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1 Sammenfatning 

Trafikselskabet Movia har i perioden januar 2014 - december 2015 testet to elektriske busser, 

model BYD K9, produceret af den kinesiske elbusproducent BYD (Build Your Dreams). 

Busserne har været indsat på linje 3A, 12, 40, 141 og 149 i københavnsområdet. Der er tale 

om 12 m lavgulvsbusser med 28 siddepladser og 33 ståpladser. Bussen er udstyret med et 

324 kWh (600 Ah) kørebatteri med en samlet vægt på 3,2 ton. Busserne benyttede et dieselfyr 

til kabineopvarmning, som anvendte almindelig diesel. Opladningen fandt sted på 

garageanlægget gennem en 2x30 kW lader (hver bus blev tilsluttet med maksimalt 60 kW). 

Busserne indgik i den daglige drift som primære driftsbusser. Der har gennem hele 

forsøgsperioden været to erstatningsdieselbusser, som blev indsat i driften i stedet for 

elbuserne, når de ikke var i drift. Elbusserne blev udlånt til busoperatørerne Keolis Danmark 

A/S (tidligere City-Trafik A/S) og Arriva Danmark A/S, som forestod driften af busserne. 

Projektet er gennemført med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen (4,65 mio. kr.), Københavns 

Kommune (2 mio. kr.) og DONG Energy (0,4 mio. kr.) og er medfinansieret af Keolis Danmark 

A/S, Arriva Danmark A/S, DONG Energy og Movia gennem personaleressourcer. Projektets 

samlede budget er 8,3 mio. kr. 

Formål Projektet havde til formål at bidrage med viden om følgende forhold: 

 Praktiske forhold omkring drift og vedligehold 

 Energiforbrug og rækkevidde 

 Driftsstabilitet 

 Miljøforhold ift. udledning af CO2, NOx, partikler og støj 

 Forhold omkring opladning  

 Kunde- og chaufføroplevelser 

Levering Busserne blev leveret i oktober 2013, hvilket var 10 måneder efter den oprindelige 

leveringsdato. Årsagen var forsinkelse af godkendelsesprocedure for bussen og forsinkelser i 

produktionen. Ved gennemgangen af busserne viste det sig, at de på en række områder ikke 

levede op til det aftalte, og der var behov for tilpasninger – dette gjaldt særligt den indvendige 

støj og placering af holdestænger. 

Buslinjer I 2014 blev busserne indsat på busruter i let bytrafik (linje 12 og linje 40). I oktober 2014 blev 

den ene bus flyttet til en linje (3A), hvor den blev testet i tung bytrafik (gns. hastighed er 15 

km/t og gns. belægning er 12 passagerer). Den anden bus blev flyttet til ruter, som lå tæt ved 

operatørens garageanlæg (linje 141 og 149). Det var målet, at bussens rækkevidde skulle 

udfordres, således at bussen blev holdt i drift til batteriet nåede ned på en resterende 

batterikapacitet på ca. 10%. Linje 141 og 149 kører i let bytrafik (gns. hagtighed er hhv. 22 og 

23 km/t og gns. belægning hhv. 9 og 8 passagerer). Linjeføring for de to buslinjer er meget 

ens. Grundet problemer med for stor venderadius blev bussen først indsat på linje 141 og 149 

i begyndelsen af januar 2015. Elbusserne har således været i drift på linje 3A og linje 141/149 

gennem et helt år. På linje 141 og 149 har bussen typisk kørt 130-190 km per dag, og på linje 

3A 152 eller 171 km afhængig af det vognløb, som bussen var indsat på. 

Elbusserne blev udstyret med dataloggere, som hvert sekund registrerede data fra bussens 

CANbus for position, km-stand, batterikapacitet, energiforbrug, hastighed og udvendig 

Batteri- og 

kørselsdata 
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temperatur. Der var i 2014 længere perioder med fejl på de loggede data. Der mangler 

således data for bussernes batteri- og kørselsdata for hhv. 23 og 30,8% af de planlagte 

kørselsdage. Operatørerne blev bedt om at føre en logbog for bussens drift. Kun den ene 

operatør har udfyldt logbogen gennem hele forsøgsperioden med data for kørebatteriets 

kapacitetsniveau før udkørsel og efter hjemkomst til garageanlægget samt bussens km-stand. 

Kvaliteten af kørsel- og batteridata har derfor været mangelfuld i 2014. Dataloggerne har 

fungeret stabilt i hele 2015.  

Det varierende niveau af kvalitet af batteri- og kørselsdata for 2014 sammenholdt med at 

busserne var indsat på forskellige busruter har betydet, at det alene er data for 2015, som er 

lagt til grund for nærmere analyser af bussernes energiforbrug. 

Bussernes energiforbrug til fremdrift er beregnet på baggrund af kørte km og det registrerede 

elforbrug ved hovedmålere tilsluttet elbussens lader. Forbruget omfatter hermed tomkørsel til 

og fra busruten fra operatørens garageanlæg samt tab ved opladning af kørebatteriet. Ifølge 

BYD er tabet i lader og batteri ved ladning af bussen 9% (BYD, 2016a). 

Det gennemsnitlige energiforbrug for kørsel på en buslinje i tung bytrafik (linje 3A) er 1,37 

kWh/km og det gennemsnitlige energiforbrug ved kørsel på linjer i let by trafik (linje 141 og 

149) er 1,35 kWh/km. Der er ingen signifikant forskel på energiforbruget som følge af, om der 

køres på en buslinje i let eller tung bytrafik. For at mindske forbruget og dermed sikre en 

længere rækkevidde, valgte operatøren på linje 3A at slukke bussens aircondition i efterårs-, 

vinter- og forårsmåneder. Dette spiller en rolle for det registrerede energiforbrug. 

Til sammenligning har Transport of London siden januar 2014 testet to BYD K9 på 

myldretidsruter i London (linje 507 og 521) hvor den gennemsnitlige hastighed er meget lav (8-

10 km/t). Resultatet af testen viser et energiforbrug på 1,2 kWh/km (inkl. tab ved opladning af 

batteriet). 

Der er ikke signifikante forskelle i energiforbruget som følge af, hvornår på dagen forbruget 

finder sted. Der er heller ikke en entydig trend i forhold til hvilken årstid, at forbruget er størst, 

se figur i.  

  

Energiforbrug til 

fremdrift 
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Figur i. Boksplot for energiforbrug fordelt på måneder 

Note: Boksene angiver 50% af data. De lodrette streger (whiskers) angiver sammen med boksene 95% 

af data. De sorte prikker angiver outliners, som ligger uden for 95% konfidensintervallet. De vandrette 

streger angiver middelværdien. Krokodillenæbene (notches) angiver 95% konfidensintervallet for 

middelværdien. Energiforbruget omfatter ikke tab i lader og batteri ved ladning. Energiforbruget til 

kabineopvarmning er ikke omfattet. 

Energiforbruget afhænger til gengæld af udetemperaturen, jf. figur ii. Ved temperaturer under 

2°C og over 18°C er energiforbruget størst. Det øgede forbrug ved høje temperaturer skyldes 

øget brug af aircondition. Højere forbrug ved lave temperaturer kan hænge sammen med et 

højere forbrug ved kørsel i f.eks. sne og is. 
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Figur ii. Sammenhængen mellem udetemperatur og energiforbrug 

 

Note: Den blå streg angiver middelværdien af energiforbruget. Det mørkegrå område angiver 95% 

konfidensintervallet, altså hvor 95% af data ligger. Energiforbruget omfatter ikke tab i lader og batteri ved 

ladning. Energiforbruget omfatter ikke forbrug til kabineopvarmning.  

Chaufførens kørestil har en stor betydning for energiforbruget. Ser man på de 25% af 

chaufførerne, som har det største energiforbrug, er deres energiforbrug ca. 15% højere end 

de 25% af chaufførerne med det laveste energiforbrug, jf. figur iii. De chauffører med det 

allerstørste energiforbrug har et middelforbrug, som ligger ca. 35% over de chauffører, som 

har det laveste forbrug. I disse ekstremer kan vejrforhold som høj temperatur, is og sne spille 

en stor rolle for forbruget. 
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Figur iii. Chaufførafhængigt energiforbrug 

 

Note: Den blå streg angiver middelværdien af energiforbruget. Det grå område angiver 95% 

konfidensintervallet, altså hvor 95% af data ligger. Energiforbruget omfatter ikke tab i lader og batteri ved 

ladning. Energiforbruget omfatter ikke forbrug til kabineopvarmning.  

Forsøg med nyere elbusmodeller har vist et lavere forbrug til fremdrift end det forbrug, som er 

registreret i dette forsøg. Boreal Transport Norge AS har f.eks. efter 10 måneders drift (inkl. 

vintermåneder) af en Ebusco-elbus i Stavanger registreret et gennemsnitligt energiforbrug på 

0,9 kWh/km til fremdrift af bussen (BTN, 2016). I et forsøg på linje 3A i København indsættes i 

efteråret 2016 to elbusser, som oplades ved endestationerne. Busserne er betydeligt lettere 

end den testede BYD K9. Leverandøren Linkker har lovet et forbrug på 1,05 kWh/km inklusive 

kabineopvarmning.  

Dieselforbruget til kabineopvarmning er alene for den ene bus registeret gennem hele 

forsøgsperioden. Det gennemsnitlige energiforbrug til kabineopvarmning er 0,28 kWh/km. Det 

største dieselforbrug er ikke overraskende i vintermånederne, hvor forbruget nåede op på 

0,081 liter diesel/km (0,81 kWh/km), se figur iv. 

Forbrug til 

opvarmning 
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Figur iv. Totalt energiforbrug 

 

Note: Omfatter data for 2014 og 2015 for elbus benyttet i let bytrafik. Energiforbruget omfatter tab i lader 
og batteri ved ladning. 

Rækkevidde BYD opgiver bussen rækkevidde til 250 km. Bussernes rækkevidde er testet på en linje i tung 

bytrafik og ved blandet by- og motorvejskørsel. Ved blandet by- og motorvejskørsel viste 

testen en rækkevidde på 325 km og i bykørsel 240 km. 

Bussernes rækkevidde i rutekørsel er beregnet på baggrund af forbruget af bussens 

batterikapacitet. Bussens datalogger har løbende registreret batterikapaciteten. 

Batterikapaciteten er angivet som %SOC (State of Charge), hvor bussen er helt opladet ved 

en SOC på 100% og helt afladt ved en SOC på 0%. Ved at sammenholde reduktionen i 

%SOC med tilbagelagte km er det muligt at estimere bussens rækkevidde.  

Elbussernes beregnede gennemsnitlige rækkevidde er 211 km i tung bytrafik (linje 3A) og 232 

km i let bytrafik (linje 141 og linje 149). Det spænder over store variationer - som følge af 

forskelle i chaufførernes kørestil og ekstremforhold (høj temperatur, sne og is, mv.). 

Variationer i den beregnede rækkevidde fremgår af figur v og vi. 
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Figur v. Beregnet rækkevidde på linje 3A

 

Figur vi. Beregnet rækkevidde på linje 141/149 

 

Note: Elbussen var i drift på linje 141 og 149 fra 1. januar til 23. december 2015. Fra 10. november 2014 

til 10. april 2015 var bussens kørebatteri delvist defekt. Det har derfor ikke været muligt at beregne 

rækkevidden for perioden januar-marts 2015. Data for juni måned omfatter alene to kørselsdage i juni 

2015. 

Der er tale om rækkevidden ved fuld afladning af batteriet. Dette vil ikke ske i den daglige 

anvendelse, da busoperatørerne har behov for en buffer, så bussen ikke løber tør for strøm på 

ruten. Bussernes batterier er kun enkelte dage kørt ned til en restkapacitet (%SOC) under 

20% - det er muligt at aflade bussen til 0% SOC. Den gennemsnitlige %SOC ved returnering 

til garageanlægget var 29,4% i tung bytrafik (linje 3A) og 34,2% i let bytrafik (linje 141 og linje 

149). I Transport of Londons test af to BYD K9 elbusser benyttes dagligt i gennemsnit 51% af 

batteriets kapacitet. På baggrund heraf konkluderer Transport of London, at bussernes 

batterikapacitet (324 kWh) er betydeligt større end nødvendigt for drift på linjen (dagligt 

kørselsbehov er 115 km). Nothingham City Council har stor erfaring med indkøb og drift af 

elbusser – i marts 2016 havde Nothingham City Council 47 elbusser i flåden. I 

Behov for 

batterikapacitet  
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udbudsmateriale for elbusser stiller Nothingham City Council krav til, at elbussen skal have 

30% af batterikapaciteten tilbage, når bussen returnere til busdepotet efter at have gennemført 

kørsel på den ønskede linje (Nothingham City Council, 2015). Lægges en reservekapacitet på 

30% til grund, betyder dette, at den testede elbus kan indsættes i vognløb af en længde på ca. 

170 km inklusiv tomkørsel til og fra garageanlæg. Afstand fra garageanlæg til ruten varierer 

betydeligt men er i mange tilfælde 10-15 km. Anvendelse af elbusser i vognløb, som er under 

100 km vil betyde en meget dårlig udnyttelse af elbussens rækkevidde. 

142 af Movias vognløb har en længde af 100-150 km. Potentialet for anvendelse af BYD K9 i 

eksisterende vognløb er ca. 150 busser eller ca. 10% af alle busser, som anvendes til 

rutekørsel af Movia. 

Et yderligere forhold, som der skal tages hensyn til, er reduktion af batteriets kapacitet. BYD 

giver en garanti på, at batteriet har en restkapacitet på 80% SOC efter 500.000 km (eller 8 år). 

Hvis bussen indsættes i et vognløb, hvor den kører 80.000 km har bussen nået 500.000 km 

efter godt 6 år. Teknologisk Institut har testet batteriets nedbrydning. Teknologisk institut 

estimerer at batteriet når en restkapacitet på 80% efter knap 7 år (Teknologisk Institut, 2016). 

Når batteriets restkapacitet er reduceret til 80% skal batteriet enten udskiftes, eller også må 

det forventes at bussen skal flyttes til et mindre krævende vognløb.  

Driftsstabilitet Grundlæggende har busserne kørt stabilt, når de har været i drift. Begge busser har dog 

været ude af drift i længere perioder, og busserne har kun været i drift i hhv. 61,2% og 64,1% 

af de planlagte kørselsdage i forsøgsperioden. Aflysninger som følge af service og tekniske 

problemer udgør hhv. 23% og 24% af alle planlagte kørselsdage. Hhv. 7 og 9 % af de af de 

planlagte kørselsdage er aflyst af operatørerne og hhv. 7 og 8% af kørselsdagene er aflyst af 

Movia. Nedbrud på bussens drivlinje (inklusive problemer med ladning af 24V batteri) udgør 

hhv. 5% og 18% af de planlagte kørselsdage. Ses der bort fra aflyste dage som følge af fejl på 

kørebatteriet, som er en udefrakommende årsag, var busserne ude af drift i hhv. 5% og 12% 

af de planlagte kørselsdage som følge af fejl ved bussens drivlinje. 

Busoperatøren Transdev har ligesom Transport of London testet samme version af BYD K9 

som Movia. Testen blev gennemført i helsinkiområdet i perioden juni 2014 til december 2015. 

Erfaringen fra alle tre projekter er, at den elektriske drivlinje grundlæggende fungerer godt. I 

London har der kun været ganske få fejl ved busserne. Transdev har til gengæld ligesom 

Movia oplevet en række tekniske problemer med busserne. 

De væsentligste tekniske problemer, som har medført aflyst kørsel er: 

Problemer med dieselfyret. Begge busser har været plaget af at dieselfyret ikke virkede. Den 

ene bus var ude af drift i det meste af februar og marts 2015, og den anden bus var ude af 

drift i halvdelen af juni 2015. Fyret blev ofte overophedet, hvorefter det slog fra og var 

vanskeligt at genstarte. Der var tilsyneladende tale om, at varmesystemet var 

fejldimensioneret, således at der ikke var tilstrækkeligt væske til at absorbere varmen fra fyret. 

Transdev har oplevet samme problem med bussens dieselfyr.  

Defekt kørebatteri. En af bussens tre batteripakker (108 kWh) har været i stykker i den ene 

elbus. Problemet betød, at bussen i november-december 2014 var ude af drift i samlet 26 

mulige kørselsdage. Det viste sig, at bussen kunne køre videre på de resterende 

Tekniske 

problemer 

Potentiale i 

Movia 
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batteripakker. Den reducerede batterikapacitet betød dog en reduceret rækkevidde. Bussen 

havde derfor en kortere daglig kørsel i januar-marts 2015. Det lykkedes først BYD at reparere 

kørebatteriet i begyndelsen af april 2015. Den lange reparationstid skyldtes lang leveringstid 

fra Kina for en ny batteripakke. 

Årsagen til problemet var en uautoriseret åbning af en af batteripakkerne. Forsegling af 

batterierne var blevet brudt, og batteriet var efterfølgende blevet beskadiget af indsivende 

vand. Det er uafklaret hvem, som har brudt batteriets forsegling. 

Lækage på motorkølesystemet. Motorkølesystemet gik i stykker i den ene bus. Ifølge BYD 

skyldtes dette omfattende slitage af kølesystemets rørledninger. For at undgå dette problem 

har BYD foranstalte bedre procedurer for at sikre kvaliteten ved samling af busserne. 

Bussen kan ikke starte. Begge busser har haft problemer med at bussens 24V-batteri er 

blevet afladt, og at bussen derfor ikke kunne starte. Den kraftige afladning af batteriet har 

betydet, at den ene operatør i 2014 måtte skifte 24V-batteriet tre gange. Operatøren måtte til 

sidst anskaffe et gelbatteri, som kunne tåle kraftige afladninger. 24V-batteriet blev opladet fra 

kørebatteriet, når kørebatteriet blev ladet. Når kørebatteriet var fuldt opladet ophørte 

ladningen af 24V-batteriet, og 24V-batteriet kunne derfor nå at blive afladet i løbet af natten, 

hvor bussen stod stille. BYD har lavet en softwareopdatering, så opladningen af 24V-batteriet 

ikke skulle stoppe, når kørebatteriet var opladt. 

Softwareopdateringen løste dog ikke problemet. Operatøren har derfor været nødt til at lade 

separat på 24V-batteriet om natten. I en række tilfælde er ladningen af kørebatteriet slået fra 

som følge af ladning på 24V-batteriet. Dette har bevirket, at bussen har været ude af drift, da 

batteriet ikke var tilstrækkeligt opladt. Transdev oplevede tilsvarende problemer med bussens 

24V-batteri. 

Dørfejl. Den ene elbus har haft gentagne problemer med lukning af dørene. Bussen kunne 

ikke køre, idet dørbremsen blokerede. Bussen var ikke fra fabrikken udstyret med den 

obligatoriske dørbremse. Transdev oplevede også problemer med dørbremsen, som aldrig 

kom til at virke ordentligt. 

Manglende trækkraft. Begge busser har haft problemer med udfald i bussens trækkraft. Den 

ene bus var ude af drift i fire dage i 2015, da bussen ikke trak på den ene motor. BYD måtte 

udskifte bussens motorcontroller. 

Blokeret bremse.  Den ene elbus har haft problemer med, at bremsen på venstre baghjul 

blokerede. 

Fjernbetjent nøgle. Bussen betjenes med en fjernbetjent nøgle. Nøglens rækkevidde i den ene 

bus blev forringet voldsomt, og det var derfor vanskeligt at starte bussen.  

Busserne har desuden været plaget af en række problemer, som ikke har ført til aflyst kørsel:  

Indvendig støj. Et højt indvendig støjniveau er det forhold, som flest passagerer har angivet 

som særligt problematisk ved bussen. Der kommer en højfrekvent hyletone fra bussens 

bagaksel. Det er ikke umiddelbart et problem, som BYD har kunnet udbedre, da det hænger 
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sammen med BYD’s valg af drivlinje med to navmotorer samt konstruktion af bussens 

differentiale. 

Ved levering af busserne blev det gennemsnitlige lydtryk i bussen målt til 71,8 og 72,7 dB(A) 

med den højeste værdi på 85,8 dB(A). Det tilsvarende støjniveauet i en reference-dieselbus 

blev målt til hhv. 66,8 og 68,9 dB(A) og den højeste værdi til 79,0 dB(A) (Rambøll, 2013). 

Støjmålingen viste, at elbussen havde et højere niveau af højfrekvent støj end dieselbusser. 

Støjen er særligt høj omkring 1000 Hz, hvilket er et frekvensområde, som det menneskelige 

øre er følsomt overfor. BYD gennemførte en række aktiviteter for at støjisolere busserne. En 

kontrolmåling kunne ikke dokumentere, at BYD’s modifikationer faktisk havde reduceret 

støjniveauet. 

