass. 
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Denmar k. 
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Abstract 

Senior Manager in Nordie Gas Technology Centre(NGC), in 
charge of the NGC Program on Energy and Environmental 
Analys is and Natural Gas within the Transportatian Sector. 

This market study was conducted during 1991 and has analysed the market for 
natural gas for buses in the four Nordie countries Denmark, Finland, Norway and 
Sweden. 

The results from the market study show that there is a significant markel for 
natural gas for buses in Finland and Sweden based on the technology and fuel 
prices of 1991. More than 60 % of the new investments in the bus fleets in these 
two countries could potentially be natural gas buses. 

The market in Denmark and Norway based on the same scenario is very low. 
Approximately 10 % of the new investments in the bus fleets could be natural gas 
buses in these two countries. 

The main factor that has an impact on the market development is the investment 
cost of the natural gas bus. A reduction in this cost will increase to market in all 
the four countries. 

The low radios of action of the natural gas bus is an important hurdie for many 
traffic companies. An increased radios of action will have a great impact on the 
market for natural gas buses. 

If diesel and natural gas was priced after their relatively impact on the pollution, 
the market in Norway and Denmark would increase significantly. 

Based on the assumption that technology will develop towards low weight fuel 
cylinders and lower investment costs of the dedicated natural gas bus, the potential 
for natural gas buses in the Nordie countries is high, about lO % of the present 
natural gas market. 
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Introduction 
The market study that will be presented in this paper is a part of the Co-Nordic Gas 
Bus Project Phase IL The Institute of Transport Economics in Norway, have been the 
consoltant of this work. Nordie Gas Technology Centre(NGC) has been in charge of 
the project management. NGC is owned by the major gas and energy campanies in the 
four Nordie countries, Denmark, Finland, Norway and Sweden. The target of NGC is 
to promete the use of natural gas in the Nordie countries. Our scope of work is to run 
R&D projects on gas utilization. 

Background 
In the Nordie countries, natural gas has strongly improved its position on the fuel 
market. On ly two years aga the owners of NGC bad little faith in the transport markel 
for natural gas. This situation has now totally been changed and the major part of the 
gas campanies are making market plans for the transportatlon rnarket. 

An important task for the gas campanies was to analyse the transportatlon market. 
Learning more about this market the campanies would be able to both make good 
market strategies and to give priority to future R&D activities. 

The owners of NGC decided, therefore, to investigate the market for natural gas for 
buses in Norway, Sweden, Denmark and Finland. The project was started up in March 
1991 and was completed in J une 1992. Same moths after the start of the project, NGC 
made an agreement with the Nordie Gas Bus Project that the market study should be 
a part of NGC's contribution the Nordie Gas Bus Project. The project has, therefore, 
been followed both by NGC's transport advisory group and the steering group in the 
Nordie Bus Project. This has provided a very good project management because both 
the gas industry and the traffic campanies have contributed. 

In this market study we have ehosen to look only at the market for natural gas in buses 
in public operation. There are three important reasons for this limitation. 

First, natural gas has been proven to give very low exhaust emissions campared to 
diesel for heavy duty vehicles. Since the low emissions are the major sales argument 
for natural gas as a fuel in the Nordie countries, i t was importallt to chose a part of the 
rnarket where the reduction of the emissions is significant. 

Second, the natural gas bus market has already started to develop due to the fact that 
this market does not require a high developed grid of refueling stations. One company 
can typically use the same refueling station for all their buses. 

Third, the operation of public transport in the Nordie countries is decided by the local 
public authorities which have a strong attitude towards development of a public 
transportation system with high environmental quality. 
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The bus market is an excellent test market for natural gas since conditions for natural 
gas in this market is rather good. The other parts of the transpartatian market will have 
far more difficulties finding good reasons and well developed technology for using 
natural gas. 

Only two years ago there were no real plans for development of the bus market. All the 
actors in the market were waiting for someone to make the first rnove. The major 
activity was research and development of dedicated natural gas engines. The economy 
of the market was not a subject for major discussion at that time. Since then a Iot of 
milestorres have been reached. I will only rnention some of them, since they are covered 
in other papers at this conference. 

The Nordie Gas Bus Project proved in the phase I of their program that natural gas has 
a potential for very low exhaust emissions, compared to both diesel and other 
alternative fuels. 

In 1991 the vehicle manufacturer, Volvo, agreed to deliver 20 dedicated natural gas 
buses to the traffic company here in Gothenburg. The order for these buses was made 
after the city government had prohibited investments in new diesel buses after January 
l, 1993. 

Marintek, at the Technical Institute in Trondheim, has in their cooperative program 
with the Traffic company in Trondheim proved natural gas to be a fuel with high 
environmental and operation prestanda. The Traffic company in Trondheim will, 
therefore, in cooperation with Marintek, put 6 more buses in operation in 1992. 

The Markel Study Method Evaluation. 
To summarize, the Nordie scene w hen the market stud y was started up, was influenced 
by a great concern on the problems with the high pollutant diesel buses. Natural gas 
was proven to give very low emission campared to diesel in several development and 
demonstration projects in the Nordie countries. 

Based on this, natural gas should be an obvious choice. The re are, however, problems 
in connection with natural gas that has an impact on the economics of the traftic 
companies. The main problems are the limited radius of action and the relatively high 
investment cost compared to diesel. 

The target for the market study was to analyse the factors that were the most importallt 
for the demand for natural gas buses. By learning more about these factors, necessary 
action could be made to improve the economics of the natural gas bus. 

Since the market was new and with nearly no experience data and observations of real 
choices, we decide to conduct a major question investigation. The question- and 
calculation technique that was ehosen is caJled Stated Preferences. A questionnaire was 
made based on the Stated Preferences method. In addition, the questionnaire also had 
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questions to make a profile of the traffic company based on a wide range of questions 
on i. e. number of buses, operational data and attitude towards environmental aspect. 

The questionnaire was made in cooperation with three traffic companies in Norway. 
After discussion with them we chose the following main factors as most important for 
the eecnornie and consequently the demand for natural gas buses: 

* Fuel Price 
* Radius of Action 
* lovestment Cost 

These factors were varied systematically in the questionnaire to i nerease the number of 
observations. 

It is important to notice that the investigation is a study of natural gas as an alterative 
to diesel. The results will, therefore, give the demand for natural gas buses relative to 
diesel. The traffic campanies were, however, al so as ked if the y had ehosen another 
alternative fuel to be more relevant than natural gas. The results are corrected for such 
cases. 