Støj i bussen har også været et væsentligt problem i Transdevs test af elbussen. Omvendt har 

indvendig støj ikke været et problem for Transport of London – dette kan hænge sammen med 

at busserne kører ved meget lave hastigheder. 

Olielækage fra DC-konverter. Den ene bus har haft et længerevarende problem med lækage 

af olie fra bussens DC-konverter, som dog ikke har haft en betydning for bussens drift. Det tog 

lang tid for BYD at fremskaffe reservedele og få repareret bussen.  

Skiltning. Destinationsskiltet var meget vanskeligt for chaufførerne at indstille, og det indfriede 

ikke Movias kravspecifikationer. BYD har alene kunnet levere et kinesisk system til kodning af 

nye skiltetekster. Hvis operatørerne havde brug for en ny skiltetekst, skulle BYD først 

programmere skiltet. 

Venderadius. Bussens venderadius var for stor. Det betød, at bussen ikke kunne vende ved 

den ene endestation, hvor vendeforholdene er trænge. Som følge af modificeringer af bussen 

blev venderadiussen reduceret.  Det lykkedes dog ikke BYD at reducere bussens venderadius 

tilstrækkeligt, hvorfor chaufførerne måtte bakke bussen ved endestationen.  

Problemer med levering af reservedele. BYD’s levering af reservedele var til tider forsinket. 

Dette var et problem, som både Transdev og Transport og London også har oplevet. 

Dårlig servicemanual. Bussen blev leveret uden en dansk eller engelsksproget servicemanual, 

hvilket betød, at det ikke var muligt for operatørerne selv at lave fejlsøgning på busserne. 

Operatørerne fik alene en kort introduktionsfolder om bussen og basal viden om bussen, f.eks. 

hvilken type olie bussen anvendte. Dårlig servicemanualer var også et af Transdevs 

kritikpunkter ved forsøget med elbussen. 

Der var forskel på, hvor succesfulde operatørerne var til at sikre at elbussen var i drift mest 

muligt. Mangel på chauffører, som var indøvet i at køre bussen, har for begge operatører 

været en udfordring – den ene operatør har dog haft ca. dobbelt så mange aflyste driftsdage 

end den anden operatør som følge af mangel på indøvede chauffører. 

Operatørerne sørgede for, at det var et begrænset antal af chauffører, som kørte bussen. 

Dermed undgik operatørerne, at der gik for lang tid mellem at de chauffører, som kørte 

elbussen, kom ud at køre i den. I perioder af forsøget var der dog særligt for den ene 

operatørs vedkommende altså mangel på indøvede chauffører. Dette er en problemstilling, 
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som alene knytter sig til test af få elbusser på et garageanlæg – hvis elbusser anvendes på en 

hel buslinje vil alle chaufførerne være nødt til at kunne køre bussen. 

Operatørerne har haft et stærkt incitament til at køre med busserne, idet de har kunnet opnå 

besparelser for drivmiddel i forhold til de dieselbusser de ellers har indsat på ruten. Det store 

antal af aflyste operatørbetingede kørselsdage viser, at der er betydelige logistiske 

udfordringer ved at anvende køretøjer, som kræver særlige instruktion. 

Den ene operatør havde vognløb, som elbussens rækkevidde var tilstrækkelig til at 

gennemføre. Den anden operatørs vognløb var for lange i forhold til bussens rækkevidde. 

Bussen måtte derfor hentes hjem i løbet af dagen, og erstattes med en dieselbus. Som 

tidligere nævnt, var det tanken, at bussen skulle hentes hjem, når den nåede ned på 10% 

resterende batterikapacitet. Dette viste sig dog i praksis ikke at fungere, idet hjemhentning af 

bussen skulle indpasses i chaufførernes vagtplaner. Vagtplanerne passede med at bussens 

resterende kapacitet i gennemsnit var på 34,6%. 

Ved test af elbusser anbefales det, at elbusser indsættes i dedikerede vognløb, som har en 

passende længde i forhold til bussens rækkevidde, idet det sikrer en nemmere logistik 

omkring anvendelse af bussen, og det giver mere konsistente erfaringer om bussens evne til 

at gennemføre vognløbet under forskellige forhold (f.eks. vejr, temperatur og chaufførbetinget 

kørestil).  

Den ene operatør gennemførte hovedrengøring om dagen og den anden om natten. Da 

elbusserne alene var i drift i dagtimerne, måtte den ene operatør tage bussen ud af drift for at 

rengøre den. 

Elbuskørsel blev aflyst af Movia i forbindelse med fremvisning af busserne og gennemførelse 

af test af bussernes batterier.  

Chaufførerne er delt i oplevelsen af at køre elbussen i forhold til en dieselbus. Knap halvdelen 

af chaufførerne foretrak at køre elbussen frem for en dieselbus – omvendt foretrak 30% at 

køre dieselbus. Et flertal af chauffører syntes, at bussen accelererede bedre end dieselbusser, 

og 80% af chaufførerne oplevede, at kunderne reagerede positivt på at køre i en elbus. 

Komforten i bussen har været et problem for mange chauffører. Chaufførerne peger på disse 

forhold: 

 Uhensigtsmæssig udformning af chaufførkabinen. Der mangler plads til chaufførernes 

ejendele (tasker og jakker), og persiennen ved chaufførens venstre sidevindue 

dækkede kun dele af vinduet. 

 Dårligt udsyn til cyklister og fodgængere ved højresving. En del af bussens kørebatteri 

var placeret over højre hjulkasse, hvilket reducerede udsynet. Møntbordet var placeret 

på en uhensigtsmæssig måde, idet det reducerede udsynet gennem frontruden. 

 Det var besværligt og tidskrævende for chaufføren at ændre bussens skiltning. 

 Bakkameraet gav en dårlig gengivelse af forholdene bag bussen. 

 Bussens venderadius var for stor, hvilket betød, at chaufførerne var nødt til at bakke 

ved Albertslund St. for at vende bussen. 
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 Varmen i bussen var vanskelig at regulere – enten var bussen for varm eller for kold. 

Passagererne er gennem hele projektperioden blevet opfordret til at dele deres erfaringer med 

elbusserne. I alt har 178 passagerer sendt henholdsvis sms’er og e-mails med deres 

oplevelser og erfaringer med at køre elbus. 65% af passagererne var begejstrede for at køre 

med en miljøvenlig bus. 22% af passagererne påpegede at det indvendige støjniveau i 

busserne var for højt. 

Movia har også gennemført en kvantitative undersøgelse af passagerernes oplevelser med 

elbusserne. Formålet med undersøgelsen var også at få de passagerer i tale, som ikke selv 

tog initiativ til at dele deres erfaringer. 262 passagerer deltog i undersøgelsen. 

90% af passagererne lagde vægt på, at det var vigtigt for dem, at køre i en miljøvenlig bus. Til 

gengæld mente kun 20%, at de ville køre mere med bus, hvis bussen var miljøvenlig. 21% af 

passagererne mente, at bussens indvendige støjniveau var højt. Omvendt mente 56% af 

passagererne, at bussen indvendigt var støjsvag. I forhold til bussens indretning mente 60% at 

bussen var flot indrettet, hvor 15% var uenige heri. Passagererne var meget delte i deres 

oplevelse af, om bussen var rummelig. De fleste passagerer mente, at bussen var behagelig 

at køre i. 

I forhold til bussens støjniveau ved busstoppestedet svarede knap halvdelen, at de oplevede 

at bussen støjede mindre end en dieselbus. 38% af passagererne havde ikke lagt mærke til 

om bussen var særlig støjsvag, og 13% mente ligefrem at bussen støjede mere end en 

dieselbus. 58% af passagererne var villige til at betale 2 kr. mere for at køre med bus, hvis 

Movia kun brugte elbusser. Det er et overraskende resultat set i forhold til andre 

passagerundersøgelser. En omfattende kundeundersøgelse, som Movia fik gennemført i 

2015, pegede således ikke på, at miljø er et væsentligt parameter i forhold til kundernes 

prioritering af offentlig transport (Movia, 2015b). 

Operatørerne synes grundlæggende, at busserne har fungeret godt, når de var i drift, og at 

samarbejdet med BYD var godt. Der var på et tidspunkt problemer med leverance af 

reservedele, men det var et problem, som blev ordnet. Manglende engelskkundskaber var en 

udfordring i forbindelse med oplæring af operatørernes personale, hvor det var nødvendigt at 

finde en tolk for at få oversat fra kinesisk. Busserne havde en række ”børnesygdomme” - altså 

fejl og mangler, hvilket gav udtryk for en bus, som ikke var gennemtestet i busdrift i en 

Nordeuropæisk sammenhæng. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at operatørerne også 

ofte oplever en række problemer ved idriftsættelse af nye dieselbusmodeller. 

Operatørerne er meget interesseret i også i fremtiden at anvende elbusser. I dag er der dog 

en række barrierer, som gør, at det ikke er attraktivt for operatørerne at byde med elbusser i 

forbindelse med udbud af rutekørsel.  

 

 For at elbusser kan indgå i driften skal de være mere driftssikre end BYD-busserne viste 

sig at være. For at kunne sikre en høj driftssikkerhed skal busleverandøren have et 

velfungerende lokalt eftermarked, som kan sikre reservedele og værkstedsforhold, 

således at fejl ved busserne hurtigt kan blive udbedret. 
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 Operatørerne ser en betydelig risiko ved usikkerheden om kørebatteriets levetid og 

omkostninger til udskiftning af batteriet. En række busleverandører tilbyder 

garantiordninger, så det er muligt at forsikre sig imod fejl ved batterierne. En række 

leverandører af elbusser er små virksomheder, hvilket betyder at der er en risiko for at 

leverandørerne går konkurs, og at operatøren derfor ikke går glæde af garantiordningen.  

 Der er tilsvarende stor usikkerhed forbundet med gensalgsværdien af brugte elbusser. 

Hvor operatørerne ret præcist kan estimere gensalgsværdien for dieselbusser, er der stor 

usikkerhed for gensalgsværdien af brugte elbusser, da der endnu ikke findes et marked 

herfor. 

 Totalomkostningerne for elbusdrift er i Danmark meget højere end i en række af vore 

nabolande, f.eks. Sverige og Norge. Det skyldes bl.a. høje afgifter på el, som 

operatørerne ikke har mulighed for at få godtgjort. Dette betyder, at det ikke over driften 

er muligt at opnå tilstrækkelige besparelser til at kompensere for elbussens markant 

højere anskaffelsespris.  

 Movias kontrakter for almindelig rutekørsel er sædvanligvis på 6 år med mulighed for 

forlængelse af 3 gange 2 år. Forlængelse af kontrakten afhænger af, om operatøren 

indfrier en række mål (kvalitetsmål mv.). At kontrakten kan opsiges efter 6 år giver en 

udfordring i forhold til elbusdrift. Hvis kontrakten afbrydes efter 6 år er der en øget risiko 

ved afhændelse af brugte elbusser, idet gensalgsværdien er usikker. Det vil derfor 

reducere operatørernes risici, hvis den garanterede kontraktlængde øges fra 6 til 8 eller 

10 år. 

DONG Energy har som en del af forsøgsprojektet ønsket at afprøve busoperatørenes 

incitament til at forbruge el på tidspunkter med ledig kapacitet i elnettet. DONG Energy har 

derfor sat en særlig tidsdifferentieret nettarif for opladning af busserne. På hverdage mellem 

kl. 13-19 var nettariffen 1 kr./kWh. Udenfor dette tidsrum var nettariffen 0,02 kr./kWh. 

Operatørerne fik herved et stærkt økonomisk incitament til at oplade elbussen uden for 

perioder med høj belastning af elnettet. 

Busoperatørerne har haft et forbrug på hhv. 10,4% og 13,1% af det samlede elforbrug på 

hverdage mellem kl. 13-19. Der har været betydelige forskelle gennem forsøgsperioden for, 

hvor meget busserne er blevet opladt i den dyre tarif-periode. Den ene operatør har generelt 

haft et faldende forbrug i løbet af projektperioden i den dyre tarif-periode, hvor den anden 

operatør har haft et stigende forbrug. 

Økonomi Elbusserne blev indsat på ruter med brugt busmateriel. For at gøre totalomkostninger 

sammenlignelige for elbusser og dieselbusser, er elbussens totalomkostningerne 

sammenlignet med omkostningerne for en ny diselbus. 

Som referencebus er valgt en Mercedes Citaro 12 LE (12 m, laventré). Der er tale om en 

driftssikker, højkvalitets bus, som er i det højere prisniveau på markedet. Bussen har et relativt 

lavt energiforbrug.  

Totalomkostningerne per BYD K9 har i forsøgsperioden været 2,75 mio. kr., hvor 

totalomkostningerne til en ny Mercedes Citaro 12 LE er beregnet til 1,22 mio. kr. 

Omkostningen per km for elbussen er 50,88 kr., hvor omkostningen for en ny dieselbus er 
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beregnet til 7,60 kr./km. Årsagen til den meget høje kilometerpris skal findes i, at elbusserne 

kørte få kilometer gennem forsøget. 

De samlede omkostninger i projektperioden for etablering af ladeinfrastruktur (kabelføring, 

nettilslutning mv.) er 310.603 kr. per elbus. Den høje omkostning skyldes at omkostningerne 

omfatter de faktisk tilgåede omkostninger, som DONG Energy har afholdt. 

Totalomkostningen (dvs. de busafhængige omkostningerne) for drift af en BYD K9 gennem 

hhv. en 6-årig og en 12-årig driftsperiode er sammenlignet med totalomkostningerne for en 

Mercedes Citaro 12 LE. Beregningerne er baseret på en årskørsel på 80.000 km på en 

busrute svarende til linje 3A. 

De årlige totalomkostningerne for drift af en BYD K9 er beregnet til ca. 993.000 kr. for en 6-

årig driftsperiode og ca. 957.000 kr. over en 12-årig periode. De årlige totalomkostninger for 

drift af en Mercedes Citaro 12 LE er beregnet til ca. 693.000 kr. over en 6-årig driftsperiode og 

ca. 658.000 kr. over 12 år. Omkostningen per km for elbussen er beregnet til 12,41 kr. over 6 

år og 11,96 kr. over 12 år, hvor omkostningen for en Mercedes Citaro 12 LE er beregnet til 

8,67 kr./km over en 6-årig driftsperiode og 8,23 kr./km over 12 år. Omkostningen til drift af 

BYD K9 er dermed beregnet til 43-45% større end omkostningerne til en dieselbus. 

Regeringen har i skrivende stund foreslået, at PSO-afgiften på el udfases i perioden 2017-21, 

hvilket vil reducere omkostningen til elbusdrift. PSO-afgiften udgør gennemsnitligt 17,3 

øre/kWh. 

I modsætning til en række andre brancher har virksomheder inden for personbefordring ikke 

mulighed for at få godtgjort afgifter til el og moms af afgifter til el. En undtagelse i elafgiftsloven 

er dog el til kørestrøm, som belægges med EU’s minimumafgift på 0,4 øre/kWh. Hvor 

elafgiften for strøm til jernbane altså er 0,4 øre, er afgiften på strøm til elbusser i kollektiv trafik 

91 øre (SKAT, 2016). Den høje elafgift er en væsentlig barriere for omstilling af den kollektive 

bustrafik til el.  

Det er væsentligt at holde sig for øje, at business casen for elbusdrift afhænger af busmodel 

og den konkrete anvendelse. På baggrund af det gennemførte forsøg er det dermed ikke 

muligt at konkludere noget generelt om meromkostninger ved elbusdrift.  

Miljø Elbussen har ikke udledt lokal luftforurening fra drivlinjen. Til gengæld har der været 

emissioner fra dieselfyret i forbindelse med til kabineopvarmning af bussen. Emissioner af 

lokal luftforurening fra dieselfyret er ikke blevet målt. Elbussen har ikke haft en udledning af 

CO2 i bussen fra drivlinjen. Udledningen fra dieselfyret er i gennemsnit 69 g CO2/km. 

Indregnes opstrøms CO2-udledning i forbindelse med produktion af el og diesel er den 

samlede udledning fra BYD K9 ved kørsel på en linje svarende til 3A 355 g CO2/km (beregnet 

ud fra gennemsnitligt CO2-indhold i det danske el-miks). Udledningen fra en Mercedes Citaro 

12 LE vil tilsvarende være 1050 g CO2/km. Elbussen CO2-udledning fra elbussen er således 

ca. 1/3 af udledningen fra dieselbussen.  

Den samlede reduktion i CO2-udledning gennem det 2-årige forsøg har været ca. 62 tons 

CO2.  
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Batteritest Teknologis Institut har gennemført test af bussernes batteri med henblik på vurdering af 

batteriets levetid (Teknologisk Institut, 2016). Batterikapaciteten af begge busser blev testet i 

maj-juni 2014. Som følge af beskadigelse af en batteripakke i den ene bus var det ikke muligt 

at lave en meningsfuld måling af reduktionen i batteriets kapacitet gennem forsøgsperioden. 

Det var derfor kun den ene bus, som også blev testet ved projektafslutning. Teknologisk 

Institut gennemførte sideløbende en mindre test af samme type battericeller, som er anvendt i 

bussernes batterier. Teknologisk Institut har fået adgang til BYD’s egne testdata under en 

NDA (non-disclosure agreement). Teknologisk Institut finder på baggrund af egne analyser 

ingen grund til at betvivle BYD’s testresultater. 

Test af elbussens batteri viser, at nedbrydning af batteriet i løbet af projektet er målbart. 

Teknologisk Institut estimerer på baggrund af egne analyser og BYD’s testdata, at batteriet vil 

have en resterende kapacitet på 80% efter knap 7 års anvendelse under danske klimaforhold.  

Nedbrydning af batteriet omfatter en reduktion i batteriets kapacitet, således at det er muligt at 

trække mindre energi fra batteriet, og en øget intern modstand i batteriet, hvilket sænker 

batteriets spænding. Reduktionen i batteriets kapacitet er den væsentligste nedbrydning af 

batteriet. Nedbrydning af batteriets som følge af øget intern modstand er til gengæld 

forsvindende lille. 

Følgende forhold spiller ind på reduktionen af batteriets kapacitet: 

 Nedbrydning som følge af ælde. Li-ion batterier nedbrydes som følge af ælde 

uafhængigt af anvendelsen. Graden af nedbrydning er i høj grad temperaturafhængig 

og øges eksponentielt med øget temperatur. 

 Nedbrydning som følge af anvendelse. Batteriets nedbrydning er i høj grad påvirket af, 

hvor stor en del af batteriets kapacitet, som benyttes. Det anbefales normalt, at Li-ion 

batterier ikke aflades til under 20% SOC, idet dette slider kraftigt på batteriet, og nøjes 

man med en afladning til 30% SOC forlænges batteriets levetid betydeligt.  

Ifølge BYD nedbrydes batteriet med 8% af den oprindelige kapacitet det første år, hvilket 

aftager til 4% det andet år og 2% det tredje år, for at stabilisere sig ved ca. 1% fra det fjerde år 

(BYD, 2016a). 

Der må forventes en forskel på nedbrydningen af bussens enkelte batteripakker, idet der er 

forskel på køling og opvarmning af batteripakkerne alt efter om de er anbragt på bussens tag, 

indvendigt forrest i bussen eller udvendigt under gulvet bagerst i bussen. Teknologisk Institut 

estimerer, at batteripakken på bussens tag har en kortere levetid (ca. 6 år) end de øvrige 

batteripakker (ca. 7 år). 
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2 English summary 

In the period from January 2014 to December 2015, Trafikselskabet Movia has tested two 

electric buses (Model BYD K9), produced by the Chinese electric bus manufacturer BYD 

(Build Your Dreams). The buses have been used for routes 3A, 12, 40, 141 and 149 in the 

Copenhagen area. The buses are 12 m low floor buses with 28 seats and 33 standees. The 

bus is equipped with a 324 kWh (600 Ah) traction battery with a total weight of 3.2 ton. The 

buses used a regular diesel-fired heater to heat up the bus cabin. The buses were charged at 

the bus garage by a 2x30 kW charger (each bus was connected with max 60 kW). 

The buses were used in the daily bus service as primary in-service buses. Throughout the test 

period, two replacement diesel buses have been used instead of the electric buses when they 

were out of service. The electric buses were lent to the bus operators Keolis Danmark A/S 

(previously City-Trafik A/S) and Arriva Danmark A/S which were responsible for the operation 

of the buses. The project was completed with aid from the Danish Transport and Construction 

Agency (DKK 4.65 million), the City of Copenhagen (DKK 2 million) and DONG Energy (0.4 

million) and have been co-financed by Keolis, Arriva, DONG Energy and Movia through staff 

resources. The project budget totalled DKK 8.3 million. 