The questionnaire was distributed to 400 trafflc campanies in the Nordie countries, in 
areas where gas already is supplied or where there are plans for future gas supply. All 
the questions are based on a assumption of supply of CNG or LNG, to compare directly 
with the availability of diesel. 

The Market analysis, response and results. 
Response 
The project received reply from about 100 traffic companies, and the reply percentage 
was 24 %. Most of the replies were, however, received from large companies, and 
when we calculated the number of buses represented we found that approximately 50 
% of the total number of buses was represented in the replies. 

Table l: The response on the investigation 

Country Questionnaire Replies % Total num- Number of % 
sent ber of buses buses in re-

p lies 

Denmark 115 22 19, l 3 000 l 657 55,2 

Finland 105 14 13,3 3 500 l 224 35,0 

Norway 88 43 48,9 5 000 2 815 56,3 

Sweden 91 17 18,7 4 000 l 705 42,6 

Sum 399 96 24,1 15 500 7 401 47,7 

The fact that big campanies are weil represented m our investigation, will in our 

4 



Vedlegg 1 

opinion increase the quality of the result, since the large campanies tens to be more 
positive to try alternative technologies. The big campanies are also trend-setters in the 
rnarket, the technology choice of the big campanies have a tendency to be followed up 
be the smaller companies, if it's proved to be good. 

Results 
Based on the observations given by the traffic campanies in the questionnaires a rnadel 
for calculation of the demand was established. In this rnadel different scenarios for the 
main factors have been varied. First the results based on the basis scenario, called 
today's prices and today's technology. The gas price is here the same as the diesel-price 
except for the diesel tax (June, 1991 price level). The investment east of a gas-bus is 
25 % higher than the diesel-bus and the radius of action for the natural gas bus is 300 
km campared to 500 km for the diesel-bus. 

Table 2, Basis Scenario: Today's prices and today's technology. 

l Diesel l Diesel 

Country Fuel- In v estment Radius Fuel- Investment 
price/1 cost of action price/1 cost 

millions millions 

Denmark(DKK) 1 2,50 l ,88 300 3,60 1,50 

Finland(FIM) 1 1,70 1,25 300 3,30 1,00 

Norway(NOK) 1 2,50 1,88 300 3,20 1,50 

Sweden(SEK) 1 3,10 1,75 300 6,0 1,40 

l) Currency information: l DKK=l NOK=0,92 SEK=0,71 FIM 
6 DKK=I U.S. dollar 

l Diesel 

Radius of 
action 

500 

500 

500 

500 

The demand for investing in new gas buses based on the basis scenario, in Table 2, was 
calculated to: 

Denmar k: 
Finland: 
Norway: 
Sweden: 

12 % market share of new bus investment 
64 % market share of new bus investment 
9 % market share of new bus investment 
62 % market share of new bus investment 

The main explanation on the big differences in the market potential in Denmark and 
Norway at around lO% and Finland and Sweden at around 60 %, is the high diesel tax 
in Sweden and Finland, which make the price difference between natural gas and diesel 
high. The taxation of diesel in Norway and Denmark is relatively low. This is shown 
in Table 2. 
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Based on the observations in the questionnaires, some main conclusions on the main 
factors have been drawn. 

- The fuelprice has a relatively small impact on the demand for natural gas buses. The 
fuel price has to be reduced significantly to have an irnpact on the demand for new 
buses. This fact is shown by camparing the effect of a reduction in the fuel price with 
a reduction in the investment cost. Table 3 shows that a reduction in the fuel price on 
10 % only will give a slightly increase in the demand campared to the significant 
increase in the demand for a 10 % reduction in the investment cost. 

Table 3, The ejfect on reduced fuelprice campared to reduced investment east. 

Country Basis Fuelprice, Fuelprice, In v estment Investment 
scenario - 10%, New - 10%, Increase east, - 10 %, cost, -10 %, 

demand demand in demand New demand lncrease in 
demand 

Denmark 12% 16% +4% 25% + 13 % 

Finland 64% 70% +6% 76% + 12% 

Norway 9% 11% +2% 29% + 20% 

Sweden 62% 65% + 3% 76 % + 14% 

- The radios of action has a relatively high impact on the demand for buses. This is 
shown in Table 4, where the radios of action is increased up to the level of a diesel bus 
and campared to a reduction in the investment cost. 

Table 4, The effect of a increase in the rad.ius of action campared to a decrease of 
the investment east to gain the same effect. 

Country Increased radios of action Decreased investment 
to 500 km cost to get the same 

demand 

Denmark + 200 km -25 % 

Finland + 200 km - 16 % 

Norway + 200 km - 14 % 

Sweden + 200 km - 11 % 

- Using both table 3 and 4 we find that the investment costs have a relatively high 
impact on the demand for new buses. 

The analysis of the main factors shows that the most important factoris the investment 
cost. To gain greater market share for the natural gas bus, the investment cost has to 
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be reduced. This factor is, however, the most prom1smg due to the fact that the 
investment cost of a natural gas bus already has been reduced from about 25 % of the 
price of a diesel-bus down to about 15 % of the price of a diesel-bus. 1 

To conclude on the main factors, the investrnent cost and the radius of action have a 
relatively high impact on the demand for new buses campared to the fuel price. The 
investment cost is expected to be reduced in the very near future. The radius of action 
is expected to be increased when new light weight fuel cylinders are introduced in the 
markeL These two factor tend follow the same development in all countries, because 
they are a function of the technology development. 
The factor with the highest uncertainty is the fuel-price; which is decided by the 
national fuel taxation. The main result on the demand for natural gas buses shows that 
it is the different diesel taxation that makes the big differences in the demand for natural 
gas buses in the Nordie countries. Since the fuel prices are directly decided by taxation, 
the main challenge for the NGV's promoters is to influence to authorities on their 
taxatio n strateg y. 

The historical taxation of fuels have been made to increase the tax income of the state 
in the Nordie countries. The new and future trend is to introduce taxes to reach defined 
environmental targets. One example is the introduction of the C02 tax which has been 
made by all the Nordie governments. In order to tax the fuels according to their impact 
on the pollution, it is important to find out and quantify the impact of the different 
pollutants and consequently the different fuels. In this market stud y we have, therefore, 
used calculation of social costs due to the air pollutants in order to model the 
environmental correct fuel prices for natural gas and diesel. These environmental prices 
have been used to calculate a new scenarios for the demand for natural gas buses. 

Social economics. 
The pollutants from buses contribute to a wide range of health effect, forest damage and 
damage of buildings and corrosion. The buses contribute mainly to the local pollution. 
Calculation of the economical impact of these effects has been conducted in many 
countries also in the Nordie countries. These calculations are uncertain, but have 
already in spi te of that fact been used to introduce taxation on pollutallts like the CGz
and NOx- tax in Sweden. Another important pointisthat increased measuring accuracy 
of i. e. the health effects has to be based on the fact that a Iot of people real! y get sick 
due to the pollution, which in my opinion is not acceptable. Action has to be taken 
before we reach that stage, and consequently we have to use the social cost approach, 
even if it is uncertain. The tendency is, however, clear in all these calculations that a 
reduction in NOx, HC, CO, S02 and Particles will decrease to social cost. 

To model the en viranmental correct taxes we have used social cost calculated in Sweden 
and Norway. In Sweden the calculations have been based on control costs, which are 

Source: The traffic company of Gothenburg. 
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the cost of centrolling or cleaning the emissions. In Norway the calculation has been 
based on the marginal damage cost health, forest death and corrosion. Damage cost is 
the cost of one person exposed for emission above the recommended level by the health 
authorities. The social cost used in the rnarket study is shown in Table 5. 

Table 5, Social cost of the air pollutants. 

Country NOx so, c o HC Particles 

Sweden, SEK/kg 40 32 0,2 20 600 

Norway, NOK/kg 89,9 22,4 0,0 65,1 

In Sweden the health effect of the social costs are 55-60 % of the total costs and in 
Norway the share of the health costs are 90-95 %. 

As mentioned earlier there are great uncertainties connected with these calculations. 
Dynamic effects are not taken into account. Dynamic effect is the possibility that the 
effect of the pollution is eaused both by the present pollution flow and the pollution 
accumulated in the ecosystem. The implication of the dynamic effect isthat the damage 
cost will increase over time with a eonstant pollution level. 

In our market investigation we have used the environmental costs calculated in Norway 
and Sweden. These costs are used to calculate new and environmental correct prices on 
diesel and natural gas. The new price scenarios are used to check the market effect with 
environmental correct prices. 

If we compare the social costs from Norway and Sweden with the actual tax leve! on 
diesel and natural gas, we find that Sweden and Finland have relatively high tax on 
diesel. Norway and Denmark have a very low tax on diesel. The figures are 
shown in Figure l. 

Today the price differences between diesel and natural gas are, therefore, high in 
Sweden and Finland and low in Denmark and Norway. 

If we introduce the environmental correct diesel and natural gas prices, we find that the 
potential for ehosing natural gas buses will increase signitkant in Norway and 
Denmark. The market in Finland and Sweclen will be the same or will decrease with 
the environmental correct prices. 

Demand for natural gas buses based on the environmental correct prices and 
technology of today (see Table 2), are calculated to in Table 6. 

8 



k r 1 Je m 

"' 

Vedlegg 1 

Environmental Taxes and Taxes of Today 
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Figure l, Social costs compared to the present fuel taxes in 1991. 

Table 6, The demand for natural gas buses based on the en vi ronmental correct prices. 

Country Demand Demand with environ- Demand with environ-
in basis mental correct prices mental correct prices 
scenario from Lekseii-Sweden from SSB-Norway 

Denmark 12 % 18% 46 % 

Finland 64% 46 % 84% 

Norway 9% 17 % 36 % 

Sweden 62% 46% 58 % 

The reason for the decrease in the market potential for natural gas buses in Finland and 
Sweden is the fact that the environmental taxation on diesel will decrease the diesel 
price and increase the natural gas price. Increased diesel-tax based on the social costs 
would give a market share for the natural gas bus at about 20 % in Norway and 
Denmark. 

To conclude, the taxation in Sweden and Finland is correct based on the social cost of 
the air pollutants and far to low in Denmark and Norway. 
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Conclusions 
The market study on the bus market has given us valuable information on this market 
segment and the factors that are important for the development of the NGV bus market. 

Statistical analysis of the mode! used for the questionnaire and the calculation of the 
demand for buses have shown that the investigation kives a good explanation of the 
market factors. 

The calculation model based on the questionnaires can be used to analyse other 
scenarios of the bus market as the technology and taxation changes. 

The market for sale of natural gas varies from approximately 200 mill m3/year in the 
lowest scenario to 450 mill m3/year in the highest scenario. 450 mill m3/year is about 
10 % of the present natural gas market in the Nordie countries. 

The development of technology and taxation the Nordie countries will contribute 
strongly to the natural gas bus market development. 

The major unsolved problem in the Nordie countries is the availability of the gas and 
the gas campanies have to realize the big challenge in supplying this market in the near 
future. 
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VEDLEGG 2 

SPBRRESKJEMA OM BUSSDRIFT OG NATURGASS 
Lmpenummer 

l l l l l l 
Navnet på busselskapet: ______________________________________________ ___ 

Kontaktperson: __________________________ __ Tlf: 

Heltid Deltid 

Hvor mange ansatte tilknyttet bussvirksomhet, 
hadde selskapet i 1990. Administrasjon inkludert 

Hvor mange busspassasjerer hadde selskapet 
ansvaret for i 1990: 

Hvor 
1990, 

mange busser hadde selskapet 
medregnet innleide busser: 

i drift i 

Gjennomsnittlig kontraktstid pr år for innleide: 

Hvor mange selveide busser hadde selskapet i 
1990, medregnet utleie av egne busser: 

Hvor mange av selskapets egne busser ble leid ut 
til andre selskaper m v i 1990, 

Egne busser i faste ruter 

Fordel antall egne busser i faste ruter etter kj0rte km. 

An tall Antal l 
Leddbusser Standardb. 

K j erelengde Opptil 60 Mellom 20 
s.pl. til 50 s.pl. 

Under 250 km pr dag: l l 

Mellom 250 - 350 km pr dag: l l 

Over 350 km pr dag: l l 

SUM 

Il Ordin2r ukedag (ikke l0rdag og s0ndag) 

Antal l 
små busser 
Under 20 s. p l. 

Se også baksiden 
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Innleide busser i faste ruter 

Fordel antal! innleide busser i faste ruter etter kjerte km pr dag. 

Antal l An tall 
Leddbusser standardbusser Antal l 

K j erelengde Opptil 60 KE!llom 20 små busser 
s.pl. til 50 s.pl. Under 20 s.pl. 