Purpose The purpose of the project was to contribute with information about the things listed below: 

 Practicalities as to the operation and maintenance of the buses  

 Energy consumption and range 

 Reliability 

 Environment as to CO2, NOx, particles and noise 

 Charging 

 Customer and driver experience. 

Delivery The buses were delivered in October 2013, which was ten months after the date of delivery 

originally agreed. The reason was delay in the vehicle approval procedure and in the 

production of the buses. The inspection of the buses showed that they failed to meet the 

contractual requirements in several ways, and there was a need for adaptations – in particular 

with respect to interior noise and the positioning of hand rails.  

Bus routes In 2014 the buses were used on bus routes in light urban traffic (route 12 and route 40). In 

October 2014 one of the buses was transferred to a route (3A), where it was tested in heavy 

urban traffic (avg. speed is 15 km/h and avg. number of passengers is 12). The other bus was 

transferred to routes which were close to the operator’s garage (routes 141 and 149). The 

objective was to challenge the range of the bus so that the bus was kept in service until the 

remaining battery capacity was approx. 10%. Routes 141 and 149 run in light urban traffic 

(avg. speed is 22 and 23 km/h respectively and the average number of passengers is 9 and 8 

passengers respectively). The line of the two bus routes is very similar. Due to problems with 

a too wide turning radius, the bus was not used on routes 141 and 149 until the beginning of 

January 2015. The electric buses have been in service on route 3A and routes 141/149 for a 

whole year. On routes 141 and 149, the bus has typically driven 130-190 km per day, and on 

route 3A, 152 or 171 km per day depending on the run where the bus was used. 

Battery and 

driving data 
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The electric buses were fitted with data loggers recording data from the CANbus of the bus 

every second for position, mileage, battery capacity, energy consumption, speed and exterior 

temperature. In 2014, there were errors in logged data for extended periods of time. This 

means that there is no battery and driving data on 23% and 30.8% of the planned run days. 

The operators were asked to keep a log for the operation of the bus. Only one of the operators 

has kept the log of the capacity level of the traction battery before departure from and on 

arrival at the bus garage and of the mileage of the bus throughout the test period. The quality 

of the battery and driving data has consequently been inadequate in 2014. The data loggers 

have worked satisfactorily throughout 2015.  

As a result of the varying level of quality of battery and driving data for 2014 combined with the 

fact that the buses were used on different bus routes, only data for 2015 have been used for 

analyses of the energy consumption of the buses. 

The energy used for propulsion has been calculated on the basis of mileage and the 

consumption of electricity recorded by main metres connected to the charger of the electric 

bus. The consumption thus includes empty running between the bus route and the operator’s 

garage as well as loss on charging of the traction battery. According to BYD, the loss in 

charger and battery when the bus is charged is at 9% (BYD, 2016b). 

The average energy used by buses driving a route in heavy urban traffic (route 3A) is 1.37 

kWh/km, and the average energy used on routes in light urban traffic (routes 141 and 149) is 

1.35 kWh/km. Whether there is light or heavy urban traffic on the routes driven does not cause 

any significant changes to the energy consumption. To reduce the consumption and thus 

extend the range of the bus, the operator on route 3A chose to turn off the bus air-conditioning 

system in the months of autumn, winter and spring. This plays a role in the recorded energy 

consumption. 

In comparison Transport of London has, since January 2014, been testing two BYD K9 buses 

on peak-hour routes in London (routes 507 and 521) where the average speed was very low 

(8-10 km/h). The test result shows an energy consumption of 1.2 kWh/km (including energy 

loss in the charging process). 

There are no significant differences in the energy used at different times during the day. Nor is 

there any clear trend in terms of the time of year when the energy consumption is the highest 

(see Figure i).  
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Figure i. Box plot of energy consumption, broken down by months 

 

Note: The boxes represent 50% of the data. Together with the boxes, the vertical lines (whiskers) mark 

95% of the data. The black dots show outliners which fall outside the 95% confidence interval (CI). The 

horizontal lines mark the average consumption. The notches display the 95% confidence interval for the 

average consumption. The energy consumption does not include losses in charger and battery on 

charging. The energy used for cabin heating is not included. 

The energy consumption depends on the outdoor temperature, see figure ii. When 

temperatures are below 2°C or above 18°C, the energy consumption peaks. The increased 

energy consumption when the temperatures are high is due to the increase in the use of air-

conditioning. A higher energy consumption when the temperatures are low may have to do 

with a higher use of energy required for driving in e.g. snow or ice. 
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Figure ii. Correlation between outdoor temperature and energy consumption 

 

Note: The blue line marks the average energy consumption. The grey area shows the 95% confidence 

interval, i.e. where 95% of the data is. The energy consumption does not include loss of energy in 

charger and battery on charging. The energy consumption does not include energy used to heat up the 

bus cabin.  

The driver’s style of driving has a great effect on the energy consumption. If you look at the 

25% of the drivers who have the highest energy consumption, their energy consumption is 

approximately 15% higher than the energy consumption of the 25% of the drivers with the 

lowest energy consumption, see figure iii. The drivers with the greatest energy consumption of 

all have an average consumption which is approximately 35% above the drivers who have the 

lowest consumption. In these extremes weather conditions such as snow and ice may have a 

great impact on consumption. 
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Figure iii. Driver-dependent energy consumption 

 

Note: The blue line marks the average energy consumption. The grey area shows the 95% confidence 

interval, i.e. where 95% of the data is. The energy consumption does not include loss of energy in 

charger and battery on charging. The energy consumption does not include energy used to heat up the 

bus cabin.  

In tests with new electric bus models, the energy used for propulsion has been lower than the 

energy consumption recorded in this test. Boreal Transport Norge AS has, for instance, 

recorded an average energy consumption of 0.9 kWh/km for propulsion of the bus (BTN, 

2016) after ten months’ operation (including winter months) of a Ebusco electric bus in 

Stavanger. In a test on route 3A in Copenhagen, two electric buses charged at the terminal 

stations will be used in the autumn of 2016. The buses are considerably lighter than the tested 

BYD K9. The supplier, Linkker, has promised a consumption of 1.05 kWh/km, including cabin 

heating.  

The use of diesel for cabin heating has been recorded throughout the test period for one of the 

buses only. The average energy consumption for cabin heating is 0.28 kWh/km. The highest 

diesel consumption is not surprisingly in the winter months where the consumption reached 

0.081 litres of diesel per kilometre (0.81 kWh/km), see figure iv. 
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Figure iv. Total energy consumption 

 

Note: Includes data for 2014 and 2015 for electric bus used in light urban traffic. The energy 
consumption comprises energy loss in charger and battery on charging. 

Range BYD states that the bus has a range of 250 km. The range of the buses has been tested on a 

route in heavy urban traffic and during a mixture of urban and motorway driving. During a 

mixture of urban and motorway driving, the test showed a range of 325 km and during urban 

driving 240 km. 

The range of the buses during regular service was calculated on the basis of the consumption 

of the battery capacity of the bus. The data logger of the bus has continuously recorded the 

battery capacity. The battery capacity is stated as %SOC (State of Charge) – the SOC of the 

battery being 100% when fully charged and 0% when completely discharged (cut-off voltage). 

By comparing the reduction in %SOC with kilometres driven, it is possible to estimate the 

range of the bus.  

The calculated average range of the electric buses is 211 km in heavy urban traffic (route 3A) 

and 232 km in light urban traffic (routes 141 and 149). It spans great variations as a result of 

differences in driving style and extreme weather (high temperatures, snow, ice etc.). Variations 

in the calculated range appear from Figures v and vi. 
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Figure v. Calculated range on route 3A 

 

Figure vi. Calculated range on routes 141/149 

 

Note: The electric bus was operating on routes 141 and 149 from 1 January to 23 December 2015. From 

10 November 2014 to 10 April 2015, the traction battery of the bus was partly defective. Therefore, it has 

not been possible to calculate the range for the period January-March 2015. Data for the month of June 

covers only two run days in June 2015. 

Figure v and vi show the range when the battery is fully discharged (cut-off voltage). This will 

not happen during day-to-day use as the bus operators need a buffer to avoid that the battery 

of the bus runs down on the route. Only a few days, the residual capacity (%SOC) of the bus 

batteries was below 20% - it is possible to discharge the bus battery to 0% SOC. On return to 

the bus garage, the average %SOC was 29.4% in heavy urban traffic (route 3A) and 34.2% in 

light urban traffic (routes 141 and 149). In the test performed by Transport of London of two 
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BYD K9 electric buses, the buses used an average of 51% of the battery capacity. Against 

that background, Transport of London concludes that the battery capacity of the buses (324 

kWh) is significantly higher than is required to operate the route (daily mileage 115 km). 

Nottingham City Council is highly experienced in procurement and operation of electric buses 

– in March 2016 Nottingham City Council had a fleet of 47 electric buses. In the tender 

documents for electric buses, Nottingham City Council required the electric bus to have a 

residual battery capacity of 30% when the bus returns to the bus depot after end of service on 

the route (Nottingham City Council, 2015). Assuming that the back-up capacity is 30%, it 

means that the tested electric bus can be used in runs of approx. 170 km, including empty 

running to and from the garage. The distance from the garage to the route varies considerably, 

but is in many cases 10-15 km. If electric buses are used in runs below 100 km, it would be a 

very poor deployment of the vehicle range. 

142 of Movia’s runs have a length of 100-150 km. The potential for deployment of BYD K9 in 

existing runs is thus around 150 busses or around 10% of all busses which Movia uses for 

regular bus service. 

Another factor to be taken into consideration is the reduction of the battery capacity. BYD 

warrants that the battery has a residual capacity of 80% SOC after 500,000 km (or 8 years). If 

the bus is used in a run where it drives 80,000 km, the bus has reached 500,000 km after 

almost six years. The Danish Technological Institute has tested the wear of the battery. The 

Danish Technological Institute estimates that the battery has a residual capacity of 80% after 

around 7 years (Teknologisk Institut, 2016). When the residual capacity is reduced to 80%, the 

battery must either be replaced or the bus must be transferred to a less demanding run.  

 Basically, the buses have performed reliably when in service. Both buses have, however, 

been out of service for longer periods, and the buses have only been in service 61.2% and 

64.1% of the planned days in the test period. Cancellation due to maintenance and technical 

problems represents 23% and 24% respectively of all planned days. 7 and 9 % of the planned 

days were cancelled by the bus operators and 7 and 8% of the days were cancelled by Movia. 

Driveline failure (including problems with charging the 24V battery) accounts for cancellation of 

5% and 18% respectively of the planned days. If we disregard days cancelled as a result of 

defects in the traction battery, which was an external cause, the buses were out of service for 

5% and 12% of the planned days as a result of defects in the bus driveline. 

 

 Like Transport of London, the bus operator Transdev has tested the same version of BYD K9 

as Movia. The test was conducted in the Helsinki area in the period from June 2014 to 

December 2015. The experience from all three projects is that the electric driveline basically 

works well. In London, there has only been very few defects in the buses. Like Movia, 

Transdev has faced various technical problems with the buses. 

 

The most important technical problems resulting in cancellation of services: 

Problems with the diesel heater. Both buses have been plagued by malfunctioning of the 

diesel heater. One of the buses was out of service for the main part of February and March 

2015, and the other bus was out of service for half of June 2015. The furnace was often 

overheated and then it switched off and was difficult to restart. The heating system had 
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apparently been wrongly dimensioned to the effect that there was insufficient liquid to absorb 

the heat from the furnace. Transdev has faced the same problem with the diesel heater of the 

bus.  

Defective traction battery. One of the three battery packs of the bus (108 kWh) has been 

broken in one of the electric buses. The problem caused the bus to be out of service for a total 

of 26 possible days in November-December 2014. The bus proved to be capable of continuing 

using the remaining battery packs. However, the lower battery capacity reduced the range of 

the bus. Consequently, the bus had a shorter daily mileage in January-March 2015. BYD did 

not succeed in repairing the traction battery until the beginning of April 2015. The reason for 

the long repair time was that it took a long time to deliver the new battery pack from China. 

The cause of the problem was unauthorised disassembly of one of the battery packs. The 

sealing of the batteries had been broken, and the battery had subsequently been damaged by 

seeping water. It has not yet been clarified who broke the sealing of the battery. 

Motor coolant leakage. The motor coolant system broke in one of the buses. According to 

BYD, the reason is excessive wear and tear of the coolant pipe. To avoid this problem in 

future, BYD has introduced better quality assurance procedures in the assembly process. 

Inadequate start battery. Both buses have had problems with their 24V batteries being low, 

and with the bus failing to start. Because the battery drained so quickly, one of the operators 

had to replace the 24V battery three times. At last, the operator had to buy a gel battery which 

could stand rapid battery discharges. The 24V battery was charged by the traction battery 

when the traction battery had been charged. When the traction battery was fully charged, the 

charge of the 24V battery ended, and the 24V battery could therefore be depleted during the 

night when the bus stood idle. BYD has updated the software to prevent the charging of the 

24V battery from stopping when the traction battery had been charged. 

However, the software update did not solve the problem. The operator has therefore had to 

charge the 24V battery separately during the night. In a number of cases the charge of the 

traction battery switched off because the 24V battery was being charged. This has caused the 

bus to be out of service as the battery was not sufficiently charged. Transdev faced similar 

problems with the 24V battery of the bus. 

Defective doors. One of the buses has had problems with the closing of the doors. The bus 

could not drive because the door brake blocked. The bus had not been equipped with the 

mandatory door brake at the factory. Transdev also faced problems with the door brake which 

never worked as it should. 

Lack of traction. Both buses have had problems with failures in the tractive force of the bus. 

One of the buses was out of service for four days in 2015 as one of the engines of the bus 

failed to pull. BYD had to replace the motor controller of the bus. 

Jammed brake. One of the electric buses has had problems with the brake on the left rear 

wheel jamming. 
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Remote-controlled key. A remote-controlled key was used to operate the bus. In one of the 

buses, the range of the key was reduced dramatically, and it was therefore difficult to start the 

bus.  

The buses have also been plagued by various problems which have not caused service to be 

cancelled:  

Interior noise. A high interior noise level in the bus was identified by many passengers as 

particularly problematic. There is a high-pitched howling sound from the rear axle of the bus. 

That is not immediately a problem that BYD has been able to remedy as it has to do with 

BYD’s choice of driveline with two wheel hub motors and structure of the bus differential.  

Upon delivery of the buses, the average sound pressure was measured at 71.8 and 72.7 

dB(A) with the highest value being 85.8 dB(A). The comparable noise level in a reference 

diesel bus was measured at 66.8 and 68.9 dB(A) and the highest value at 79.0 dB(A) 

(Rambøll, 2013). The noise measurement showed that the electric bus had a higher level of 

high-frequency noise than diesel buses. The noise is particularly high around 1000 Hz, which 

is a frequency to which the human ear is sensitive. BYD took various measures to isolate the 

buses acoustically. A check measurement did not substantiate that BYD’s modifications had in 

fact reduced the noise level. 

Noise in the bus has also been a material problem in Transdev’s test of the electric bus. 

Conversely, interior noise has not posed a problem to Transport of London – the reason may 

be that the buses drive at very low speed. 

Oil leakage from DC converter. One of the buses has had a long-term problem with oil leaking 

from the DC converter of the bus, but it has not affected the operation of the bus. It took a long 

time for BYD to provide spare parts and to repair the bus.  

Signs. It was very difficult for the drivers to set the destination sign, and it did not meet Movia’s 

requirements specifications. That meant that if the operators needed a new sign text, BYD had 

to program the sign. 

Turning radius. The turning radius of the bus was too wide. That meant that the bus could not 

turn at one of the terminal stations where there was not much room to turn the bus. As a result 

of modifications of the bus, the turning radius was reduced. However, BYD did not succeed in 

reducing the turning radius of the bus enough, and therefore, the drivers had to reverse the 

bus at the terminal station.  

Problems with the delivery of spare parts. BYD’s delivery of spare parts was at times late. This 

was a problem faced by Transdev as well as Transport of London. 

Poor service manual. The bus was delivered without a Danish or English service manual. 

Consequently, the operators were unable to troubleshoot for problems with the buses. The 

operators were only given a short introductory leaflet and basic information about the bus such 

as the type of oil to be used. Poor service manuals was also one of Transdev’s points of 

criticism during their test of the electric bus. 
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There was a difference in how successful the operators were in ensuring that the electric bus 

had as many operating days as possible. Lack of bus drivers trained to drive the bus has been 

a challenge to both operators – one of the operators has, however, had twice as many 

cancelled operating days than the other operator because of the lack of trained drivers. 

The operators arranged for a limited number of bus drivers to be trained to drive the bus. In 

that way, the operators avoided too long intervals between the drivers trained to drive the 

electric bus actually driving it. In some periods of the time, there was (in particular for one of 

the operators) a lack of trained bus drivers. This is a problem which arises because only a few 

electric buses at a garage are being tested – if electric buses are being used on an entire 

route, all bus drivers will have to be trained to drive the electric buses. 

The bus operators have had a strong incentive to drive the buses as they have been able to 

achieve savings on fuel compared on the diesel buses they have otherwise used on the route. 

The large number of days cancelled by the bus operators shows that there are significant 

logistical challenges in using vehicles which require special instructions. 

One of the operators had bus runs which the electric bus had a sufficient range to cover. The 

bus runs of the other operator were too long compared to the range of the bus. Consequently, 

the bus had to be called home in the course of the day and be replaced by a diesel bus. As 

previously mentioned, the idea was that the bus was to be called home when its remaining 

battery capacity was down to 10%. However, it proved not to work in practice as it had to fit 

into the bus drivers’ duty rosters. When it fitted into the duty rosters, the remaining capacity of 

the bus was 34.6% on average. 

In the test of electric buses, it is recommended that electric buses are used in dedicated bus 

runs which have an appropriate length compared to the range of the bus as it provides for 

easier logistics in the use of the bus, and it gives more consistent records of the ability of the 

bus to complete the bus run under different conditions (e.g. weather, temperature and driver’s 

driving style).  

One of the operators cleaned the buses thoroughly during the day and the other operator at 

night. As the electric buses only operated in day time, one of the operators had to take the bus 

out of service to clean it. 

Electric bus services were cancelled by Movia to present the buses and to test their batteries.  

The drivers’ opinions of how it is to drive an electric bus compared to a diesel one are divided. 

Nearly half of the drivers preferred driving the electric bus rather than the diesel bus – 

conversely 30% preferred to drive a diesel bus. A majority of the drivers thought that the 

electric bus accelerates better than diesel buses, and 80% of the drivers found that the 

customers responded positively to driving an electric bus. 

The bus comfort has been a problem to many drivers. The drivers point out the following 

matters: 

 Inappropriate design of the driver’s cabin. There is no space for the driver’s 

belongings (bags and jackets), and the blind at the driver’s left side window covered 

only parts of the window. 
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 Poor view of cyclists and pedestrians in right turns. A part of the bus traction battery 

was located above the right wheel arch which reduced the view. The coin counter was 

located inappropriately, obstructing the view through the front window.  

 It was difficult and time-demanding for the driver to change the bus signs. 

 The reversing camera produced a poor rear view. 

 The turning radius of the bus was too wide, and as a result, the drivers had to reverse 

at Albertslund Station to turn the bus. 

 The heating system of the bus was difficult to regulate – the bus was either too hot or 

too cold. 

Throughout the test period, the passengers have been encouraged to share their experience 

of the electric buses. A total of 178 passengers have texted or emailed their experiences of 

driving an electric bus. 65% of the passengers were enthusiastic about driving an 

environmentally friendly bus. 22% of the passengers pointed out that the interior noise level in 

the buses was too high. 

Movia has also conducted a quantitative survey of the passenger experience of the electric 

buses. The purpose of the survey was also to reach the passengers who did not take the 

initiative to share their experience. 262 passengers took part in the survey. 

90% of the passengers stressed that it was important to them to drive an environmentally 

friendly bus. On the other hand, only 20% believed that they would take the bus more often if 

the bus was environmentally friendly. 21% of the passengers found that the interior noise level 

in the bus was high. Conversely 56% of the passengers found that there was only little noise 

inside the bus. With respect to the interior design of the bus, 60% thought that the bus interior 

was stylish, whereas 15% disagreed. The passengers were very divided in their opinion of the 

spaciousness of the bus. A majority of the passengers found the bus comfortable. 

With respect to the noise level of the bus at the bus stop, almost half of the passengers 

responded that they found that the bus made less noise than a diesel bus. 38% of the 

passengers did not notice whether the bus had a particularly low noise level, and 13% even 

believed that the bus made more noise than a diesel bus. 58% of the passengers were willing 

to pay DKK 2 more to take a bus if Movia used only electric buses. This is a surprising result in 

comparison with other passenger surveys. A comprehensive customer survey that Movia 

performed in 2015 did not indicate that the environment is an important parameter in 

customers’ priority of public bus transportation (Movia, 2015b). 

Basically, the bus operators find that the buses have worked well and that the collaboration 

with BYD went well. At a point, there were some problems with the delivery of spare parts, but 

the problem was fixed. A lack of knowledge of English was a challenge in connection with 

training of the bus operators’ staff, and it was necessary to find an interpreter to translate from 

Chinese. The buses had various teething troubles – defects which gave the impression of a 

bus which had not been tested thoroughly in service in a North European context. It is, 

however, important to keep in mind that the bus operators also often face problems when new 

diesel bus models are to be put into operation. 
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The operators are also very interested in using electric buses in future. Today, there are, 

however, a number of barriers that make it less attractive for them to use electric buses when 

they bid on regular bus services.  

 

 For electric buses to be used in regular bus services, they must be more reliable than the 

BYD buses proved to be. To obtain a high reliability in operation, the bus supplier must 

have an efficient local after-sales market which can deliver spare parts and workshops to 

provide for prompt repair of defects in the buses. 

 The bus operators see a significant risk in the uncertainties surrounding battery life and 

replacement costs. A number of bus suppliers offer warranty schemes, making it possible 

to insure against defects in the batteries. Some suppliers of electric buses are small 

enterprises, which means that there is a risk that the suppliers go bankrupt and that the 

bus operators will not benefit from the warranty scheme.  

 There is also great uncertainties associated with the resale value of used electric buses. 

While the bus operators know exactly how to estimate the resale value of diesel buses, 

there are great uncertainties as to the resale value of used electric buses as there is not 

yet a market for the resale of electric buses. 

 The total costs of electric bus operation in Denmark are much higher than in some of our 

neighbouring countries such as Sweden and Norway. One of the reasons is the high 

taxes on electricity for which the bus operators are not eligible for allowance. This means 

that it is not possible to generate sufficient savings to compensate for the significantly 

higher initial cost of the electric bus.  

 Movia’s contracts for regular bus services usually run for six years and may be renewed 

three times for terms of two years. Renewal of the contract requires the bus operator to 

meet various targets (quality targets, etc.). The fact that the contract may be terminated 

after six years poses a challenge when using electric buses to operate bus routes. If the 

contract is terminated after a period of six years, it increases the risk when used electric 

buses are being sold as the resale value is uncertain. Therefore, it would reduce the risks 

of the bus operators if the guaranteed length of the contract is increased from six to eight 

or ten years. 

As part of the test project, DONG Energy has wished to test the bus operators’ incentive to 

use electricity at times when the power grid has idle capacity. DONG Energy has therefore set 

a special time-differentiated net rate for charging of the buses. On weekdays between 1 and 7 

pm, the net rate was DKK 1/KWh. Outside these hours, the net rate was DKK 0.02/kWh. That 

gave the bus operators a strong economic incentive to charge the electric bus outside peak 

hours (hours when the power grid is highly loaded). 

The bus operators have respectively used 10.4% and 13.1% of its overall power consumption 

on weekdays between 1 pm – 7 pm. During the test period, there have been significant 

differences in how much the buses have been charged in the high rate period. One of the bus 

operators has generally had a declining consumption in the course of the test period in the 

high rate period whereas the other bus operator’s consumption of electricity at the high rate 

has increased in the test period. 
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Economy The electric buses were used on routes with used bus equipment. To facilitate comparison of 

the total costs of electric buses and diesel buses, the total costs of the electric buses are 

compared with the costs of a new diesel bus. 

The reference bus selected is a Mercedes Citaro 12 LE (12 m, low entrance). It is a reliable 

high-quality bus at the high end of the market. The bus has a relatively low energy 

consumption.  

In the test period, the total costs per BYD K9 have been DKK 2.75 million, whereas the total 

costs of a new Mercedes Citaro 12 LE have been calculated at DKK 1.22 million. The costs 

per kilometre for the electric bus is DKK 50.88, whereas the costs of a new diesel bus has 

been calculated at DKK 7.60 per kilometre. The reason for the very high price per kilometre is 

that the electric buses drove few kilometres during the test period. 

In the test period, the total costs of setting up the charging infrastructure (cabling, connection 

to the mains supply, etc.) is DKK 310,603 per electric bus. The reason for the high costs is the 

costs include the costs actually incurred and paid by DONG Energy. 

The total costs (i.e. bus-dependent costs) of operating a BYD K9 for a six-year period and a 

12-year period of operation are compared with the total costs of a Mercedes Citaro 12 LE. The 

calculations are based on an annual mileage of 80,000 km on a bus route comparable to route 

3A. 

The annual total costs of operating a BYD K9 have been calculated at DKK 993,000 for a six-

year period of operation and DKK 957,000 over a 12-year period. The annual total costs of 

operating a Mercedes Citaro 12 LE have been calculated at DKK 693,000 over a six-year 

period of operation and DKK 658,000 over a 12-year period. The cost per kilometre for the 

electric bus has been calculated at DKK 12.41 over a period of six years and DKK 11.96 over 

a period of 12 years whereas the costs of a Mercedes Citaro 12 LE have been calculated at 

DKK 8.67 per kilometre over a six-year period of operation and DKK 8.23 per kilometre over a 

12-year period. The costs of operating BYD K9 are 43-45% higher than the costs of a diesel 

bus. 

At the time of writing, the Danish Government has proposed a phase-out of the PSO (Public 

Service Obligation) tax on electricity in the period 2017-21, which will reduce the costs of using 

electric buses to operate bus routes. The average PSO tax is DKK 0.173 per kWh. 

As opposed to various other industries, passenger transport companies are not eligible for 

allowance for taxes on electricity and VAT on taxes on electricity. An exception in the Danish 

Electricity Tax Act (elafgiftsloven) is, however, electricity for propulsion power which is subject 

to EU’s minimum tax of DKK 0.004 per kWh. While the tax on electricity for rail transport is 

DKK 0.004, the tax on electricity for electric buses in public transport is DKK 0.91 (SKAT, 

2016). The high tax rate on electricity is a significant barrier to changing the public bus 

transport system to electricity.  

It is important to keep in mind that the business case for electric bus services depends on the 

bus  model applied and correct use. On the basis of the test conducted, it is not possible to 
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make any general conclusions as to the additional costs of using electric buses to operate bus 

routes.  

Environment The electric bus has not emitted local air pollution from the driveline. On the other hand, there 

have been emissions from the diesel heater used to heat the bus cabin. Emissions of local air 

pollution from the diesel heater have not been measured. The electric bus has not had any 

emission of CO2 from the driveline. The emission from the diesel furnace is in average 69 g 

CO2/km. If upstream CO2 emission in connection with the production of electricity and diesel 

is included, the overall emission from BYD K9 when driving on a route comparable to 3A is 

355 g CO2/km (based on the average CO2 content in the Danish electricity mix). The 

emission from a Mercedes Citaro 12 LE will correspondingly be 1050 g CO2/km. The CO2 

emission from the electric bus is about one-third of the emission from the diesel bus.  

The total reduction in the CO2 emission in the two-year test period has been around 62 tons of 

CO2.  

Battery test The Danish Technological Institute has tested the batteries of the buses in order to assess 

their life (Teknologisk Institut, 2016). The battery capacity of both buses was tested in May-

June 2014. As a result of damage to a battery pack in one of the buses, it was not possible to 

perform a meaningful measurement of the reduction in the battery capacity in the test period. 

Consequently, only one of the buses was tested at project closeout. Simultaneously, the 

Danish Technological Institute conducted a minor test of the same type of battery cells as had 

been used in the bus batteries. The Danish Technological Institute has been given access to 

BYD’s test data under a non-disclosure agreement. On the basis of its own analyses, the 

Danish Technological Institute finds no reason to question BYD’s test results. 

The battery test shows that the degrading of the battery in the course of the project is 

measurable. The Danish Technological Institute estimates that the battery will have a 

remaining capacity of 80% after nearly 7 years of use in Danish temperature conditions.  

The degrading of the battery includes a reduction of the battery capacity to the effect that it is 

possible to draw less energy from the battery, and an increased internal battery resistance that 

reduces the battery voltage. The reduction in battery capacity is the most important degrading 

of the battery. In return, the degrading of the battery as a result of increased internal 

resistance is negligible.  

The below listed factors influence on the degradation of the battery: 

 Calender aging. Li-ion batteries are known to degrade throughout life independent of 

use. The extend of degradation is highly dependent on temperature and increases 

exponentially to increased temperature. 

 Degradation resulting from usage. The extend of battery degradation is highly 

impacted by the depth of discharge. It is normally recommended that Li-ion batteries 

are not discharged to below 20% SOC as this wears the battery. If the battery is only 

discharged to 30% SOC, the battery life time can be extended significantly. 
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BYD states that the battery degrades by 8% of the capacity in the first year of its life. In the 

second year of its life, the rate of degradation decreases to 4% and 2% the third year before it 

stabilises at about 1% from the fourth year (BYD, 2016a). 

It is to be expected that the degrading of the individual bus battery packs varies as there is a 

difference in the cooling and heating of the battery packs depending on whether they had 

been placed at the bus roof, indoor at the front of the bus or in the interior rear of the bus. The 

battery pack on the bus roof is expected to have a shorter life (6 years) than the other battery 

packs (7 years)  
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3 Indledning 

Movia er Danmarks største trafikselskab med knap 220 millioner passagerer om året, knap 

450 buslinjer og ti lokalbanestrækninger. Movia står for planlægningen af bus-, flex- og 

lokalbanetrafikken i Østdanmark. Movia er som trafikselskab en særlig, lovbestemt offentlig 

virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Movia betjener og finansieres af Region 

Hovedstaden, Region Sjælland og de 45 kommuner i de to regioner. 

Regionerne og kommunerne bestemmer selv, hvilke buslinjer de vil have, hvor de skal køre, 

og hvor tit busserne skal køre. De bestiller den ønskede bustrafik hos Movia, som herefter 

planlægger og koordinerer den samlede bustrafik på tværs af kommune- og regionsgrænser. 

Movia råder ikke selv over busser, men udbyder kørslen i offentlig licitation og indgår 

kontrakter med private busoperatører, som herefter udfører kørslen. Busoperatørerne 

opererer samlet ca. 1.450 busser for Movia. 

Sammen med busoperatørerne tester Movia løbende nye miljøvenlige teknologier. Formålet er 

at modne markedet gennem at skabe viden og erfaringer, for derigennem at fremme 

anvendelsen af nye teknologier og reducere omkostningerne for operatørerne. 

Da forsøget med store elbusser i 2010/2011 blev søsat, eksisterede der ikke 12 m natopladte 

elbusser på det europæiske marked, og der var ingen europæiske producenter, som havde en 

tilnærmelsesvis brugbar teknologi på vej. I slutningen af 2010 blev Movia kontaktet via 

Udenrigsministeriet af den kinesiske elbusproducent BYD (Build Your Dreams), som ønskede 

at indgå i et samarbejde med Movia om elbusser. Det blev besluttet, at samarbejde om at lave 

en fælles ansøgning til Trafik- og Byggestyrelsens pulje til fremme af energieffektive 

transportløsninger med henblik på test af to elbusser. 

I perioden frem mod ansøgningsfristen aflagde Movia, Københavns Kommune, en teknisk 

konsulent og de busoperatører, som skulle drifte busserne, et besøg i Kina med henblik på at 

udarbejde en rapport om de mulige elbusser. Rapporten gjorde det klart, at det var tale om en 

førstegenerations elbus, og at der måtte forventes børnesygdomme og usikkerhed om kvalitet, 

rækkevidde og lasteevne (Preben Engelund, 2011). 

Ansøgningen til Trafikstyrelsen indeholdt desuden tilsagn om økonomisk støtte fra 

Københavns Kommune og DONG Energy. Hvor førstnævnte ønskede at fremme 

miljømæssige fornuftige løsninger til gavn for byens borgere og erhverv, ønskede sidstnævnte 

særligt at teste omstændighederne omkring Smart-Grid, dvs. en test af om elbusser kunne 

bidrage til en effektiv og stabil udnyttelse af elnettet. Herudover var der medfinansiering fra 

Movia og busoperatørerne Keolis Danmark A/S (tidligere City-Trafik A/S) og Arriva Danmark 

A/S, som stod for driften elbusserne. Operatørerne blev udvalg på baggrund af deres 

interesse for at deltage i et forsøg med elbusser. 

Formålet for Movia var overordnet set at driftsteste natopladede elbusser og skabe viden, der 

gjorde det muligt at vurdere teknologiens modenhed i forhold til implementering af elbusser i 

egentlig drift. Det var i denne henseende vigtigt at afdække bl.a. økonomiske forhold, 

rækkevidde, driftsstabilitet og batteriernes holdbarhed. 

Trafikstyrelsen gav tilsagn til projektet i august 2012. 
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3.1 Formål 

Projektet havde til formål at opnå viden på følgende området: 

 Praktiske forhold omkring drift og vedligehold 

 Energiforbrug og rækkevidde 

 Driftsstabilitet 

 Miljøforhold ift. udledning af CO2, NOx, partikler og støj 

 Forhold omkring opladning 

 Kunde- og chaufføroplevelser 
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4 Specifikationer for BYD K9 

Elbussen var en model BYD K9 med følgende specifikationer: 

Længde: 12 m 

Bredde: 2,55 m 

Højde: 3,36 m 

Kapacitet: 28 siddepladser og 33 ståpladser 

Dørkonfiguration: bussen har en 2-fagsfordør og en 2-fagsmidterdør. Bussen har ingen 

bagdør. 

Egenvægt: 13,9 tons. 

Lastvægt: 4,1 tons 

Totalvægt: 18 tons 

Figur 1. Placering af kørebatteriets tre batteripakker. 

 

 

Batteri: Bussen er udstyret med et 24V-batteri og et kørebatter. Kørebatteriet er af typen Li-

ion jernfosfat med en kapacitet på 324 kWh (540V, 600 Ah). Batteriet består af tre 

batteripakker á 108 kWh. Én batteripakke er placeret på bussens tag, én pakke i gulvet i 

bussens bagende og én pakke er fordelt på forhjulenes hjulkasser, se figur 1. Kørebatteriets 

vægt er 3,2 tons. 

Motor: 2x90 kW (maksimal effekt) navmotorer (permanent magnet synkronmotor).  

Topfart: 70 km/t. 

Acceleration: 0-30km/t = ≤ 9 sek.  

Ladeeffekt: 2x30 kW  

Ladetid: 5 timer (ved fuld opladning) 

Varmekilde: Den primære varmekilde var et 30 kW dieselvarmer suppleret med eldrevet 

aircondition. 
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BYD har siden produktionen af de to testbusser lavet en række ændringer af K9. Som følge af 

udvikling af batteriteknologien er det i dag muligt for BYD at tilbyde et batteri på 324 kWh 

fordelt på to batteripakker. Batterivægten er reduceret med 900 kg til 2,3 tons. Batteripakkerne 

er placeret anderledes i bussen, således at det ikke er batterier på forhjulenes hjulkasser. 

(BYD, 2016a) 

 

4.1 Garanti 

I projektet var busserne omfattet af service på den elektriske drivlinje og produktgaranti. 

BYD tilbyder følgende garanti på BYD K9: 

Almindelige dele: 2 år eller 200.000 km 

Drivlinje: 5 år eller 500.000 km 

Kørebatteri: 8 år eller 500.000 km 

Lak: 6 år, ubegrænset km 

Rusttæring: 12 år, ubegrænset km 
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5 Levering af busserne 

Leveringen af busserne blev udskudt gentagne gange som følge af en længere 

godkendelsesprocedure for bussen end BYD forventede og forsinkelser i produktionen af 

busserne. Busserne blev først WVTA-godkendt omkring årsskiftet 2012/2013.  

Efter det første besøg i Kina var det aftalt, at busserne skulle tilpasses danske forhold på en 

række punkter, som f.eks. chaufførsæde, aksler, sæder og farve. Forud for leveringen af 

busserne var Movia og busoperatørerne i juli 2013 på pre-delivery besøg hos BYD i Kina. 

Operatørerne konstaterede, at bussen på en række områder ikke var tilpasset som aftalt. 

Leveringen af de to busser skete i oktober 2013, 10 måneder efter den oprindelige 

leveringsdato. Ved gennemgangen af busserne viste det sig, at bussen på en række områder 

endnu ikke levede op til det aftalte, og der var behov for yderligere tilpasninger – dette gjaldt 

særligt den indvendige støj og placering af holdestænger - holdestængerne blev sat 15 cm op. 

Rambøll gennemførte en støjmåling af bussen, hvor støjen i bussen blev målt uden 

passagerer. Støjmålingen blev lavet i hhv. den bagerste del af bussen (1,3 m over gulv) og 

midt i bussen ud for døren (1,7 m over gulv), hvor det gennemsnitlige lydtryk blev målt til 71,8 

og 72,7 dB(A) med den højeste værdi på 85,8 dB(A). Det tilsvarende støjniveauet i en 

reference-dieselbus blev målt til hhv. 66,8 og 68,9 dB(A) og den højeste værdi til 79,0 dB(A) 

(Rambøll, 2013). Rambølls måling viste, at elbussen havde et højere niveau af højfrekvent 

støj end dieselbusser. Støjniveauet er højt omkring 1000 Hz, som det menneskelige øre er 

særligt følsomt overfor. 

BYD støjisolerede bussen ved at fylde lyddæmpende materiale i hulrum i bussen. Efter at 

BYD havde modificeret bussen, fortog Tårnhøj Måleteknik sidst i december 2013 en 

kontrolmåling af støjen i bussen. Målingerne blev gennemført ved samme positioner som 

Rambølls test. Resultatet viste et gennemsnitligt lydtryk på hhv. 73,1 dB(A) og 73,3 dB(A) med 

den højeste værdi på 86,8 dB(A). De højeste støj niveauer blev målt i forbindelse med 

acceleration af bussen til høje hastigheder (Tornhøj Måleteknik, 2013). Kontrolmålingen kunne 

således ikke dokumentere, at BYD’s modifikationer faktisk havde reduceret støjniveauet.1 

Forsinkelser i godkendelse af busserne betød, at den ene af operatørerne først modtog 

bussen i begyndelsen af januar 2014, hvorefter operatøren skulle indøve chauffører til at køre 

bussen. BYD gennemførte træning af operatørernes chauffører og mekanikere. Længden af 

kurset var 4 timer for chauffører og 8 timer for mekanikere. 

Bussernes driftsstart var oprindeligt planlagt til 1. februar 2013. Som følge af den forsinkede 

levering blev driftsstarten udsat til 1. januar 2014. Busserne kom dog først i almindelig drift 

hhv. den 5. februar og 12. marts 2014. Årsagen til den yderligere forsinkelse var udfordringer 

med installation af Movias rejsekortsystem, tekniske problemer med busserne og behov for 

indøvning af chauffører. Der skulle bl.a. etables dørbremse, som forhindrer bussen i at køre, 

                                                      

1 I juni 2015 gennemførte Movias Trafikservice en test af støjniveauet i den ene elbus, som viste et støjniveau på 69,4 

dB(A) bagerst i bussen og 80,7 dB(A) midt i bussen. Ved nedbremsning blev støjniveauet målt til 82,8 dB(A). I juli 

2015 målte Trafikservice støjniveauet i den anden elbus til 73,3 dB(A) bagerst i bussen og 69,9 dB(A) forrest i bussen. 

Begge målinger blev gennemført med passagerer i bussen. 
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hvis døren er åben. Forsinkelse af projektet betød, at elbusserne ikke som planlagt nåede at 

være i faktisk drift i 24 måneder. 

Opstartsproblemer med nye busmodeller er ifølge Keolis og Arriva også almindelige ved 

idriftsættelse af nye dieselbusser. Tekniske problemer med busserne er ofte forbundet med 

bussernes elektronik, og fejl på rejsekortet i forbindelse med installation er også almindeligt.  

Bussernes drift ophørte hhv. den 12. og 23. december 2015. 
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6 Datakilder 

Følgende datakilder ligger til grund for projektets analyser: 

 Dataloggere i busserne 

 DONG Energys registrering af elforbrug for ladning af busserne 

 Månedlige operatørindrapporteringer 

 Chaufførbesvarelser af spørgeskemaundersøgelse 

 sms’er og e-mails fra passagerer 

 Passagerundersøgelse 

 Informationer fra operatørerne og BYD 

 

Dataloggere i busserne 

Data for bussernes energiforbrug og rækkevidde er beregnet på baggrund af data fra 

dataloggere, som var installeret i busserne, og måling af bussernes energiforbrug (el og 

diesel). Dataloggeren registrerede hvert sekund data fra bussens CANbus for bussens 

position, km-stand, batterikapacitet, energiforbrug, hastighed og udvendig temperatur. Data for 

bussens energiforbrug, som er registreret af dataloggeren, omfatter ikke energitab ved ladning 

af batteriet (tab i lader og batteri). 