Under 250 km pr dag: l l 

Mellom 250 - 350 km pr dag: l l 

Over 350 km pr dag: l l 

SUM 

l) Ordin2r ukedag (ikke lerdag og sendag) 

Oppgi eventuelt navnet på eierselskapene t il Antal l 
de innleide bussene i tabellen avenfor busser 

SUM 

Egne og innleide busser i faste ruter 

Hvordan utnyttes kapasiteten i bussparken (både egne og innleide) 
som kjerer i faste ruter. 

Antal! timer i fast rutedrift pr degn Antal! busser 

Under 12 timer 
Fra 12 til 16 timer 

Fra 16 til 20 timer 
Fra 20 timer til 22 timer 
Over 22 timer 
SUM 

Bussparkens a1derssammensetninq 

BUSSENES ALDER ANTAU. BUSSER I FAST RUTE 

Egne Innleide 

Under 2 år 

3 og 4 år 

5 og 6 år 

7 og 8 år 

9 og 10 år 

11 og 12 år 

13 år og over 
SUM 



Levetid 

Angi hva selskapet anser som 
en ekonomisk lennsom levetid 
(optimale leveår) pr buss: 

Fy17estas.ioner 

ANTALL ÅR: 
TOTALE 
ANTALL KM: 

Antal! fyllestasjoner som selskapet bruker for bussdriften i dag; 

Angi byjtettsted og gate hvor fyllestasjonene er lokalisert: 

K.iep av busser 

Antall busser som er planlagt innkjept i 1991: 

Netto ekning av bussparken i 1991: 

Antall busser som er planlagt innkjept i 1992: 

Netto ekning av bussparken i 1992: 

Merknader om eventuelle andre framtidige nyinnkjep: 

FAKTORER SOH PÅV!RKER VALG AV NY BUSS 

Hvilke faktorer legger dere mest vekt på ved kj0p av en ny buss? Kryss 
av ved de tre faktorene som er viktigst for ditt selskap. 

Drivstoff-forbruk ............... . 
Innkj ep spris .................... . 
Driftssikkerhet ................. . 
Kj0reegenskaper ................. . 
Av/påstigningsforhold ........... . 
Sitteplass- standard ............. . 
Begrense forurensning og st0y ... . 
Annet ........................... . 

Eventuelle merknader: 

Er det gitt signaler eller påbud fra lokale offentlige myndigheter - i 
tillegg til landsomfattende opplegg - om at utslippskrav for busser vil bli 
strengere i framtiden? 

Nei O Ja O - Påbud ... 8' 
Signaler 2 

Hvis Ja, hvilke påbud eller signaler er gitt? 

Se også baksiden 
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NATURGASS SON ALTERNATIV TIL DIESEL 

Vi vil nå be deg tenke deg felgende situasjon:, Ditt selskap skal anskaffe 
en ny buss, og skal velge mellom naturgassbuss eller en dieselbuss. 

Et vesentlig motiv for å utrede bruk av naturgass i busser, er mindre for
urensning og·lavere steynivå. Sammenlignes en ny dieselmotor med velutvik
let renseteknikk med en tilsvarende naturgassmotor, vil naturgass redusere 
utslipp av NOX med ca 70 %, partikler med vel 90 t og co2 med ca 20 t. 

Vi har satt opp 8 alternstiver for framtidige energipriser (storkunderabatt 
og eventuelle refusjoner av avgifter er inkludert), innkjepspris og kjere
lengde for henholdsvis naturgass- og dieselbuss. Dette gjelder normale 40 
seters busser. 
I det valget du nå skal foreta forutsettes det at busstypene tilbyr trafi
kantene like god standard. Kostnader som f eks vedlikeholdskostnader forut
settes heller ikke å påvirke valget. Påfylling av naturgass vil kunne skje 
på samme steder som diesel fylles i dag. Dette kan foregå enten som hurtig
fylling eller som langsom fylling. Begge opplegg er forutsatt å v2re til
gjengelig. Tanking av naturgass ber vanligvis foregå som langtidsfylling i 
den tiden bussene er ute av drift, f eks om natten. Ved et enkelt rer- og 
tilkoblingssystem kan mange busser således bli tanket samtidig, vanligvis 
med en fyllingstid fra 2-6 timer. Et slikt opplegg forutsettes ikke å 
medf0re nevneverdige merkostnader eller praktiske problemer som vil påvirke 
valg av buss. 

VI VIL BE DERE VELGE HELLON F6LGENDE BUSSALTERNATIVER: 

Valg 1: 

Hvilken av disse to busstypene ville 
GASSBUSS DIESELBUSS dere valgt? (sett bare ett kryss) 

Energi pris(*) 2,5 kr 4,0 kr Helt sikkert Sannsynligvis 

Innkj 0pspris 1,9 mill kr 1,4 mill kr 
l) Gassbuss ....... D D 

Antal! km på 
2) Dieselbuss ..... D D 

en full tank 
450 km 500 km 

(*) Pr liter diesel og tilsvarende energimengde gass 

Valg 2: 

Hvilken av disse to busstypene ville 
GASSBUSS DIESELBUSS dere valgt? (sett bare ett kryss) 

Energi pris(*) 2,5 kr 4,0 kr Helt sikkert Sannsynligvis 

Innkj0pspris 1,6 mill kr 1,6 mill kr 
l) Gassbuss ....... D D 

Antall km på 
2) Dieselbuss ..... D D 

en full tank 300 km 500 km 

(*) Pr liter diesel og tilsvarende energimengde gass 
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Valg l: 

Hvilken av disse to busstypene ville 
GASSBUSS DIESELSUSS dere valgt? (sett bare ett kryss) 

Energipris(*) 3,0 kr 3,0 kr 
Helt sikkert Sannsynligvis 

Innkjepspris l, 6 mill kr 1,6 mill kr l) Gassbuss ....... o o 
Antall km på 2) Dieselbuss, .... o o 
en full tank 

450 km 500 km 

(*) Pr liter diesel og tilsvarende energimengde gass 

Valg 4: 

Hvilken av disse to busstypene ville 
GASSBUSS DIESELSUSS dere valgt? (sett bare ett kryss) 

Energipris(*) 3,0 kr 3,0 kr Helt sikkert Sannsvnligyis 

Innkjepspris l, 9 mil! kr 1,4 mill kr l) Gassbuss .... , .. o o 
Antall km på 

2) Dieselbuss ..... o o 
en full tank 

300 km 500 km 

(*) Pr liter diesel og tilsvarende energimengde gass 

Valg 5: 

Hvilken av disse to busstypene ville 
GASSBUSS DIESELBUSS dere valgt? (sett bare ett kryss) 

Energipris(*) 3,0 kr 3,0 kr Helt sikkert Sannsvnligyis 

Innkj 0pspris l, 9 mill kr 1,4 mill kr l) Gassbuss,., .... o D 
Antall km på 2) Dieselbuss ..... o o 
en full tank 

450 km 500 km 

(*) Pr liter diesel og tilsvarende energimengde gass 

Valg 6: 

Hvilken av disse to busstypene ville 
GASSBUSS DIESELBUSS dere valgt? (sett bare ett kryss) 

Energipris(*) 2,5 kr 4,0 kr Helt sikkert Sannsmligyis 

Innkj0pspris 1,9 mill kr 1,4 mill kr l) Gassbuss ....... o o 
Antall km på 2) Dieselbuss ..... o D 
en full tank 

300 km 500 km 

(*) Pr liter diesel og tilsvarende energimengde gass 

Se også baksiden 
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Valg 7: 

Hvilken av disse to busstypene ville 
GASSBUSS DIESELBUSS dere valgt? (sett bare ett kryss) 

Energipris(*) 2,5 kr 4,0 kr Helt sikkert Sannsroligvis 

Innkj epspris 1,6 mill kr 1,6 mill kr l) Gassbuss ....... D D 
Antall km på 2) Dieselbuss ..... D D 
en full tank 

450 km 500 km 

(*) Pr liter diesel og tilsvarende energimengde gass 

Valg 8: 

Hvilken av disse to busstypene ville 
GASSBUSS DIESELBUSS dere valgt? (sett bare ett kryss) 

Energipris(*) 3,0 kr 3,0 kr Helt sikkert Sannsynligvis 

Innkj ep spris 1,6 mill kr 1,6 mill kr l) Gassbuss ..••... D D 
Antall km på 

2) Dieselbuss ..... D D 
en full tank 300 km 500 km 

(*) Pr liter diesel og tilsvarende energimengde gass 

Andre enerqib~rere i buss som alternativ til naturgass 

Nerlenfor har vi listet opp alternative energib2rere til naturgass, og vi 
ber deg bed0mme hver av disse. Sett et kryss for hvert alternativ. 

LPG (propan) ..... 
ETANOL ........•.. 
Metanol ......... . 
Elektrisitet .... . 
Annet .......... . 

Mindre 
relevant Likeverdig 

Mer 
relevant 

TAKK FOR HJELPEN! 



VEDLEGG 3: ETTERSP0RSELSMODELLEN 

1. Metode 
Vi har benyttet metoden 11 Stated Preferences" (SP), for 
å kartlegge buss-selskapenes preteranser når det 
gjelder busskj0p. Metoden går ut på å beskrive ulike 
busstyper (valgalternativer) med ulik pris, 
energikostnad og rekkevidde (km) på full tank, hvor 
busselskapene får i oppgave å velge den bussen de 
foretrekker. De kan enten velge naturgassbuss eller 
dielselbuss. Disse valgene danner utgangspunkt for 
analysene av ettersp0rselsmodellen. Nivået på de valg
alternativene som skisseres er tilpasset prisnivået i 
de enkelte landene (tabell 1). 

TABELL 3.1: PARVISE NIVÄER I BUSS-ALTERNATIVENE(2) 

SVERIGE: NATURGASSBUSS 
Energipris(*) 3,0 kr 
inkl avgifter 3,5 kr 
Innkj0pspris 1,6 m kr 

1,9 m kr 
Antal! km på 300 km 
full tank 450 km 

NORGE: NATURGASSBUSS 
Energipris(*) 2,5 kr 
inkl avgifter 3,0 kr 
Innkj0pspris 1,6 m kr 

1,9 m kr 
Antal! km på 300 km 
full tank 450 km 

DANMARK: NATURGASSBUSS 
Energipris(*) 2,5 kr 
inkl avgifter 3,0 kr 
Innkj0pspris 1,6 m kr 

1,9 m kr 
Antall km på 300 km 
full tank 450 km 

FINLAND: NATURGASSBUSS 
Energipris(*) 2,0 FM 
inkl avgifter 3,0 FM 
Innkj~;t~pspris 1,0 M FM 

1,2 MFM 
Antall km på 300 km 
full tank 450 km 

(*)Pr liter diesel og tilsvarende energirnengde gess 

(2) Anslag basert på avg1ftsnivået i de enkel te land 

DIESELBUSS 
4,5 kr 
3,5 kr 
1,6 m kr 
1,4 m kr 
500 km 
500 km 

DIESELBUSS 
4,0 kr 
3,0 kr 
1,6 m kr 
1,4 m kr 
500 km 
500 km 

DIESELBUSS 
3,5 kr 
2,5 kr 
1,6 m kr 
1,4 m kr 
500 km 
500 km 

DIESELBUSS 
3,0 FM 
3,0 FM 
1,0 MFM 
0,9 M FM 
500 km 
500 km 

l 



Det er viktig at nivået på de prisene som skisseres i 
unders~&ketsen oppteves som real ististe for 
busselskapene, og fordi vi er interessert i A fime de 

marginale effektene av prisendringer rtn:lt dagens nivå. 
Utover dette vi l prisnivået ikke påvirke resultatene 
fordi det er effekten av prisendringene vi ~sker å 
estimere. Vi har derfor avri.X'Idet prisnivåene for å få 
valgene til å bli mer oversiktlige. 

2. Design 

2 

Valg av design for unders0kelsen vil påvirke kvaliteten 
på analysene. Med "design" menes den kombinasjonen av 
standardfaktorer, nivåer og valgalternativer som 
stilles opp i sp0rreskjemaet. Målet er å finne et sett 
med parvise valgalternativer som minimerer 
samvariasjonen mellom forklaringsfaktorene i modellen. 
Dette 0ker presisjonen i analysene fordi vi lettere får 
isolert effekten av hver enkelt faktor. 

Ved en fullfaktor-design (ortogonal design) kan vi se 
på alle mulige kombinasjoner av nivåene. I denne 
unders~kelsen har vi i utgangspunktet 2*2=4 
forskjellige priskombinasjoner mellom naturgass- og 
dieselbuss. Med 3 faktorer og 4 forskjellige nivåer gir 
dette 4*4*4=64 mulige kombinasjoner. Selv et 
fraksjonert design hvor vi konsentrerer oss om 
hovedeffektene vil gi 16 mulige kombinasjoner. Vi må 
derfor velge et design som reduserer utvalget. 