I 2014 var der meget lange perioder, hvor dataloggerne ikke var i funktion. I den ene bus var 

der fejl på dataloggeren i 30,8% af alle mulige kørselsdage, og for den anden bus blev der 

ikke logget data i 23% af de mulige kørselsdage, jf. tabel 1. Ved ”mulige kørselsdage” forstås 

dage, hvor bussen var planlagt til at køre samt ikke-planlagte dage hvor bussen blev idriftsat. 

Datalogningen i 2015 var betydeligt mere stabil med kun hhv. 1,1 og 0,7% af mulige 

kørselsdage med manglende datalogning. 

Tabel 1. Fejl på datalogger 

 2014 2015 

Elbus 1     

Mulige kørselsdage 250 272 

Dage med fejl på datalogger 77 3 

% af dage med fejl 30,8% 1,1% 

Elbus 2     

Mulige kørselsdage 252 280 

Dage med fejl på datalogger 58 2 

% af dage med fejl 23,0% 0,7% 

  

Den mangelfulde data fra dataloggere for 2014 gør, at det er begrænset, hvilke analyser det er 

muligt at lave på baggrund af den loggede data. 
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Elforbrug 

Gennem hele forsøgsperioden har DONG Energy på timeniveau registreret forbrug af el til 

ladning af busserne. Energiforbruget er målt før laderen og omfatter dermed energitab ved 

ladning af kørebatteriet.  

 

Månedlige operatørindrapporteringer 

Operatørerne er blevet bedt om at udfylde en logbog gennem forsøgsperioden, hvor 

operatøren noterede fejl og problemer, årsag til aflyst drift, kørebatteriets kapacitetsniveau før 

udkørsel og efter hjemkomst til garageanlægget, km-stand, tidspunkt for udkørsel fra og 

hjemkomst til garageanlægget samt dieselforbrug til kabineopvarmning. 

Den ene operatør har gennem hele projektperioden udfyldt logbogen, hvor man har angivet 

km-stand og batterikapacitet ved driftsstart og ved afslutning af dagen samt noteret nedbrud 

på busserne, årsager til at busserne er taget ud af drift m.v. 

Den anden operatør har ikke været lige så systematiske i udfyldelsen af sin logbog. 

Operatøren har alene angivet, om bussen har været i drift eller stået hjemme samt årsager 

hertil. Der findes således ikke batteri- og kørselsdata for elbussen for de dage, hvor 

dataloggeren ikke har indsamlet data. 

Den ene operatør har registreret bussens dieselforbrug til kabineopvarmning gennem hele 

forsøgsperioden, hvor den anden operatør alene har registreret dieselforbruget for elbussen i 

perioden maj - december 2015. 

 

sms’er og e-mails fra passagerer 

Passagererne havde gennem hele forsøgsperioden mulighed for at sende sms og e-mail til 

Movia om deres oplevelse af at køre i elbus. I alt har 178 passagerer delt deres oplevelser af 

at køre i elbusserne. 

 

Passagerundersøgelse 

I slutningen af november og begyndelsen af december 2015 gennemførte Movia en lille 

kundeundersøgelse i linje 3A af passagerernes oplevelse med at køre elbus. I alt deltog 262 

passagerer i undersøgelsen.  

 

Chaufførbesvarelser af spørgeskemaundersøgelse 

Movia har af to omgange gennemført en spørgeskemaundersøgelse af buschaufførernes 

oplevelser med at køre elbus. Movia modtog i alt 53 besvarelser fra chaufførerne. 
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Informationer fra operatørerne og BYD 

Movia har afholdt møder med operatørerne gennem projektperioden, hvor operatørerne har 

delt deres erfaringer med drift af elbusserne. Movia har indhentet en række informationer fra 

BYD for elbussen og årsager til tekniske problemer. 
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7 Drift af busserne 

7.1 Buslinjer 

Begge elbusser har i hele projektperioden været i drift på buslinjer i København og i 

københavnske forstæder. Buslinjerne er blevet valgt ud fra: 

 Afstand fra busoperatørens garageanlæg til linjens endestation 

 Mulighed for at anvende 12 m-busser 

 Buslinjens belastning 

 Mulighed for at indpasse elbussen i eksisterende vognløb 

For at undgå for meget tomkørsel er buslinjer, som ligger tæt på busoperatørernes 

garageanlæg, blevet valgt. Keolis har garageanlæg på Naverland i Glostrup og Arriva på 

Borgervænget på Østerbro. Busserne blev ved projektstart indsat på hhv. linje 12 (Islev – 

Femøren St.) og linje 40 (Refshaleøen – Nordhavn St.). Den trafikale belastning på begge 

linjer er let bytrafik. Bussernes gennemsnitlige hastighed er 18-19 km/t og gennemsnitlige 

belægningsgrad 5-6 passagerer. 

Den 21. oktober 2014 overgik den ene bus til drift på linje 3A (Nordhavn St. – Valbyparken), 

og fra 1. januar 2015 blev den anden bus flyttet til linje 141 og 149 (Glostrup St. – Albertslund 

St.). Formålet med at flytte bussen til linje 3A var at få erfaring med drift af elbussen på en 

tungt belastet buslinje. Linje 3A er en af de tungest belastede buslinjer (gns. hastighed 15 km/t 

og gns. 12 passagerer), og en af få A-buslinjer i København, hvor der anvendes 12 m-busser. 

Linje 141 og 149 er buslinjer i let bytrafik (gns. hastighed på 22-23 km/t og gns. belægning på 

8-9 passagerer). Formålet med at flytte bussen til linje 141 og 149 var at reducere tomkørsel 

og dermed gøre driften med elbussen mere fleksibel (afstanden fra garageanlægget til 

busterminalen blev reduceret fra 7 til 3,6 km). Det var målet, at bussens rækkevidde skulle 

udfordres, således at bussen blev holdt i drift til batteriet nåede ned på en resterende 

batterikapacitet på ca. 10%. 

I den daglige drift har det været afgørende for busoperatørerne, at bussen ikke løb tør for 

strøm. Den ene operatør har gennem hele forsøgsperioden indpasset elbussen i eksisterende 

vognløb. Bussens rækkevidde har således været tilstrækkelig til at bussen kunne 

tilbagelægge hele vognløbet inklusive tomkørsel fra og til garageanlægget. Dagskørsel på linje 

40 var typisk 151 km og dagskørsel på linje 3A var typisk enten 152 eller 171 km afhængig af 

det vognløb, som bussen blev indsat i. 

Elbussen har ikke været i stand til at tilbagelægge hele vognløb på linje 12 og 141/149. 

Bussen er i stedet blevet indsat på dele af vognløb. Dette har betydet, at operatøren har 

måttet hente bussen hjem i løbet af dagen, hvilket medførte et øget behov for planlægning. På 

linje 12 har bussen de fleste dage kørt 112 km. På linje 141/149 har bussen typisk kørt 130-

190 km per dag. Nogle dage har bussen kørt færre km, idet den af hensyn til logistik er blevet 

hente hjem tidligere end normalt, og i foråret 2015 kørte bussen kun ca. 90 km per dag som 

følge af problemer med kørebatteriet (se afsnit 9.1).  

Tabel 2 viser gennemsnitlig hastighed, belægningsgrad og rejselængde af de buslinjer, som 

busserne har kørt på. Desuden er den almindelige daglig kørsel angivet i km. 
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Tabel 2. Karakteristik af buslinjer, hvor elbusserne har kørt 

Buslinje Gns. hastighed 

(km/t) 

Gns. 

Belægningsgrad 

(Pers.) 

Gns. 

rejselængde 

(km/tur) 

Daglig kørsel 

(km) 

3A 15 12 2,1 Ca. 151 

12 19 5 3,3 Ca. 112 

40(1) 18 6 3,2 Ca. 152 

141 22 9 3,7 90-190 

149 23 8 3,9 90-190 

Alle Movia-

linjer  

32 3,2 2,6 - 

Note: 1) Linje 40 skiftede i december 2015 navn til linje 37.  

Frem til maj 2015 var elbusserne i drift mandag til fredag. Fra juni 2015 er busserne hvis 

muligt også blevet indsat i drift på lørdage. Årsagen til at busserne ikke i hele perioden er 

blevet anvendt i weekenden er udfordringer med at finde vognløb af passende længde samt 

logistiske udfordringer med at sikre at weekend-chaufførerne var indøvet i et køre elbussen. 

 

7.2 Service og reparation af busserne 

Arriva gennemførte almindelig service af begge elbusser (olieskift, filterskift mv.). BYD havde i 

begyndelsen en mekaniker placeret i København. Da de indledende problemer med busserne 

var ordnet, overgik BYD til at supportere busserne fra BYD’s europæiske hovedkontor i 

Nederlandene. Ved garantidækkede fejl udbedrede Arriva på BYD’s regning fejl ved bussen. I 

mange tilfælde måtte BYD sende en tekniker, som sammen med Arrivas mekanikere 

udbedrede problemet. 
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8 Energiforbrug og rækkevidde 

Nedenfor angives de to busoperatører som henholdsvis operatør 1 og operatør 2. Elbusserne 

omtales som hhv. elbus 1 og elbus 2, hvor elbus 1 er opereret af operatør 1 og elbus 2 af 

operatør 2.  

Følgende to metoder er anvendt til beregning af bussernes energiforbrug: 

A) Den ene metode benytter data fra bussernes datalogger. Data fra dataloggeren 

omfatter alene forbrug på buslinjen (tomkørsel til og fra operatørens garageanlæg er 

således ikke omfattet). 

B) Den anden metode er baseret på forbrugsdata for elmåler samt antal km, som bussen 

har tilbagelagt. Data omfatter alene kørselsdage, som er blevet gennemført. Dage, 

hvor bussen kun har kørt få kilometer, eller hvor bussen ikke har været indsat i 

rutekørsel, er ikke medtaget. Denne metode omfatter tab ved opladning af batteriet 

(tab i lader og batteri) og forbrug ved tomkørsel. 

Det fremgår af nedenstående, hvilken metode, som i hver tilfælde er benyttet. 

 

8.1 Energiforbrug til fremdrift 

Busserne har i projektperioden2 haft et samlet elforbrug på hhv. 68.732 kWh for elbus 2 og 

55.794 kWh for elbus 1. Elbusserne har i projektperioden tilbagelagt hhv. 51.767 og 42.077 

km. Det gennemsnitlige forbrug i forsøgsperioden har således været 1,33 kWh/km for begge 

busser.  

Betragtes alene de driftsdage, hvor elbussen har tilbagelagt hele eller størstedelen af den 

forventede drift, har elbus 2 i almindelig drift tilbagelagt 47.401 km, og til opladning af bussen 

er anvendt 62.493 kWh. Dette svarer til et gennemsnitligt forbrug på 1,32 kWh/km. Grundet 

periodevis huller i dataserien fra datalogger og manglende manuel notering af km-stand, har 

det ikke været muligt at lave en tilsvarende beregning for elbus 1.  

Ovennævnte forbrugstal omfatter ikke dieselforbrug til kabineopvarmning. 

Til sammenligning kører dieselbusser på de linjer, hvor elbusserne er blevet testet typisk 60-

90.000 km årligt. Elbusserne har altså relativt set kørte få km i forsøgsperioden.  

Det gennemsnitlige forbrug på de enkelte linjer fremgår af tabel 3. Det er alene energiforbrug 

til fremdrift, som er omfattet, og altså ikke energiforbrug til kabineopvarmning. Det 

gennemsnitlige energiforbrug omfatter tab ved opladning af batteriet. Ifølge BYD er tabet i 

lader og batteri ved opladning af batteriet 9% (BYD, 2016b).  

For kørsel på linje 12 og linje 40 indgår ikke driftsdata for alle årets måneder, idet busserne 

først blev indsat i februar-marts 2014 og elbussen blev taget ud af driften på linje 40 i oktober 

                                                      

2 Data omfatter alene perioden, hvor busserne var indsat i almindelig drift, dvs. fra hhv. 11. februar 2014 og 12. marts 

2014. 
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2014. Der tegner sig et billede af et lavere energiforbrug for linje 12 og 40 end for linje 3A og 

linje 141/149 for de måneder på året, hvor busserne har været i drift. 

Tabel 3. Gennemsnitligt energiforbrug fordelt på buslinje. 

Linje Gns. energiforbrug  

(kWh/km) 

3A 1,37 

141/149 1,35 

12 1,26 

40 1,2 

Note: Det gennemsnitlige energiforbrug er beregnet ud fra metode B. 

Dataloggeren var i begge busser ude af drift i længere perioder i 2014. Movia har gennemført 

en række detailanalyser af kørsels- og batteridata fra elbusserne for 2015. I 2015 kørte begge 

busser på same linje gennem hele året, og det er derfor muligt at analysere årstidsvariationer i 

energiforbruget.  

Der har ikke været en signifikant forskel i energiforbruget på linje 3A, linje 141 og 149, jf. figur 

2. En variant af linjeføring for 149 (25 stop) har dog haft et lidt lavere energiforbrug end de 

øvrige linjeføringer.  

Figur 2. Boksplot for energiforbrug til fremdrift for elbusserne på linje 3A, 141 og 149 

 

Note: Boksene angiver 50% af data. De lodrette streger (whiskers) angiver sammen med boksene 95% af data. De 

sorte prikker angiver outliners, som ligger uden for 95% konfidensintervallet. De vandrette streger angiver 

middelværdien. Krokodillenæbene (notches) angiver 95% konfidensintervallet for middelværdien. Energiforbruget 

omfatter ikke tab ved opladning af batteriet og forbrug til kabineopvarmning. Energiforbruget er beregnet ud fra 

metode A. 
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Der har ikke været en signifikant forskel på bussernes energiforbrug på forskellige tidspunkter 

af dagen, jf. figur 3. Busserne har kun kørt ganske lidt i tidsrummet mellem kl. 18 og 24.  

Figur 3. Boksplot for energiforbrug på forskellige tidspunkter af dagen. 

 

Note: Boksene angiver 50% af data. De lodrette streger (whiskers) angiver sammen med boksene 95% af data. De 

sorte prikker angiver outliners, som ligger uden for 95% konfidensintervallet. De vandrette streger angiver 

middelværdien. Energiforbruget omfatter ikke tab ved opladning af batteriet og forbrug til kabineopvarmning. 

Energiforbruget er beregnet ud fra metode A. 

Det gennemsnitlige energiforbrug varierede fra måned til måned. Der er ikke en klar trend i 

forhold til, hvornår på året, at energiforbruget er størst. Figur 4 viser, at det gennemsnitlige 

energiforbrug var størst i november og august. Det høje forbrug i august hænger sammen 

med brug af aircondition til køling af bussen. 
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Figur 4. Boksplot af energiforbrug for på linje 3A, 141 og 149 fordelt over måneder 

  

Note: Boksene angiver 50% af data. De lodrette streger (whiskers) angiver sammen med boksene 95% af data. De 

sorte prikker angiver outliners, som ligger uden for 95% konfidensintervallet. De vandrette streger angiver 

middelværdien. Krokodillenæbene (notches) angiver 95% konfidensintervallet for middelværdien. Energiforbruget 

omfatter ikke tab ved opladning af batteriet og forbrug til kabineopvarmning. Energiforbruget er beregnet ud fra 

metode A. 

Figur 5 viser sammenhængen mellem udetemperatur og energiforbrug. Udetemperaturen har 

haft en klar betydning for energiforbruget. Ved temperaturer under 2°C og over 18°C er 

energiforbruget størst. Det øgede forbrug ved høje temperaturer skyldes øget brug af 

aircondition. Højere forbrug ved lave temperaturer kan hænge sammen med et højere forbrug 

ved kørsel i f.eks. sne og is. Antallet af kørselsdage med temperaturer under 0°C og over 

22°C har været begrænset, hvorfor der er større usikkerhed forbundet med disse data.  

Operatøren på linje 3A valgte kun at aktivere bussens aircondition i sommermånederne. Dette 

skyldtes, at anvendelse af aircondition reducerede bussens rækkevidde. 
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Figur 5. Sammenhængen mellem udetemperatur og energiforbrug. 

 

Note: Den blå streg angiver middelværdien af energiforbruget. Det grå område angiver 95% konfidensintervallet, altså 

hvor 95% af data ligger. Energiforbruget omfatter ikke tab ved opladning af batteriet og forbrug til kabineopvarmning. 

Energiforbruget er beregnet ud fra metode A. 

Chaufførens kørestil har en stor betydning for energiforbruget. Figur 6 og 7 viser forskelle i 

energiforbruget for chaufførerne. Ser man på de 25% af chauffører, som har det største 

energiforbrug, er deres energiforbrug ca. 15% højere end de 25% af chaufførerne med det 

laveste energiforbrug. De chauffører med det allerstørste energiforbrug har et middelforbrug, 

som ligger ca. 35% over de chauffører, som har de laveste forbrug. I disse ekstremer kan 

vejrforhold som is og sne spille en stor rolle for forbruget. 
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Figur 6. Chaufførafhængigt energiforbrug  

 

Note: Den blå streg angiver middelværdien af energiforbruget. Det grå område angiver 95% konfidensintervallet, altså 

hvor 95 af data ligger. Energiforbruget omfatter ikke tab ved opladning af batteriet og forbrug til kabineopvarmning. 

Energiforbruget er beregnet ud fra metode A. 

Figur 7. Boksplot af energiforbruget fordelt på chauffører 

 

Note: Boksene angiver 50% af data. De lodrette streger (whiskers) angiver sammen med boksene 95% af data. De 

sorte prikker angiver outliners, som ligger uden for 95% konfidensintervallet. De vandrette streger angiver 

middelværdien. Krokodillenæbene (notches) angiver 95% konfidensintervallet for middelværdien. Energiforbruget 

omfatter ikke tab ved opladning af batteriet og forbrug til kabineopvarmning. Energiforbruget er beregnet ud fra 

metode A. 
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8.2 Energiforbrug til kabineopvarmning 

Brug af aircondition til kabineopvarming om vinteren er meget energikrævende, og 

effektiviteten falder kraftigt, når temperaturen når ned omkring frysepunktet. For at sikre at 

bussernes ville have en tilstrækkelig rækkevidde om vinteren blev begge busser udstyret med 

en 30 kW dieselvarmer3. 

Operatør 1 har gennem hele forsøgsperioden registreret forbruget til dieselvarmeren. For 

elbus 2 foreligger alene data fra maj 2015 til december 2015. Data for det samlede 

energiforbrug (fremdrift og kabineopvarmning) fremgår af figur 8 og 9. 

Figur 8. Totalt energiforbrug for elbus 1 

 

Note: Omfatter data for 2014 og 2015. Energiforbruget omfatter tab ved ladning af batteriet. Energiforbruget er 

beregnet ud fra metode B. 

  

                                                      

3 Nye dieselbusser er typisk udstyret med dieselfyr, idet overskudsvarmen fra motoren ikke er tilstrækkelig til at 

opvarme kabinen. Den almindelige størrelse dieselfyr har en effekt på 23-30 kW. Forbruget fra oliefyret er ved 

maksimal belastning 3-4 l diesel per time, hvilket svarer til 0,2-0,26 l/km på linje 3A. 
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Figur 9. Totalt energiforbrug for elbus 2 

 

 

Note: Omfatter alene data for 2015. Energiforbruget omfatter tab ved ladning af batteriet. Energiforbruget er beregnet 

ud fra metode B. 

Det gennemsnitlige energiforbrug til kabineopvarmning var 0,28 kWh/km. Det største 

energiforbrug til kabineopvarmning var ikke overraskende i vintermånederne, hvor det 

gennemsnitlige forbrug for elbus 1 i februar nåede 0,081 l diesel/km (0,81 kWh/km). 

Energiforbruget til kabineopvarmning varierer over året fra 2% til 36% af det samlede 

energiforbrug og med et årsgennemsnit på 16%. 

 

8.3 Elforbrug i nye elbusmodeller 

Boreal Transport Norge AS har efter 10 måneders drift af en Ebusco elbus i Stavanger 

registreret et gennemsnitligt energiforbrug på 0,9 kWh/km til fremdrift af bussen (BTN, 2016). I 

et forsøg på linje 3A i København indsættes i efteråret 2016 to elbusser, som oplades ved 

endestationerne. Busserne er betydeligt lettere end den testede BYD K9. Leverandøren 

Linkker har lovet et forbrug på 1,05 kWh/km. 

Der er således grund til at formode, at energiforbruget for nye elbus-modeller kan reduceres 

betydeligt i forhold til de resultater, som er opnået i dette projekt. 