Vi har derfor valgt et såkalt "ytterpunkts-design" , 
dvs et design hvor vi ser på de 2 "ekstreme" nivåene 
for priser og rekkevidde. I nivå 1 er gassbuss lav og 
diesel "h~y", mens nivå 2 er motsatt. Dette gir et 
farenklet design på 2*2*2=8 mulige kombinasjoner. 

3. Logit-modellen 
Vi har på grunnlag av de svarene som er avgitt estimert 
ettersp~rselsmodeller etter naturgassbusser i de fire 
nordiske landene. Det er ikke mulig å foreta en samlet 
estimering av ettersporselen etter gassbusser basert på 
hele datamaterialet pga forskjellig valuta/ 
prisvariable. Vi har derfor benyttet en to-stegs bin~r 
logit-modell. I f~rste steg estimerer vi de nasjonale 
ettersp~rselsmodellene. I andre steg benytter vi 
resultatene fra de nasjonale ettersp~rselsmodellene til 
å estimere en nordisk ettersp0rselsmodell for 
gassbusser. 



De nasjonale modellene er basert på felgende variable: 

* Energipris 
* Innkjepspris 
* Tank-km 
* Konstantledd som fanger opp evt 

preteranser når "alt annet er likt" 

Vi har benyttet en logit-modell ved estimeringene. 

Ettersperselsmodellene er på formen: 

V( G) 

• 
P(gassbuss)- = ----

V(O) V(G) 

• •• 
ltvor: 

V(D)-V(G) 

1•e 

·---
V(Diff) 

1 • • 

P(gassbuss)=Sansynligheten for å velge gassbuss 

V(G):Nytte-uttryk.ket for gassbuss 

=a1*Energik.ostn·gassbuss 
+a2*Innkj~prisen·gassbuss 

+a3*Rekkevidden·gassbuss 
+a4"CKonstant ledd/generelle preteranser for gass) 

V(D)==Nytte·uttrykket for dieselbuss 

=a1*Energikostn-dieselbuss 
+a2*1nnkj6pSprisen-dieselbuss 
+a3*Rekkevidden·dieselbuss 

Denne modellformuleringen gir grunnlag for å beregne 
ettersperselsparametrene (al,ä2,ä3 og ä4) i de fire 
landene. Disse beregningene gir anslag på hvilken 
effekt de enkelte faktorene (pris, rekkevidde mm) har 
på sansynligheten for å velge gassbuss eller 
dieselbuss. 

3 

steg 2: I steg 2 benytter vi samme bin~re logit-modell 
som i steg 1. Samtidig benytter vi parameterverdiene 
fra steg 1 (äij), hvor i=l,.4 faktor og j=1,.4 land til 
å skalere (justere nivået) for nytteuttrykkene: 

P(gassbuss)= ----

K vor: 

V( TOTAL) 

1 •• 



VCTOTAL)=b1*V(Oiff·Danmark)+b2*V(Diff-Finland)+ 
+b3*VCDiff·Norge)+b4*V(Diff-Sverige) 
+c1*CHvis forventet tevetid på bussene>15 år) 
+c2*(Hvis lpg/etanot mer relev~nt) 

+c3*(Hvis selskapet har mindre enn 11 busser) 
+cS*CHvis selskapet har minst 100 busser) 

"' 
c6 = konstantledd s~ dekker eventuelle generelle 

preteranser for gassbusser. 

V(Oiff-Danmark)=i11*(Energikostn·diesel - Energikostn·gass) 
+i21*(Innkj~pspris·diesel • Jnnkjepspris-gass) 
+i31*(Rekkevidde·diesel • Rekkevidde·gass) 
+å41 (generell preteranse for gassbuss i Darmarl:) 

(tilsvarende for de andre landene) 

4. Estimeringstresultater 
Resultatene fra steg 1 er presentert i tabell 3.2. 
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Som vi ser av denne tabellen gir den norske og danske 
modellen best test-resultater, både når det gjelder 
T-verdier og feyning. Oette har bl.a. sammenheng med at 
vi har st0rst utvalg i disse landene. Den svenske 
modellen gir de svakeste test-resultatene, ved at både 
energikostnader og rekkevidde ikke gir signifikante 
utslag samtidig som den har dårligst feyning. 



TABELL 3.2: ESTIMERINGSRESULTATER 
STEG 1: NASJONALE MODELLER 

NORGE: 319 observasjoner 
i23 {39%) gassbuss 
196{61%) dieselbuss 

ENERGIPRis INNKJ0PSPR TANKKM 
Estimat -.6575 -5.946 .6030E-02 
T-verdi {-3.3) { -9 .l) {3. O) 
RH0-2~0.3316 

DANMARK: 174 observasjoner 
46 {26%) gassbuss 

128{74%) dieselbuss 
ENERGIPRis INNKJ0PSPR TANKKM 

Estimat -.9093 -3.892 • 7208E-02 
T-verdi {-3.3) {-4.5) (2.7) 
RH0-2~0.3345 

FINLAND: 103 observasjoner 
46{45%) gassbuss 
57{55%) dieselbuss 

ENERGIPRis INNKJ0PSPR TANKKM 
Estimat -l. 407 -4.350 .3554E-02 
T-verdi { -3. l) {-2.9) {l. 2) 
RH0-2~0.1495 

SVERIGE: 136 observasjoner 
72{53%) gassbuss 
64{47%) dieselbuss 

ENERGIPRis INNKJ0PSPR TANKKM 
Estimat -0.3871 -3.626 • 2911E-02 
T-verdi {-1.5) {-4.7) (L l) 
RH0-2~0.1481 

T·verdien er et mål P' om de effektene som måtes i modellen 
er signifikant forskjellig fra O. Det er vanlig å benytte en 
T-verdi>2 i tallverdi som test·kriterh111. Dette imeb.rer at 

det er 95X sansynt i g at den El te effel<:ten er sterre em O. 

RH0-2: Angir modettens "flllyning", dvs hvor godt 

modellresultatene samsvarer .ed selskapenes faKtiske vatg. 