 

8.4 Rækkevidde 

Producenten opgiver bussen rækkevidde til 250 km. Bussernes faktiske rækkevidde blev 

testet på en linje i tung bytrafik og med blandet by- og motorvejskørsel. Ved blandet by- og 
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motorvejskørsel viste testen en rækkevidde på 325 km og i bykørsel 240 km. Testen blev 

gennemført 20.-21. marts 2014. 

Busserne rækkevidde er beregnet på baggrund af forbruget af bussens batterikapacitet. 

Bussens datalogger har løbende registreret batterikapaciteten. Batterikapaciteten er angivet 

som % SOC (State of Charge), hvor bussen er helt opladet ved en SOC på 100% og helt 

afladt ved SOC 0%. Ved at sammenholde reduktionen i %SOC med tilbagelagte km er det 

muligt at estimere bussens rækkevidde. Aalborg Universitet har tidligere gennemført analyser 

af forholdet mellem %SOC og elbilers energiforbrug, der viser at %SOC giver et præcist 

billede af det faktiske elforbrug (AAU, 2014). 

Elbussen store batteri betyder, at 1% SOC svarer til ca. 3 kWh. Teknologisk Institut har målt 

den samlede energimængde, som er tilgængelig for forbrug til ca. 300 kWh (se kapitel 0). 

%SOC er en ret grov enhed, og elbussen skal således i snit køre ca. 2,2 km før at SOC 

reduceres med 1%. Dette betyder, at der er en vis usikkerhed forbundet med beregning af 

bussens rækkevidde.  

Elbussernes beregnede rækkevidde på de enkelte linjer fremgår af tabel 4. Der er tale om 

rækkevidden ved fuld afladning af batteriet. Dette vil ikke ske i den daglige anvendelse, da 

busoperatørerne har behov for en buffer, så bussen ikke løber tør for strøm på ruten. 

Bussernes batterier er kun enkelte dage kørt ned til en SOC under 20%. Den gennemsnitlige 

%SOC ved returnering til garageanlægget fremgår af tabel 5. 

Tabel 4. Rækkevidde fordelt på linje 

  3A 12* 40 141/149 

Min rækkevidde 160 130 174 142 

Maks rækkevidde 313 360 341 333 

Gns. rækkevidde 211 259 245 232 

Note: *) Data for februar 2014 er ikke medregnet, i det chaufførerne på dette tidspunkt endnu ikke var blevet vant til at 

køre bussen. 

Tabel 5 Gennemsnitlig batterikapacitet ved returnering til garageanlægget fordelt på buslinje. 

Linje 
Gns. batterikapacitet (%SOC) ved 

returnering til garageanlægget 

3A 29,4 

141/149 34,2 

12 50,1 

40 37,9 

 

Som tidligere nævnt var det tanken, at bussen på linje 141 og 149 skulle hentes hjem, når den 

nåede ned på 10% resterende batterikapacitet. Dette viste sig dog i praksis ikke at være 

gennemførbart, idet hjemhentning af bussen skulle indpasses i chaufførernes vagtplaner. 

Vagtplanerne passede med at bussens resterende kapacitet i gennemsnit var på 34,6%. 

Figur 10-13 viser den beregnede rækkevidde for elbusserne på hhv. linje 3A, 12, 40 og 

141/149. 
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Figur 10. Beregnet rækkevidde på linje 3A 

 

Note: Elbussen var i drift på linje 3A fra 21. oktober 2014 til 13. december 2015. 

 

Figur 11. Beregnet rækkevidde på linje 12 

 

Note: Elbussen var i drift på linje 12 fra 11. februar 2014 til 31. december 2014.  Der er huller i data som følge fejl på 

datalogger og manglende registrering i logbogen af km-stand og batterikapacitet (%SOC). Fra 10. november 2014 til 

10. april 2015 var bussens kørebatteri delvist defekt. Det har derfor ikke været muligt at beregne rækkevidden for 

december.  
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Figur 12. Beregnet rækkevidde på linje 40 

  

Note: Elbussen var i drift på linje 40 fra 12. marts til 20. oktober 2014. Dataloggeren var ude af drift i juni og august 

2014 samtidigt med at busoperatøren ikke har registreret SOC-stand. Det er derfor ikke muligt at beregne bussens 

rækkevidde. 

Figur 13. Beregnet rækkevidde på linje 141 og 149 

 

Note: Elbussen var i drift på linje 141 og 149 fra 1. januar til 23. december 2015. Fra 10. november 2014 til 10. april 

2015 var bussens kørebatteri delvist defekt. Det har derfor ikke været muligt at beregne rækkevidden for perioden 

januar-marts 2015. Data for juni måned omfatter alene to kørselsdage i juni 2015. 

Det fremgår af figurerne, at der er betydelige variationer i elbussernes rækkevidde for de 

enkelte måneder. Hvis der ses bort fra perioden februar - april 2014 (hvor busserne kørte på 

linje 12 og 40), ligger bussernes gennemsnitlige rækkevidde på linjer i let bytrafik (linje 12, 40 

og 141) på 205-299 km og for tung bytrafik på 184-235 km. Den gennemsnitlige rækkevidde 

viser en tendens til at busserne har kortere rækkevidde om vinteren end om sommeren. 

Den store variation i rækkevidden er afgørende for bussens anvendelighed i det det er den 

korteste rækkevidde, der er begrænsende for, hvilke vognløb bussen kan indsættes i. For at 
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øge bussens anvendelighed er det vigtigt at sikre, at chaufførerne kører så energieffektivt som 

muligt. Dette kan til en vis grad sikres ved gennemførelse af kør grønt-kurser, og anvendelse 

af software, som hjælper chaufføren til at køre energieffektivt. 
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9 Driftsstabilitet, nedbrud og aflyste ture 

Grundlæggende har elbusserne kørt stabilt, når de har været i drift. Begge busser har dog 

været ude af drift i længere perioder. 

Busserne har været i drift i hhv. 61,2% og 64,1% af de planlagte kørselsdage i hele 

forsøgsperioden, jf. tabel 6. Mulige kørselsdage er defineret som de dage, hvor busserne var 

planlagt til at være i drift samt ikke-planlagte dage, hvor bussen blev idriftsat. 

Tabel 6. Afviklet kørsel 

 2014 2015 I alt 

Elbus 1    

Planlagte kørselsdage 250 270 520 

Afviklede kørselsdage 159 159 318 

% afviklede dage 63,6% 58,9% 61,2% 

Aflyst kørsel hel dag 90 113 204 

    

Elbus 2    

Planlagte kørselsdage 250 263 513 

Afviklede kørselsdage 137 192 329 

% afviklede dage 54,8% 73,0% 64,1% 

Aflyst kørsel hel dag 115 88 203 

Note: Busserne har i enkelte tilfælde været i drift på dage, hvor kørslen ikke var planlagt. 

Tabel 7 viser antal kørselsdage, som er aflyst af Movia, busoperatøren eller som følge af 

forhold, der kan tilskrives BYD. BYD-relaterede aflysninger udgør hhv. 23% og 24% af alle 

planlagte kørselsdage, hvor hhv. 7% og 9 % af de af de planlagte kørselsdage er aflyst af 

operatørerne og hhv. 7% og 8% af kørselsdagene er aflyst af Movia. 
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Tabel 7. Årsag til aflyste kørselsdage 

 2014 2015  I alt 

 dage % af 

kørsels-

dage*  

dage % af 

kørsels-

dage* 

dage % af 

kørsels-

dage* 

Elbus 1       

BYD 40 16% 79 29% 119 23% 

Operatør 1 27 11% 20 7% 47 9% 

Movia 24 10% 14 5% 38 7% 

I alt 91 36% 113 42% 204 39% 

       

Elbus 2       

BYD 66 26% 55 21% 121 24% 

Operatør 2 24 10% 14 5% 38 7% 

Movia 24 10% 19 7% 43 8% 

I alt 114 46% 88 33% 202 39% 

Note: *) angiver aflyste dage som % af planlagte kørselsdage. 

Antal afviklede kørselsdage og aflyste driftsdage for hhv. elbus 1 og elbus 2 fremgår af figur 

14 og 15. Tekniske problemer med busserne har i flere tilfælde taget lang tid at udrette, og 

busserne er i nogle perioder taget ud af drift i forbindelse med fremvisning og gennemførelse 

af batteritest. Der er derfor nogle måneder, hvor busserne kun har været i drift i få dage.  

Figur 14. Afviklet kørsel og aflyste kørselsdage for elbus 1 
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Figur 15. Afviklet kørsel og aflyste kørselsdage for elbus 2 

 

Tabel 8 og 9 viser BYD-relaterede årsager til at busserne ikke har været i drift.  

Tabel 8. BYD-relaterede årsager for at elbus 1 ikke var i drift 

Elbus 1 2014 2015 I alt 

Årsag  dage % dage % dage % 

Fejl på 24V-batteri  3 8% 44 56% 47 41% 

Defekt kørebatteri  25 66% 5 6% 30 26% 

Ingen varme dieselfyr 3 8% 13 17% 16 14% 

Hul på kølesystem 0 0% 6 8% 6 5% 

Fjernbetjening 4 11% 1 1% 5 4% 

Andet 0 0% 3 4% 3 3% 

Bremse hænger 0 0% 2 3% 2 2% 

Vinduesvisker 2 5% 0 0% 2 2% 

Grundsyn (service) 0 0% 2 3% 2 2% 

Dørfejl 0 0% 1 1% 1 1% 

Mangler trækkraft 0 0% 1 1% 1 1% 

Servostyring 1 3% 0 0% 1 1% 

I alt 38 100% 78 100% 115 100% 
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Tabel 9. BYD-relaterede årsager for at elbus 2 ikke var i drift 

Elbus 2 2014 2015 I alt 

Årsag  dage % dage % dage % 

Ingen varme dieselfyr 3 5% 37 67% 40 33% 

Fejl på bremser 20 30% 1 2% 21 17% 

Ikke angivet 18 27% 2 4% 20 17% 

Bus kan ikke starte 10 15% 0 0% 10 8% 

Grundsyn (service) 4 6% 5 9% 9 7% 

Dørfejl 5 8% 3 5% 8 7% 

Mangler trækkraft 1 2% 4 7% 5 4% 

Fejl på 24V batteri 2 3% 0 0% 2 2% 

Lem over fordør 2 3% 0 0% 2 2% 

Fejl på ladestander 0 0% 2 4% 2 2% 

Lys over bagdør 1 2% 0 0% 1 1% 

Skiltning 0 0% 1 2% 1 1% 

I alt 66 100% 55 100% 121 100% 

 

Tabel 8 og 9 angiver alene dage, hvor bussen har været ude af det meste eller hele dagen. 

Der har desuden været en række tilfælde, hvor busserne er blevet hentet hjem som følge af 

tekniske problemer eller mangel på indøvede chauffører. 

Bussernes drivlinje har grundlæggende fungeret udmærket. Dog har den ene bus været 

plaget af problemer med afladning af bussens 24V-batteri, og begge busser har oplevet at 

miste trækkraft. Nedbrud på bussens drivlinje (inklusive problemer med ladning af 24V-

batteriet) udgør hhv. 5% og 18% af de planlagte kørselsdage. Ses der bort fra aflyste dage 

som følge af defekt kørebatteriet (fejlen var ikke BYD’s ansvar), har busserne været ude af 

drift i hhv. 5% og 12% af de planlagte kørselsdage som følge af fejl ved bussens drivlinje. 

En meget stor del af de BYD-relaterede aflysninger af kørselsdage for elbus 2 fandt sted i 

januar og februar 2014, og skyldtes manglende typegodkendelse af bussen og problemer med 

bussens dørbremse. Da bussen først kom i regulær drift har den kørt ret stabilt. Dog har der 

været et meget lang periode, hvor bussen har været ude af drift som følge af problemer med 

dieselfyret. Elbus 1 har omvendt været plaget af en række forskellige tekniske problemer 

gennem forsøgsperioden.  

Til sammenligning er en dieselbus ifølge Arriva og Keolis alene ude af drift 6 dage årligt i 

forbindelse med grundsyn (almindelige service) og op til 8 dage om året i forbindelse med 

hovedrengøring. Almindelige småskader på bussen tager typisk ikke mere end en ½ dag at 

ordne, bussen kan derfor være på gaden igen samme dag, som den repareres (Arriva, 2016; 

Keolis, 2016).  
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9.1 Væsentlige BYD-relaterede problemer, som har ført til annullerede 

kørselsdage 

Dieselfyr. Begge busser var i 2015 plaget af at dieselfyret ikke virkede. Den ene bus var ude 

af drift i det meste af februar og marts 2015, og den anden bus var ude af drift i sidste halvdel 

af juni 2015 (chaufførerne syntes, at det var for koldt at køre i bussen om morgenen uden 

varme). Problemet var, at fyret ofte blev overophedet, hvorefter det slog fra og var vanskeligt 

at genstarte. Der var tilsyneladende tale om at varmesystemet var fejldimensioneret, således 

at der ikke var tilstrækkeligt væske til at absorbere varmen fra fyret. 

Defekt kørebatteri. En af bussens tre batteripakker (108 kWh) gik i stykker i den ene elbus. 

Problemet betød, at bussen i november-december 2014 var ude af drift i samlet 26 mulige 

kørselsdage. Det viste sig, at bussen kunne køre videre på de resterende batteripakker. Den 

reducerede batterikapacitet medførte dog en reduceret rækkevidde. Bussen havde derfor en 

kortere daglig kørsel i januar-marts 2015. Det lykkedes først BYD at reparere kørebatteriet i 

begyndelsen af april 2015. Den lange reparationstid skyldtes lang leveringstid fra Kina for en 

ny batteripakke. 

Ifølge BYD skyldtes problemet uautoriseret åbning af batteripakken. Forsegling af 

batteripakken var blevet brudt, og batteriet beskadiget af indsivende vand. Det er uafklaret 

hvem, som brød batteriets forsegling. 

Lækage på motorkølesystemet. Motorkølesystemet gik i maj 2015 i stykker i den ene elbus, 

hvor bussen var ude af drift i 6 kørselsdage. Ifølge BYD skyldtes problemet omfattende slitage 

af kølesystemets rørledninger. For at undgå dette problem har BYD foranstalte bedre 

procedurer for at sikre kvaliteten ved samling af busserne. 

Bussen kan ikke starte. Begge busser har haft problemer med at bussens 24V-batteri blev 

afladt, og at bussen derfor ikke kunne starte. Den kraftige afladning af batteriet medførte, at 

den ene operatør i 2014 måtte udskifte 24V-batteriet tre gange. Operatøren måtte til sidst 

anskaffede et gelbatteri, som kan tåle kraftige afladninger. 24V-batteriet blev opladt fra 

kørebatteriet, når kørebatteriet blev ladet. Når kørebatteriet var fuldt opladt ophørte ladningen 

af 24V-batteriet, og 24V-batteriet kunne derfor nå at blive afladet i løbet af natten, hvor bussen 

stod stille. BYD lavede en softwareopdatering, så opladningen af 24V-batteriet ikke skulle 

stoppe, når kørebatteriet var opladt. Softwareopdateringen løste dog ikke problemet. 

Operatøren var derfor nødt til at lade separat på 24V-batteriet om natten. I en række tilfælde 

er ladningen af kørebatteriet slået fra som følge af ladning på 24V-batteriet. Dette betød, at 

bussen har været ude af drift, da batteriet ikke var tilstrækkeligt opladt.  

Dørfejl. Den ene bus har haft gentagne problemer med lukning af dørene, hvor bussen ikke 

kunne køre videre, idet dørbremsen blokerede. Problemet var periodisk – det er flere gange 

sket, at dørene godt kunne lukke, når Falck kom for at bugsere bussen væk. I hele februar 

2014 var den ene bus ude af drift, da der skulle installeres dørbremse i bussen. Bussen var 

ikke fra fabrikken udstyret med den obligatoriske dørbremse. 

Der er en besynderlig fejl ved bussen, som gør, at bussens lys skal tændes før dørbremsen 

kan løsnes.  
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Manglende trækkraft. Begge busser har haft problemer med udfald i bussens trækkraft. Den 

ene bus var ude af drift i 4 dage i 2015, da bussen ikke trak på den ene motor. BYD måtte 

udskifte bussens motorcontroller. 

Blokeret bremse. Den ene bus havde problemer med, at bremsen på venstre baghjul 

blokerede. 

Fjernbetjent nøgle. Bussen betjenes med en fjernbetjent nøgle. Nøglens rækkevidde blev i 

den ene bus forringet kraftigt, og det var vanskeligt at starte bussen.  

 

9.2 Andre BYD-relaterede problemer 

Indvendig støj. Et højt indvendig støjniveau er det forhold, som flest passagerer har angivet 

som særligt problematisk ved bussen, se også afsnit 11.2. Som det fremgår af kapitel 5 er 

støjniveauet i bussen blevet målt til et højere niveau end i en reference dieselbus. Der 

kommer en højfrekvent hyletone fra bussens bagaksel. Det er ikke umiddelbart et problem, 

som BYD har kunnet udbedre, da det hænger sammen med BYD’s valg af drivlinje med to 

navmotorer samt konstruktion af bussens differentiale. 

Olielækage fra DC-konverter. Den ene bus havde et længerevarende problem med lækage af 

olie fra bussens DC-konverter. Problemet havde dog ikke betydning for bussens drift. Det tog 

lang tid for BYD at fremskaffe reservedele og reparere bussen. 

Skiltning. Destinationsskiltet var meget vanskeligt for chaufførerne at indstille, og det indfriede 

ikke Movias kravspecifikationer. BYD kunne alene levere et kinesisk system til kodning af nye 

skiltetekster. Det betød, at hvis operatørerne havde brug for en ny skiltetekst, skulle BYD først 

programmere skiltet. 

Venderadius. Bussens venderadius var for stor. Det betød, at bussen ikke kunne vende ved 

den ene endestation, hvor vendeforholdene er trænge. Som følge af modificeringer af bussen 

blev venderadiussen reduceret. Det lykkedes dog ikke BYD at reducere bussens venderadius 

tilstrækkeligt, hvorfor chaufførerne måtte bakke bussen ved endestationen.  

Problemer med levering af reservedele. Levering af reservedele var til tider forsinket. 

Dårlig servicemanual. Bussen blev leveret uden en dansk eller engelsksproget servicemanual, 

hvilket betød, at det ikke var muligt for operatørerne selv at lave fejlsøgning på busserne. 

Operatørerne fik alene en kort introduktionsfolder om bussen og basal viden om bussen, f.eks. 

hvilken type olie bussen anvendte. 

 

9.3 BYD’s håndtering af problemer 

Operatørerne oplevede samarbejdet med BYD som godt, og BYD var hurtig til at tage hånd 

om problemerne. I en række tilfælde tog det BYD en række dage at få løst problemet, det 

skyldtes blandet behov for at fremskaffe reservedele. 
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Nogle af problemerne med busserne har taget alt for lang tid at ordne – det gælder særligt 

problemer med oliefyret, udskiftning af den defekte batteripakke i den ene bus og problemer 

med afladning af 24V batteriet. 

 

9.4 Kørselsdage aflyst af operatørerne 

Tabel 10-11 viser aflyste kørselsdage, som skyldes operatørrelaterede forhold. Den 

væsentligste årsag (11 kørselsdage) til operatør 2 aflysning af kørselsdage er indøvning af 

nye chauffører. Alle aflyste kørselsdage fandt sted i 2014, heraf 5 dage i januar 2014. 

Operatør 2 har i 2015 oplært nye chauffører uden at aflyse kørslen. 

Operatør 1 har aflyst samlet 23 kørselsdage - heraf 17 i 2014 - uden at årsagen er angivet i 

logbogen. Ifølge operatøren skyldes de fleste af disse aflysninger mangel på chauffører, som 

er indøvet til at køre bussen. Hertil kommer 6 dage, hvor operatør 1 har angivet at kørslen er 

aflyst grundet mangel på indøvede chauffører, og 5 dage, hvor bussen har været ude af drift 

grundet indøvning af nye chauffører. Operatøren har også en række dage aflyst dele af 

kørslen. Bussen er således kørt hjem før planlagt. Dette skyldes mangel på indøvede 

chauffører i forbindelse med vagtskift. Kørsel med elbussen kræver en særlig introduktion til 

bussen. For at sikre, at driften fungerer så godt som muligt, har operatørerne valgt alene at 

lade et begrænset antal chauffører køre elbussen. 

Det er en udfordring at have én bus, som adskiller sig fra de andre busser. Med et større 

indslag af elbusser på en buslinje vil mangel på indøvede chauffører ikke være et problem.  

Operatør 1 har aflyst 6 kørselsdage som følge af hovedrengøring af bussen. Operatør 1 

gennemfører hovedrengøring i sine busser i løbet af en normal arbejdsdag, hvor operatør 2 

gennemfører hovedrengøring af bussen om natten. 

Den ene operatør har måtte aflyse 5 kørselsdage grundet defekt sidespejl. Dette er et 

almindeligt problem for alle buser, som anvendes på den pågældende rute. 

Driften er kun enkelte dage blevet aflyst som følge af, at medarbejdere har glemt at sætte 

elbussen til opladning. 

  



 Forsøg med store elbusser 

Side 66 af 95 
 

Tabel 10. Aflyste driftsdage som skyldes operatør 1 

Elbus 1 2014 2015 I alt 

Årsag  dage % dage % dage % 

Ikke angivet 17 63% 6 30% 23 49% 

Mangler indøvet 

chauffør 2 7% 4 20% 6 13% 

Hovedrengøring 2 7% 4 20% 6 13% 

Bus ikke opladt 2 7% 3 15% 5 11% 

Indøvning af ny chauffør 1 4% 2 10% 3 6% 

Værksted 2 7% 0 0% 2 4% 

Sprinklervæske 0 0% 1 5% 1 2% 

Brandgennemgang 1 4% 0 0% 1 2% 

I alt 27 100% 20 100% 47 100% 

 

Tabel 11. Aflyste driftsdage som skyldes operatør 2 

Elbus 2 2014 2015 I alt 

Årsag  dage % dage % dage % 

Indøvning af chauffør 11 46% 0 0% 11 29% 

Ikke angivet 6 25% 4 29% 10 26% 

Spejl defekt 0 0% 5 36% 5 13% 

Bus ikke opladt 2 8% 2 14% 4 11% 

Værksted aflyser m.v. 3 13% 0 0% 3 8% 

Særkørsel 0 0% 2 14% 2 5% 

Værksted kursus 1 4% 0 0% 1 3% 

Pladeværksted 1 4% 0 0% 1 3% 

Småskader 0 0% 1 7% 1 3% 

I alt 24 100% 14 100% 38 100% 

 

Operatørerne har haft et stærkt incitament til at køre med busserne, idet de har kunnet opnå 

besparelser for drivmiddel i forhold til de dieselbusser de ellers har indsat på ruten. Det store 

antal af aflyste operatørbetingede kørselsdage viser, at der er betydelige logistiske 

udfordringer ved at anvende køretøjer, som kræver særlige instruktion. 

 

9.5 Kørselsdage aflyst af Movia 

Tabel 12 viser kørselsdage, som er aflyst af Movia. Fremvisning af busserne, installation af 

rejsekort og test af bussernes batteri på Teknologisk Instituts anlæg i Aarhus har ført til samlet 

79 aflyste kørselsdage. 

 



 Forsøg med store elbusser 

Side 67 af 95 
 

Tabel 12. Kørselsdage aflyst af Movia 

Årsag 
Elbus 1 Elbus 2 I alt 

dage % dage % dage % 

Rejsekort 9 25% 19 44% 28 35% 

Fremvisning 15 42% 9 21% 24 30% 

Teknologisk Institut 10 28% 12 28% 22 28% 

Passagerskilt i stykker 1 3% 2 5% 3 4% 

Syn 1 3% 0 0% 1 1% 

Datalogger 0 0% 1 2% 1 1% 

I alt 36 100% 43 100% 79 100% 

 

Elbus 1 var ude af drift i 9 dage i januar 2014 som følge af problemer med installation af 

rejsekortudstyr. Elbus 2 har haft tilbagevende problemer med rejsekortudstyret gennem 

forsøget.  

Movia har fremvist busserne i en række sammenhænge. Det omfatter Folkemøde på 

Bornholm, Copenhagen Fashion Week, en række konferencer og lignende (Driving Green, 

UITP Bus Committee, Private Political Session organiseret af Københavns Kommune, 

Electromobility+) samt fremvisning for trafikselskaber og kommuner. 
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10 Erfaringer med drift af BYD i andre byer 

10.1 Driftserfaringer med BYD K9 fra helsinkiregionen 

Trafikselskabet HSL er ansvarlig for offentlig transport i helinskiregionen. HSL har i 

samarbejde med busoperatøren Transdev testet en BYD K9 elbus i Espoo i perioden juni 

2014 til december 2015.  

De væsentligste erfaringer, som er opnået er: 

 Bussens drivlinje fungerede grundlæggende godt. 

 Manglende opvarmning af kørebatteriet. Transdev vurderede, at der var behov for 

opvarmning af kørebatteriet. Dette krævede installation af temperatursensor og -

måler, hvilke BYD ikke tillod. Transdev kunne således ikke få information om 

battericellernes temperatur. 

 Vedligehold og reservedele. BYD havde en manglende forståelse for europæisk krav 

til vedligehold og reservedele. Leveringstid for reservedele var for høj. 

 Dårlig driftsmanual. Bussen blev ikke leveret med en brugbar driftsmanual.  

 Indvendig støj. Det indvendige støjniveau i bussen var for højt. Transdev har ikke målt 

støjniveauet. 

 Fejl på luftkompressor. Luftkompressoren fungerede ikke stabilt. 

 Affjedring var for blød. Bussens forende stødte mod jorden, når bussen kørte over 

vejbump. 

 24V-batteriet blev konstant afladt, hvilket betød at der var behov for installation af en 

separat 24V-lader. 

 Dieselfyret fungerede ikke ordentligt. Transdev oplevede ligesom Arriva og Keolis, at 

fyret konstant slog til og fra, at den udviklede røg. Transdev erstattede bussens 

dieselfyr med et mindre 25 kW-dieselfyr.  

 Dørbremse. Dørbremsesystemet fungerede ikke ved levering, og kom aldrig til at 

fungere. 

 Bakkamera. Bakkameraet fungerede ikke stabilt. 

 Lækage af kølesystem. Kølesystemet lækkede væske. BYD’s løsning på problemet 

var at installere en større tank, så det ikke var nødvendigt at påfylde kølervæske så 

ofte. 

 Stopknapper. Stopknapperne fungerede ustabilt. 

Det er Transdevs opfattelse, at bussen på for mange punkter var af en utilstrækkelig kvalitet 

(Transdev, 2016). 

Transdevs driftserfaringer er på en række punkter sammenfaldende med Arrivas og Keolis’ 

erfaringer med elbussen.  
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10.2 Driftserfaringer med BYD K9 fra London 

Transport of London har siden januar 2014 testet to BYD K9 elbusser på linje 507 og 521 i 

London. Busserne er leaset for en 3-årig periode. Det er de to første elbusser, som Transport 

of London har testet, De to ruter er atypiske buslinjer, idet det er myldretidsruter, hvor 

busserne kører med meget lav hastighed (8-10 km/t). Busserne driftes af den private 

busoperatør Go-Ahead Group. 

Busserne kører 4 timer om formiddagen og 4 timer om eftermiddagen. Det daglige 

kørselsbehov er 115 km, og det gennemsnitlige forbrug er 1,2 kWh/km (inkl. tab ved 

opladning). Det daglige forbrug svarer gennemsnitligt til 51% af batteriets kapacitet. Transport 

of London konkluderer, at bussernes batterikapacitet er betydeligt større end nødvendigt for 

drift på linjen.  

I forbindelse med levering af busserne var der nogle forhold, som måtte justeres: 

 Dårligt udsyn for chaufføren. Placering af kørebatteriet på højre hjulkasse reducerede 

chaufførens udsyn. Problemet blev afhjulpet med større sidespejle. Forruden måtte 

udskiftes grundet refleksioner. 

 Bussen skulle sikres mod at kunne trille baglæns ved parkering. Det blev udbedret 

med softwareopdaterer. 

Der har været få problemer med busserne, og busserne drivlinje har været meget pålidelig. 

 Den største fejl var forbundet med venstre baghjuls hjulnav, hvor BYD måtte lave 

nogle modifikationer af bussen. 

 Den ene af busserne har været involveret i et sammenstød, hvor bussen blev kraftigt 

beskadiget. Det har taget BYD lang tid, at skaffe reservedele til bussen. 

 Busserne har haft en gennemsnitlig oppetid på 78%. Ses der bort for aflyst kørsel som 

følge af lang leveringstid for reservedele til chassiset, ville busserne have haft en 

oppetid på 85%. Transport of London tester også to Irizar elbusser, hvor oppetiden er 

85%. Til sammenligning har konventionelle busser i London en oppetid på 98%. 

 Støj i busserne har ikke været et problem for passagererne. Dette hænger 

sandsynligvis sammen med, at busserne kører med en meget lav hastighed, hvor der 

ikke opstår støjgener. 

Transport of London har overordnet set været meget tilfredse med busserne, som har fungeret 

stabilt, og hvor der ikke har været mange nedbrud (Transport of London, 2016). 
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11 Chaufførernes og kundernes erfaringer med elbussen 

11.1 Chaufførernes erfaringer 

De chauffører, som har haft erfaring med at køre elbussen, er blevet bedt om at besvare et 

spørgeskema om deres oplevelser med bussen. Spørgeskemaet bestod af ni spørgsmål, hvor 

der for hver spørgsmål var fem svarkategorier gående fra meget positiv til meget negativ. 

Movia har i alt modtaget 53 besvarelser af spørgeskemaet. Undersøgelsen omfatter 

besvarelser for chauffører på alle buslinjer4, hvor busserne har været indsat. 

Chaufførerne er delt i oplevelsen af at køre elbussen i forhold til en dieselbus. Hvor knap 

halvdelen af chaufførerne oplevede elbussen som bedre eller meget bedre at køre end en 

diselbus, oplevede knap hver fjerde chauffør elbussen som dårligere eller meget dårligere at 

køre end en dieselbus, jf. figur 16. 

Figur 16. Chaufførernes oplevelse af at køre elbus i forhold til en almindelig dieselbus 

 

Et tilsvarende billede tegner sig af chaufførernes villighed til at køre elbus i stedet for 

dieselbus. 45% af chaufførerne vil gerne eller meget gerne køre elbus, hvor 30% har svaret, at 

de foretrækker ikke at køre elbus, jf. figur 17. Chaufførernes svar skal ses i lyset af deres 

erfaringer med at køre BYD K9, og kan ikke tages til indtægt for andre elbusmodeller.  

Figur 17. Chaufførernes villighed til at køre elbus 

 

                                                      

4 37,7% af besvarelserne kommer fra chauffører på linje 3A, 35,9% på linje141/149, 17,0% på linje 40 og 9,4% på 

linje 12. 



 Forsøg med store elbusser 

Side 71 af 95 
 

Adspurgt om hvordan komforten er for chaufføren i elbussen, svarer knap halvdelen af 

chaufførerne, at den er dårligere eller meget dårligere end i de busser, de plejer at køre. Hver 

fjerde chauffør opfatter omvendt komforten i elbussen som bedre eller meget bedre, jf. figur 

18. 

Figur 18. Chaufførernes oplevelse af komforten i elbussen 

 

Chaufførerne peger på følgende forhold, som problematiske for komforten: 

 Uhensigtsmæssig udformning af chaufførkabinen. Der manglede plads til 

chaufførernes ejendele (tasker og jakker), og persiennen ved chaufførens venstre 

sidevindue dækkede kun dele af vinduet. 

 Dårligt udsyn til cyklister og fodgængere. En del af bussens kørebatteri var placeret 

over højre hjulkasse, hvilket reducerede udsynet ved højresving. Møntbordet var 

placeret på en uhensigtsmæssig måde, idet det reducerede udsynet gennem 

frontruden. 

 Det var besværligt og tidskrævende for chaufføren at ændre bussens skiltning. 

 Bakkameraet gav en dårlig gengivelse af forholdene bag bussen. 

 Bussens venderadius var for stor, hvilket gjorde, at chaufførerne var nødt til at bakke 

ved Albertslund St. for at vende bussen. 

 Varmen i bussen var vanskelig at regulere – enten var bussen for varm eller for kold. 

I forhold til støjniveauet i bussen er chaufførerne delt. 43% chauffører opfatter støjniveauet 

højere eller meget højere end dieselbussen, og 40% opfatter støjen som lavere eller meget 

lavere, jf. figur 19. I uddybning af svarene peger nogle chauffører på, at støjniveauet er lavere 

for chaufføren men højere for passagererne end i en dieselbus. 

Figur 19. Chaufførernes oplevelse af støjniveauet i bussen 
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Godt 60% af chaufførerne oplevede, at bussen accelererede bedre end en dieselbus, jf. figur 

20.  

Figur 20. Chaufførernes oplevelse af bussens accelerationsevne 

 

60% af chaufførerne oplevede muligheden for at overholde tidsplanen med elbussen som 

uændret i forhold til en dieselbus, jf. figur 21. 

Figur 21. Chaufførernes vurdering af muligheden for at overholde køreplanen med elbussen 

 

Langt de fleste chauffører mente, at der var tilstrækkeligt uddannet til at køre elbussen, jf. figur 

22. 

Figur 22. Chaufførernes vurdering af deres træning i at køre elbussen 
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De fleste chauffører oplevede, at kunderne er glade for at køre i elbussen, jf. figur 23. 

Figur 23. Chaufførernes indtryk af passagerernes oplevelse ved at køre elbus 

 

 

11.2 Passagerernes oplevelser 

Passagererne er gennem hele projektperioden blevet opfordret til at dele deres erfaringer med 

elbusserne. I alt har 178 passagerer sendt henholdsvis sms’er og e-mails med deres 

oplevelser og erfaringer med at køre i elbus. 65% af passagererne var begejstrede for at køre 

med en miljøvenlig bus. 22% af passagererne påpegede, at det indvendige støjniveau i 

busserne var for højt. Passagerernes holdninger til busserne var meget forskellig. Hvor nogle 

mente at bussen larmede for meget, syntes andre at den var støjsvag. Nogle syntes at bussen 

var rummelig, hvor andre syntes at den var trang. Figur 24 viser de forhold, som passagererne 

lagde vægt på i forhold til elbusserne i deres sms’er og e-mails. Besvarelserne er angivet i pct. 

af alle passagerer, som har givet feedback. 

Figur 24. Passagerernes feedback fra sms’er og e-mails 
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Note: Figuren angiver i pct. af alle kunder, som har givet feedback, de forhold, som passagererne har lagt vægt på i 

deres feedback. Passagererne har haft mulighed for at give feedback på flere forhold. 

Det er alene passagerer, som har været glade for eller utilfredse med elbusserne, som har 

delt deres holdninger og oplevelser gennem sms’er og e-mails. 

Movia har også gennemført en kvantitative undersøgelse af passagerernes oplevelser med 

elbusserne. Formålet med undersøgelsen var også at få de passagerer i tale, som ikke selv 

tog initiativ til at dele deres erfaringer. Undersøgelsen blev gennemført perioden 26. november 

til 2. december 2015 i elbussen på linje 3A. I alt deltog 262 passagerer i undersøgelsen. 56% 

af respondenterne var kvinder. I forhold til alder var 59% af respondenterne 20-49 år og kun 

19% var 60 år eller mere. Alderssammensætningen af respondenterne afveg ikke markant fra 

fordelingen af alder for alle passagererne i linje 3A, jf. figur 25. 

Figur 25. Passagerernes alder 

 

Kilder: Egen kundeundersøgelse; Movia, 2015a. 

Passagererne blev spurgt, om de havde lagt mærke til noget særligt ved den bus, som de 

kørte med. Omend det tydeligt fremgik af bussens foliering og plakater i bussen, at det var en 

elbus, var det kun 66% af passagererne, som vidste at de kørte i en elbus. Passagererne blev 

herefter spurgt en række spørgsmål om elbussen og om at køre med en miljøvenlig bus. 

90% af passagererne lagde vægt på, at det var vigtigt for dem, at køre i en miljøvenlig bus, jf. 

figur 26.  
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Figur 26. Vigtighed af at køre med en miljøvenlig bus 

 

Til gengæld mente kun 20% at det vil få dem til at køre mere med bus, hvis bussen er 

miljøvenlig, jf. figur 27. 

 

Figur 27. Anvendelse af miljøvenlige busser 

 

21% af passagererne mente, at bussens indvendige støjniveau var højt. Til gengæld mente 

56% af passagererne at bussen indvendigt var støjsvag, jf. figur 28.  Til sammenligning 

svarede 65% af alle passagerer i Movias almindelige kundeundersøgelser på linje 3A i 2015, 

at de var tilfredse eller meget tilfredse med støjbegrænsning i bussen (diesel og elbus), hvor 

12% svarede at de var utilfredse eller meget utilfredse hermed (Movia, 2015a). 

Figur 28. Passagerernes oplevelse af støjniveauet i bussen 

 

I forhold til bussens indretning mente 60% at bussen var flot indrettet, hvor 15% var uenige 

heri, jf. figur 29. 
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Figur 29. Passagerernes opfattelse af bussens indretning 

 

Passagererne var meget delte i deres oplevelse af, om bussen var rummelig, jf. figur 30. 

 

Figur 30. Passagerernes opfattelse af pladsforhold i bussen 

 

De fleste passagerer mente, at bussen var behagelig at køre i, jf. figur 31. 

Figur 31. Passagerernes holdning til om bussen er behagelig at køre i 

 

Tilsvarende mente de fleste passagerer, at temperaturen i bussen var behagelig, jf. figur 32. 
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Figur 32. Passagerernes syn temperaturen i bussen 

  

I forhold til bussens støjniveau ved busstoppestedet svarede knap halvdelen, at de oplevede 

at bussen støjer mindre end en dieselbus. 38% af passagererne havde ikke lagt mærke til om 

bussen var særlig støjsvag, og 13% mente ligefrem at bussen støjede mere end en dieselbus, 

jf. figur 33. 

Figur 33. Passagererne oplevelse af bussens udvendige støj 

  

58% af passagererne var villige til at betale 2 kr. mere for at køre med bus, hvis Movia kun 

brugte elbusser, jf. figur 34. Det er et overraskende resultat set i forhold til andre 

passagerundersøgelser. En omfattende kundeundersøgelse, som Movia fik udarbejdet i 2015, 

pegede således ikke på, at miljø var et væsentligt parameter i forhold til kundernes prioritering 

af offentlig bustransport (Movia, 2015b). 
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Figur 34. Passagerernes villighed til at betale ekstra for miljø 

  

 

11.3 Operatørernes erfaringer med elbusdrift 

Operatørerne havde forud for forsøget ikke de store forventninger til elbusserne. Arriva havde 

erfaringer med 11 elbusser, som var i drift på linje 11A i København fra 2009 til 2014. Der var 

tale om 8 m ombyggede dieselbusser. Busserne var produceret af et lille italiensk virksomhed. 

Der var rigtigt mange tekniske problemer med busserne, hvor bl.a. kørebatteri og 

batteristyringssystem måtte udskiftes. På baggrund af disse erfaringer have Arriva meget få 

forventninger til de kinesiske bussers kvalitet. 

Operatørerne synes grundlæggende, at busserne har fungeret godt. De problemer med 

busserne, som operatørerne lagde vægt, er beskrevet i kapitel 9.  

Samarbejdet med BYD har været godt. Der var på et tidspunkt problemer med leverance af 

reservedele, men det var et problem, som blev ordnet. Manglende engelskkundskaber var en 

udfordring i forbindelse med oplæring af operatørernes personale, hvor det var nødvendigt at 

finde en tolk for at få oversat fra kinesisk. 

Busserne havde en række ”børnesygdomme” - altså fejl og mangler, hvilket gav udtryk for en 

bus, som ikke var gennemtestet i busdrift i en Nordeuropæisk sammenhæng. Det er dog 

vigtigt at holde sig for øje, at operatørerne også ofte oplever en række problemer ved 

indsættelse af nye dieselbusmodeller i driften. 

Operatørerne er meget interesseret i også i fremtiden at anvende elbusser. I dag er der dog 

en række barrierer, som gør, at det ikke er attraktivt for operatørerne at byde med elbusser i 

forbindelse med udbud af rutekørsel.  

 For at elbusser kan indgå i driften skal de være mere driftssikre end BYD-busserne viste 

sig at være. For at kunne sikre en høj driftssikkerhed skal busleverandøren have et 

velfungerende lokalt eftermarked, som kan sikre reservedele og værkstedsforhold, 

således at fejl ved busserne hurtigt kan blive udbedret. 
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 Operatørerne ser en betydelig risiko ved usikkerheden om kørebatteriets levetid og 

omkostninger til udskiftning af batteriet. Nogle elbusleverandører tilbyder 

garantiordninger, så det er muligt at forsikre sig imod fejl ved batterierne. En række 

leverandører af elbusser er små virksomheder, hvilket betyder, at der er en risiko for at 

leverandørerne går konkurs, og at operatøren derfor ikke går glæde af garantiordningen.  