GASS-KONST 
1.000 
{ 3 • o) 

GASS-KONST 
.2887 
{0.7) 

GASS-KONST 
.1266 
{o. 2) 

GASS-KONST 
1.126 
(2.4) 

Disse modellene gir også grunnlag for å beregne 
ettersperselelastisiteter for kjep av busser i hver av 
de nordiske landene (tabell 3.3). Som vi ser er 
innkj0psprisen den klart deminerende faktaren for kj0p 
av busser. For de 0vrige faktorene er utslagene st0rst 
i Danmark, og svakest i Norge og Sverige. 
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TABELL 3.3: ETTERSP0RSELSELASTISITETER (1) 
Relativ effekt av ~kt pris 
eller rekkevidde for gassbusser 

FAKTOR DANMARK FINLAND 
Gass Diesel Gass Diesel 

ENERGIPRis -1.40 0.50 -1.42 1.15 
INNKJ0PSPRIS -3.75 1.35 -2.15 1.74 
VOGNKM 1.59 -0.57 0.61 -0.49 

FAKTOR NORGE SVERIGE 
Gass Diesel Gass 

ENERGIPRis -0.70 0.44 -0.48 
INNKJ0PSPRIS -3.92 2.46 -2.43 
VOGNKM 0.88 -0.55 0.42 

(1) Relativ endring i etterspt~rselen ved 1 prosent 
endring i pris eller re~kevidde. Når f.eks. 
energiprisetastisiteten i Danmark mhp kj~ av 
Gassbusser er ~1.40 og mhp dieselbusser er 0.50, betyr 
dette at 10X !likning i prisen pil gass vil gi 14X 

reduksjon i etterspfrselen etter gassbusser og SX 
•kning i etterspt~rselen etter diesetbusser. 

Diesel 
0.54 
2.73 

-0.47 

Ved å benytte resultatene fra de nasjonale 
ettersp0rselsmodellene har vi heregnet en totalmodell. 
Dette utgj0r steg 2 i modellbeskrivelsen. Resultatene 
er presentert i tabell 3.4. Som vi ser gir dette gode 
test-resultater, både for skaleringsparametrene for 
hvert enkelt land og de nye forklaringsparametrene som 
blir trukket inn i modellen. 
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TABELL 3.4: SAMLET ETTERSP0RSELSMODELL STEG 1+2 

STEG 1: PARAMETER T-VERDI 
ENERGIPRis Norge -0.6575 (-3.3) 

Danmark -0.9093 (-3.3) 
Finland -l. 407 ( -3 .1) 
Sverige -0.3871 (-1.5) 

INNKJ0PSPRIS Norge -5.946 (-9.1) 
Danmark -3.892 (-4.5) 
Finland -4.350 (-2.9) 
Sverige -3.626 ( -4 o 7) 

TANK-KM Norge 0.6030E-2 (3.0) 
Danmark O. 7208E-2 (2.7) 
Finland 0.3554E-2 (1.2) 
Sverige 0.2911E-2 (1.1) 

GASSKONSTANT Norge 1.000 ( 3 o o) 
Danmark 0.2887 (0.7) 
Finland 0.1266 (0.2) 
Sverige 1.126 ( 2 o 4) 

STEG 2: 
SKALERING Norge 1.086 (9.4) 

Danmark 0.9544 (5.9) 
Finland 1.113 (4.4) 
Sverige l. 085 (5.0) 

Forven te t 
levetid>lSår -l. 537 ( -4. 7) 
Ant.busser>99 o. 396 (l. 7) 
Ant.busser<ll -l. 203 (-2.7) 
Gassb.konstant o. 3372 (2.6) 
MER RELEVANT: 
Lpgfetanol -1.195 (-4.3) 

Ant. observasjoner:732 Rho2=0.33 

T·verdien er et Jlål på om de effektene som måles i 
modellen er signifikant torskjettig fra O. Oet er 
vanlig å benytte en T·verdi>2 i tallverdi som 
test·kriteriun. Det te inwb.rer at det er 95X sansynt i g 

at den mål te effekten er st~rre enn O. 
RH0·2: Angir modellens "ft5yning", dvs hvor godt 

modellresultatene samsvarer med selskapenes faktiske 
val g. 

5. Konklusjon 
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Disse testresultatene viser at ettersp0rselsmodellen 
gir et godt grunnlag for å lage prognoser for kj0p av 
gassbusser, men med noe varierende presisjon i de 
enkelte landene. Den st0rste usikkerheten knyttet til 
prognosene vil derfor v~re de begrensninger som er 
knyttet til analysene. Dette gjelder i f0rste rekke at 
vi bare har sett på konkurranseflatene mellom naturgass 
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og diesel. Samtidig har vi ikke i tilstrekkelig grad 
trukket inn andre standardfaktorer som kan påvirke kjep 
av busser. Disse begrensningene har vi dreftet n~rmere 
i rapporten. 



Vedegg 'l-. Mllj9kostnac,ter ekskluslve C02-prls, rensakostnader og avgifter 
for forskjellige busstyper. Norske kroner pr km. 

Busstypa - drivstoff 

Retaranser Diesel Diesel Diesel Letldi Lettdi Milj~ di Milj~ di Milj~di CNG CNG LPG LPG 
1990 1990 Ny scania 1990 1990 scania 1990 1990 scania Volvo Oslo VIT 

m filt m filt m kal m kat 1989 

Norge SSB 1,959 0,894 1,306 0,879 0,821 0,900 0,658 0,633 o, 112 0,421 0,826 0,156 
Oslo SSB 9,696 4,422 6,469 4,358 4,046 4,427 3,262 3,123 0,548 2,061 4,066 0,764 
Sve.landsb Leksel 0,449 0,215 0,308 0,196 0,184 0,200 0,146 0,140 0,039 o, 111 0,184 0,046 
Sve.teHst Leksel 1,431 0,513 0,935 0,768 0,466 0,598 0,405 0,405 0,308 0,308 0,465 0,070 
Sve.s1orby Leksel 2,104 0,836 1,397 1,062 0,742 0,750 0,817 0,611 0,118 0,334 0,741 0,139 
Tyskland Grupp L 0,124 0,059 0,085 0,054 0,050 0,054 0,040 0,038 0,008 0,026 0,050 0,010 

Grupp H 0,361 0,174 0,251 0,160 0,145 0,154 0,119 o, 111 0,043 O, 101 0,144 0,046 
Hohml 0,108 0,051 0,074 0,048 0,043 0,047 0,036 0,033 0,012 0,030 0,043 0,013 
HohmH 0,609 0,289 0,420 0,271 0,247 0,266 0,202 0,189 0,065 0,163 0,247 0,071 

Finland 0,273 0,129 0,188 0,122 o, 111 o, 119 0,091 0,085 0,031 0,075 O, 111 0,034 
Nedertand L o, 191 0,092 0,132 0,084 0,078 0,084 0,062 0,059 0,020 0,051 0,078 0,022 

H 0,270 0,130 0,187 O, 119 O, 110 O, 119 0,088 0,084 0,029 O,Q73 O, 110 0,032 

Rensing kr/km o 0,124 o 0,113 0,237 0,470 0,420 0,470 o o o o 
Rensing kr o 75000 o o 75000 30000 o 30000 o o o o 

NORSKE KRONER 
SUM avgifter i kr/km 1990 (Anta« lorbruk: 4,21iter diesel pr mil) 
Norge 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290 o o o o 
Sverige 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,385 1,385 1,385 0,353 0,353 1 '173 1 '173 
Danmark 0,469 0,469 0,469 -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 -0,085 o o o o 
Finland 0,949 0,949 0,949 0,949 0,949 0,949 0,949 0,949 o o o o 
G j. snitt 0,852 0,852 0,852 0,714 0,714 0,635 0,635 0,635 0,088 0,088 0,293 0,293 



Vedegg 5 Utvalgte miljrtkostnadsanslag, rensakostnader og avgifter for 
busser i forhold til en ny scania dieselbuss. Norske kroner 
pr enhet drivstoff litsvarende 1 liter diesel. 

Busstypa - drivstoff 

Diesel Diesel Diesel Lettdi Lettdi Milj~di Miljlldi Milj~di CNG CNG LPG LPG 
1990 1990 Ny scania 1990 1990 scania 1990 1990. scania Volvo Oslo YTT 

m filt (Referanse) m filt m kal m kal 1989 

MILJOKOSTNADSFORSKJELL 

Norge SSB 1,554 -0,981 o -1,017 -1 '155 -0,967 -1,544 -1,602 -2,844 -2,109 -1,144 -2,740 
Sve.tettst leksel 1,180 -1,006 o -0,398 -1,118 -0,803 -1,263 -1,263 -1,492 -1,492 -1,118 -2,060 

RENSEKOSTNADSFORSKJELL 
Rensing kr/l o 0,295 o 0,270 0,565 1' 119 1,000 1 '119 o o o o 
Rensing kr/buss o 75000 o o 75000 30000 o 30000 o o o o 

AVGIFTSFORSKJELL PR LITER DIESEL 
Norge o o o o o o o o -0,690 -0,690 -0,690 -0,690 
Sverige o o o o o -0,753 -0,753 -0,753 -3,212 -3,212 -1,260 -1,260 
Danmark o o o -1,318 -1,318 -1,318 -1,318 -1,318 -1,116 -1,116 -1,116 -1,116 
Finland o o o o o o o o -2,260 -2,260 -2,260 -2,260 
Gj.snitt o o o -0,330 -0,330 -0,518 -0,518 -0,518 -1,819 -1,819 -1,331 -1,331 



VEDLEGG 6 

STATED PREFERENCES SOM HETODE 

"Stated Preferences" (SP) (hypotetiske valg) er en fel
lesbetegnelse for en rekke ulike analysemetoder, som 
alle tar utgangspunkt i en teoretisk prioritering 
mellom alternativer (se også Hanssen og Norheim 1991). 
Dette adskiller seg fra "Revealed Preferences" (RP) , 
som tar utgangspunkt i faktisk atferd. 

Ett av formålene med SP- analyser er å avdekke hvilke 
faktorer som publikum tillegger st0rst vekt når det 
gjelder forbedringer i transporttilbudet. Resultatene 
kan danne grunnlag for investeringsbeslutninger eller 
en omprioritering av ressursene, slik at man totalt 
sett får et bedre tilbud. slike analyser vil også kunne 
brukes til prognoseformål for å anslå forventet effekt 
av et bestemt tiltak. 

Innenfor tradisjonell markedsanalyse har en i alle år 
brukt enkle former for SP, men ofte under andre beteg
nelser. De mest brukte variantene har v~rt sp0rsmål 
hvor intervjuobjektet får i oppgave å rangere, poeng
beregne eller verdsette ulike alternativer. 

Generelt har det v~rt en viss skepsis til 
slike unders0kelser. Det har sammenheng med 
store avvik mellom hypotetiske svar avgitt i 
elsene og etterpr0vingfobservasjon av faktisk 

HYPOTETISKE VALG 

svarene i 
til dels 
unders0k
atferd. 

De siste årene har kvaliteten på slike unders0kelser 
blitt langt bedre. Det teoretiske/metodiske grunnlaget 
er forbedret, og en utvidet bruk og erfaring har for
bedret opplegg og design. Dette gjelder i f0rste rekke 
unders0kelser innenfor kategorien "Stated Choice" (SC) 
som er den metade vi har benyttet i dette prosjektet. 

I SP-analyser av typen "stated choice 11 får intervju
objektet i oppgave å velge mellom flere ulike konkrete 
reisealternativer, tilsvarende de valg man står overfor 
ved daglige reiser. Hvert enkelt alternativ beskrives 
gjennom å kombinere verdier på et sett av standardfak
torer. På grunnlag av dette kan man ved logit-analyser 
estimere effekten/prioriteringen av hver enkelt faktor. 
"Stated choice" gir et mer realistisk bilde av folks 
valg enn "stated intentions" der intervjupersonen blir 
bedt om å svare på enkeltsp0rsmål av typen "Hva vil du 

. h . " g)0re Vl.S. . • . . 



ANALYSER AV HYPOTETISKE VALG ER ET SUPPLEMENT TIL ANDRE 
ANALYSER 

SP innenfor transportanalyser er ikke et alternativ, 
men et supplement til tradisjonelle logit-analyser 
basert på faktisk reiseatferd. Disse metodene utfyller 
hverandre i den forstand at data om: 

Faktisk reisemiddelvalg kan brukes til å analysere 
effekten av de mer overordnete faktorene ved en 
reise (gangtid, ventetid, reisetid og pris) 

Hypotetisk reisemiddelvalg kan brukes til å analy
sere effektene av mer kvalitative faktorer som 
f eks sitteplasskomfort, betjening på holdeplassene 
osv. 

I tillegg 
effekter av 
sektoren. 

er SP-data 
"nye"/ikke 

egnet til å analysere 
utpr0vde tiltak for 

eventuelle 
transport-
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