 Der er tilsvarende stor usikkerhed forbundet med gensalgsværdien af brugte elbusser. 

Hvor operatørerne ret præcist kan estimere gensalgsværdien for dieselbusser, er der stor 

usikkerhed for gensalgsværdien af brugte elbusser, da der endnu ikke findes et marked 

herfor. 

 Totalomkostningerne for elbusdrift er i Danmark meget højere end i en række af vore 

nabolande, f.eks. Sverige og Norge. Det skyldes bl.a. høje afgifter på el, som 

operatørerne ikke har mulighed for at få godtgjort. Dette betyder, at det ikke over driften 

er muligt at opnå tilstrækkelige besparelser til at kompensere for elbussens markant 

højere anskaffelsespris.  

 Movias kontrakter for almindelig rutekørsel er sædvanligvis 6 årige med mulighed for 

forlængelse af tre gange 2 år. Forlængelse af kontrakten afhænger af, om operatøren 

indfrier en række mål (kvalitetsmål mv.). At kontrakten kan opsiges efter 6 år giver en 

udfordring i forhold til elbusdrift. Hvis kontrakten afbrydes efter 6 år er der en øget risiko 

ved afhændelse af brugte elbusser, idet gensalgsværdien er usikker. Det vil derfor 

reducere operatørernes risici, hvis den garanterede kontraktlængde øges fra 6 til 8 eller 

10 år. (Arriva, 2016; Keolis, 2016) 
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12 Opladning af busserne 

DONG Energy har som en del af forsøgsprojektet ønsket at afprøve busoperatørernes 

incitament til at forbruge el på tidspunkter med ledig kapacitet i elnettet. DONG Energy har 

derfor sat en særlig tidsdifferentieret nettarif for opladning af busserne. På hverdage mellem 

kl. 13-19 var nettariffen 100 øre/kWh. Udenfor dette tidsrum var nettariffen 2 øre/kWh. 

Operatørerne fik herved et stærkt økonomisk incitament til at oplade elbussen uden for 

perioder med høj belastning af elnettet. 

Busoperatørerne har haft et forbrug på hhv. 10,4% og 13,1% af det samlede elforbrug på 

hverdage i tidsrummet kl. 13-19. Figur 35 viser den del af forbruget, som er sket på hverdage i 

tidsrummet kl. 13-19. Der har været betydelige forskelle gennem forsøgsperioden for, hvor 

meget busserne er blevet opladt i den dyre tarif-periode. Operatør 1 har generelt haft et 

faldende forbrug i løbet af projektperioden, hvor operatør 2 har haft et stigende forbrug. 

Figur 35. Pct. af totalt kWh-forbrug på hverdage mellem kl. 13-19 

 

Begge operatører har instrueret værksted, klargøring og chauffører om, hvornår bussen skulle 

oplades, så opladning ved høj nettarif blev undgået. En årsag til at opladning er sket i den 

dyre tarifperiode var, at laderen slog fra om natten, og det derfor har været nødvendigt at lade 

bussen om dagen. 
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13 Vurdering af batteriernes levetid 

Teknologis Institut har gennemført test af bussernes batteri med henblik på vurdering af 

batteriets levetid (Teknologisk Institut, 2016). Batterikapaciteten af begge busser blev testet i 

maj-juni 2014. Som følge af beskadigelse af en batteripakke i den ene bus var det ikke muligt 

at lave en meningsfuld måling af reduktionen i batteriets kapacitet gennem forsøgsperioden. 

Det var derfor kun den ene bus, som også blev testet ved projektafslutning. Teknologisk 

Institut gennemførte sideløbende en mindre test af samme type battericeller, som er anvendt i 

bussernes batterier. Teknologisk Institut har fået adgang til BYD’s egne testdata under en 

NDA (non-disclosure agreement). Teknologisk Institut finder på baggrund af egne analyser 

ingen grund til at betvivle BYD’s testresultater. 

Test af elbussens batteri viser, at nedbrydning af batteriet i løbet af projektet er målbart. 

Teknologisk Institut estimerer på baggrund af egne analyser og BYD’s testdata, at batteriet vil 

have en resterende kapacitet på 80% efter knap 7 års anvendelse under danske klimaforhold. 

Der er en vis usikkerhed forbundet med Teknologisk Instituts estimat: 

 Teknologisk Institut har haft adgang til et begrænset datasæt af egne testdata. 

 Analyserne er baseret på danske temperaturforhold – mere ekstreme 

temperaturforhold kan reducere levetiden. 

 Teknologisk Institut har ikke haft mulighed for at måle temperaturforholdene inde i 

hver batteripakke. Hvis nogle battericeller er udsat for en betydeligt højere temperatur 

end den målte gennemsnitstemperatur, vil dette forkorte levetiden. 

 BYD’s testdata er baseret på dybe ladecyklusser, hvor batteriet aflades helt og lades 

fuldt op. I praktiske anvendelse aflades batteriet ikke helt, og Teknologisk Institut 

forventer, at batteriets faktiske levetid er længere end den estimerede levetid. 

Nedbrydning af batteriet omfatter en reduktion i batteriets kapacitet, således at det er muligt at 

trække mindre energi fra batteriet, og en øget intern modstand i batteriet, hvilket sænker 

batteriets spænding. Reduktionen i batteriets kapacitet er den væsentligste nedbrydning af 

batteriet. Nedbrydning af batteriets som følge af øget intern modstand er til gengæld 

forsvindende lille. 

Følgende forhold spiller ind på reduktionen af batteriets kapacitet: 

 Nedbrydning som følge af ælde. Li-ion batterier nedbrydes som følge af ælde 

uafhængigt af anvendelsen. Graden af nedbrydning er i høj grad temperaturafhængig 

og øges eksponentielt med øget temperatur. 

 Nedbrydning som følge af anvendelse. Batteriets nedbrydning er i høj grad påvirket af, 

hvor stor en del af batteriets kapacitet, som udnyttes. Det anbefales normalt, at Li-ion 

batterier ikke aflades til under 20% SOC, idet dette slider kraftigt på batteriet, og nøjes 

man med en afladning til 30% SOC forlænges batteriets levetid betydeligt.  

Spændingsniveauet i BYD’s Li-ion jernfosfat-batteri er 2,4-3,7V. Når batteriet er fuldt opladt 

(SOC er 100%) er spændingen 3,7V. Ved en spænding på 2,8V er restkapaciteten ca. 5% 

SOC. Det er muligt at køre batteriet ned til 0% SOC, hvor spændingen når 2,4V. Det 

almindelige spænd for batteriets spænding er 2,8-3,3V. Batteriet bør ikke aflades til under 

2,8V (BYD, 2015). I den seneste version af BYD K9 kan bussen kun køre med meget lav 
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hastighed, når batterikapaciteten når ned på 20% SOC (Skånetrafiken, 2016). Dette har til 

formål at reducere slitagen af batteriet.  

Ifølge BYD nedbrydes batteriet med 8% af den oprindelige kapacitet det første år, hvilket 

aftager til 4% det andet år og 2% det tredje år, for at stabilisere sig ved ca. 1% fra det fjerde år 

(BYD, 2016a). 

Der må forventes en forskel på nedbrydningen af bussens enkelte batteripakker, idet der er 

forskel på køling og opvarmning af batteripakkerne alt efter om de er anbragt på bussens tag, 

indvendigt forrest i bussen eller udvendigt under gulvet bagerst i bussen. Teknologisk Institut 

estimerer, at batteripakken på bussens tag har en kortere levetid (ca. 6 år) end de øvrige 

batteripakker (ca. 7 år). 
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14 Økonomi 

De samlede omkostninger for gennemførelse af projektet beløber sig til 8,31 mio. kr. Tabel 13 

viser finansieringen af projektet. 

Tabel 13. Finansiering af projektomkostninger 

Finansiel støtte DKK 

Trafik- og Byggestyrelse 4.650.000 

Københavns Kommune 2.000.000 

DONG Energy 400.000 

Movia 299.695 

Medfinansiering gennem personaleressourcer mv  

DONG Energy 361.000 

Busoperatører 275.800 

Movia 322.686 

SUM 8.309.181 

 

14.1 Totalomkostninger gennem forsøgsperioden 

Elbusserne blev indsat på ruter med brugt busmateriel. For at gøre totalomkostninger 

sammenlignelige for elbusser og dieselbusser, er elbussens totalomkostningerne 

sammenlignet med omkostningerne for en ny diselbus. 

Som referencebus er valgt en Mercedes Citaro 12 LE (12 m, laventré). Der er tale om en 

driftssikker, højkvalitets bus, som er i det højere prisniveau på markedet. Bussen har et relativt 

lavt energiforbrug.  

De samlede omkostninger til leasing og drift af elbussen fremgår af tabel 14. Beregningen er 

baseret på anvendelse af elbus og dieselbus på en rute svarende til linje 3A. Alle 

omkostninger er angivet inkl. moms.  

Totalomkostningerne per elbus har i forsøgsperioden været 2,75 mio. kr., hvor 

omkostningerne til en ny dieselbus ville have været 1,22 mio. kr. Omkostningen per km for 

elbussen er 50,88 kr., hvor omkostningen for en ny dieselbus ville have været 7,60 kr./km. 

Årsagen til den meget høje kilometerpris skal findes i, at bussen kørte få kilometer gennem 

forsøget. 
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Tabel 14: Totalomkostninger for BYD K9 elbus og en reference-dieselbus gennem forsøgsperioden. 
DKK inkl. moms 

 

Kilder: Driftsdata fra forsøgsprojektet; Evobus, 2016; Anchersen, 2016; BYD, 2016a. 

Noter: 

1) Den samlede omkostning til BYD i projektet er 5,05 mio. kr. (inkl. moms). Prisen omfattede leasing af 2 stk. BYD 

K9 elbusser, produktgaranti, fuld service af elbussernes elektriske drivlinje i forsøgsperioden, leasing af 2 stk. 

2x30 kW ladebokse inkl. serviceaftale samt indregistrering og typegodkendelse af busserne i Danmark. 

2) Kollektiv rutebusdrift er ikke en momsomfattet branche. Busoperatørerne afholder omkostninger til moms, men 

kan ikke viderefakturere moms. Busoperatørerne har dog mulighed for delvist at afløfte moms for 

anskaffelsesomkostninger til busmateriellet. 

3) Restværdien for dieselbussen er estimeret, idet der ikke findes et marked for salg af busser, der kun er to år 

gamle. BYD’s estimerede gensalgsværdien af bussen til EUR 195.000 forud for forsøget.  

4) Det har ikke været nødvendigt for operatørerne at udskifte elbussernes dæk. 

5) Dieselprisen er beregnet ud fra en gennemsnitlig dieselpris i projektperioden. 

Budgetpost Enhed BYD K9 Mer. Citaro 12 LE

Anskaffelse

Køb-/leasingspris *1 DKK 2.525.140              2.250.000              

Momsfradrag *2 DKK 90.000                   

Løbetid år 2                             2                             

Kilometer pr. år km 27.061                   80.000                   

Restværdi *3 DKK 1.828.125              1.687.500              

Årlig afskrivning DKK 1.262.570              236.250                 

Rente

Rentesats % 2,50% 2,50%

Årlig rente DKK -                          42.361                   

Forsikring

Kaskoforsikring DKK 30.000                   20.000                   

Årlig forsikring DKK 30.000                   20.000                   

Dæk

Levetid dæk km 140.000                 140.000                 

Årligt dækforbrug *4 % 0% 57%

Pris pr. dæk DKK 3.000                      3.000                      

Antal dæk stk 6                             6                             

Årlig dækomkostning DKK -                          10.286                   

Reparation og vedligehold

Batteriudskiftning DKK -                          -                          

Batterigaranti DKK/km -                          -                          

Serviceaftale DKK/km -                          0,63                        

Årlig reparation og vedligehold DKK -                          50.000                   

Brændstof, Adblue, olie

Forbrug diesel l/km 0,03                        0,33                        

Forbrug el kWh/km 1,37                        -                          

Dieselpris *5 DKK/l 9,00                        9,00                        

Elpris DKK/kWh 2,09                        -                          

Årlig brændstofomkostning DKK 84.303                   240.000                 

Adblueforbrug af dieselforbrug (km/l) % -                          6%

Adbluepris DKK/l -                          3,00                        

Årlig Adblueomkostning DKK 4.800                      

Olieforbrug af dieselforbrug (km/l) % -                          0,1%

Oliepris DKK/l -                          50                           

Årlig olieomkostning DKK -                          4.000                      

Årlig brændstof, olie og AdBlue DKK 84.303                   248.800                 

Budgetpost Enhed BYD K9 Mer. Citaro 12 LE

Totalomkostinger samlet 2 år 2 år

Anskaffelse DKK 2.525.140              472.500                 

Rente DKK -                          84.722                   

Forsikring DKK 60.000                   40.000                   

Dæk DKK -                          20.571                   

Reparation og vedligehold DKK -                          100.000                 

Brændstof, Adblue, olie DKK 168.606                 497.600                 

Totale busomkostninger DKK 2.753.745,77        1.215.393,65        

Omkostning per km DKK 50,88                      7,60                        
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De samlede omkostninger per bus til etablering af lade- og tankanlæg fremgår af tabel 15.  

Tabel 15: Omkostning til ladestander/tankanlæg 

 

Noter: 

1) DONG Energy har i projektet afholdt samlet 473.000 kr. i omkostninger for el-tilslutning for to elbusser ved to 

forskellige garageanlæg. Omkostningen for eltilslutninger er baseret på de faktisk tilgåede omkostninger for DONG 

Energy og ikke for standard-satser for tilslutningsafgifter.  

2) Omkostninger til dieselstation skyldes behov for diesel til bussens dieselfyr. Omkostning til dieselstationen er 

baseret på en 20-årig afskrivning af et anlæg, som betjener 50 busser.  

De samlede omkostninger i projektperioden for etablering af ladeanlæg er 312.103 kr. per 

elbus, hvor omkostningen til en dieselbus er ca. 1.500 kr. Den høje omkostning skyldes at 

omkostningerne omfatter de faktisk tilgåede omkostninger, som DONG Energy har afholdt. 

 

14.2 Totalomkostninger for 6-årig og 12-årig elbusdrift 

Totalomkostningen (dvs. de busafhængige omkostningerne) for drift af en BYD K9 gennem 

hhv. en 6-årig og en 12-årig driftsperiode er sammenlignet med totalomkostningerne for en 

Mercedes Citaro 12 LE. Beregningerne er baseret på en årskørsel på 80.000 km på en 

busrute svarende til linje 3A. 

De årlige totalomkostningerne for drift af en BYD K9 er beregnet til 993.000 kr. for en 6-årig 

driftsperiode og 957.000 kr. over en 12-årig periode. De årlige totalomkostninger for drift af en 

Mercedes Citaro 12 LE er beregnet til 693.000 kr. over en 6-årig driftsperiode og 658.000 kr. 

over 12 år. Omkostningen per km for elbussen er beregnet til 12,41 kr. over 6 år og 11,96 kr. 

over 12 år, hvor omkostningen for en Mercedes Citaro 12 LE er beregnet til 8,67 kr./km over 

en 6-årig driftsperiode og 8,23 kr./km over 12 år, jf. tabel 16. Omkostningen til drift af BYD K9 

er dermed beregnet til 43-45% større end omkostningerne til en dieselbus. 

  

Lade-/tankanlæg Enhed BYD K9 Mer. Citaro 12 LE

Ladestander DKK -                          -                          

Eltilslutning *1 DKK 236.500                 -                          

Elinstallation DKK 74.103                   -                          

Service af ladeanlæg DKK -                          -                          

Dieselstation per bus for 2 år ved 50 busser *2 DKK 1.500                      1.500                      

Samlede omkostning til lade-/tankanlæg DKK 312.103                 1.500                      
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Tabel 16: Totalomkostninger for drift af elbus og dieselbus i 6-årig og 12-årig kontraktperiode, linje 3A, 
80.000 km per år. Alle beløb er inkl. moms 

 

Kilder: Driftsdata fra forsøgsprojektet; Evobus, 2016; Anchersen, 2016; BYD, 2016a. 

Noter: 

1) Prisen er angivet for BYD’s nyeste version af K9. 

2) Restværdien for dieselbussen er baseret på markedsprisen. BYD’s forventning til gensalgsværdien af bussen 

efter 6 års drift er 23% af nyværdien og efter 12 år 1,5% af nyværdien. 

3) BYD giver en garanti på 8 år eller 500.000 km for kørebatteriet, hvor batterikapaciteten er mindst 80% af den 

oprindelige kapacitet. Med et kørselsbehov på 80.000 km/år er de 500.000 km nået efter ca. 6 år. 

Batterigarantien angiver omkostning for batterigaranti for det 7-12. driftsår. 

4) Dieselprisen er beregnet ud fra en gennemsnitlig dieselpris i hhv. en 6-årig og 12-årig periode startende i 2016. 

Fremskrivning af dieselprisen er baseret på Energistyrelsens Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, 

2014, tabel 6, hvor dieselprisen er indekseret ud fra en dieselpris på 7 kr. per liter, hvilket er baseret på 

markedsprisen i 2016. 

Budgetpost Enhed BYD K9 Mer. Citaro 12 LE BYD K9 Mer. Citaro 12 LE

Anskaffelse

Købspris *1 DKK 3.911.250              2.250.000              3.911.250                2.250.000              

Momsfradrag DKK 391.125                 225.000                 391.125                   225.000                 

Løbetid år 6                             6                             12                             12                           

Kilometer pr. år km 80.000                   80.000                   80.000                     80.000                   

Restværdi *2 DKK 900.000                 600.000                 59.000                     50.000                   

Årlig afskrivning DKK 436.688                 237.500                 288.427                   164.583                 

Rente

Rentesats % 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Årlig rente DKK 58.212                   33.487                   55.359                     31.846                   

Forsikring

Kaskoforsikring DKK 30.000                   20.000                   30.000                     20.000                   

Årlig forsikring DKK 30.000                   20.000                   30.000                     20.000                   

Dæk

Levetid dæk km 140.000                 140.000                 140.000                   140.000                 

Årligt dækforbrug % 57% 57% 57% 57%

Pris pr. dæk DKK 3.000                      3.000                      3.000                        3.000                      

Antal dæk stk 6                             6                             6                               6                             

Årlig dækomkostning DKK 10.286                   10.286                   10.286                     10.286                   

Reparation og vedligehold

Kilometer pr. år 80.000                   80.000                   80.000                     80.000                   

Batterigaranti *3 DKK/år -                          -                          85.413                     -                          

Serviceaftale DKK/km 2,42                        1,56                        2,42                          1,88                        

Årlig reparation og vedligehold DKK 193.700                 125.000                 279.113                   150.000                 

Brændstof, AdBlue, olie

Forbrug diesel l/km 0,03                        0,33                        0,03                          0,33                        

Forbrug el kWh/km 1,37                        -                          1,37                          -                          

Dieselpris *4 DKK/l 9,69                        9,69                        10,23                        10,23                      

Elpris *5 DKK/kWh 2,21                        -                          2,47                          -                          

Årlig brændstofomkostning DKK 263.922                 258.400                 293.627                   272.800                 

Adblueforbrug af dieselforbrug (km/l) % -                          6% -                            6%

Adbluepris DKK/l -                          3,00                        -                            3,00                        

Årlig Adblueomkostning DKK 4.800                      4.800                      

Olieforbrug af dieselforbrug (km/l) % -                          0,1% -                            0,1%

Oliepris DKK/l -                          50                           -                            50                           

Årlig olieomkostning DKK -                          4.000                      -                            4.000                      

Årlig brændstof, olie og AdBlue DKK 263.922                 267.200                 293.627                   281.600                 

Budgetpost Enhed BYD K9 Mer. Citaro 12 LE BYD K9 Mer. Citaro 12 LE

Totalomkostninger per år 6 år 6 år 12 år 12 år

Anskaffelse DKK 436.688                 237.500                 288.427                   164.583                 

Rente DKK 58.212                   33.487                   55.359                     31.846                   

Forsikring DKK 30.000                   20.000                   30.000                     20.000                   

Dæk DKK 10.286                   10.286                   10.286                     10.286                   

Reparation og vedligehold DKK 193.700                 125.000                 279.113                   150.000                 

Brændstof, AdBlue, olie DKK 263.922                 267.200                 293.627                   281.600                 

Årlige busomkostninger DKK 992.807                 693.473                 956.812                   658.315                 

Omkostning per km DKK 12,41                      8,67                        11,96                        8,23                        
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5) Elprisen er beregnet ud fra en gennemsnitlig elpris i hhv. en 6-årig og 12-årig periode startende i 2016. 

Fremskrivning af elprisen er baseret på Energistyrelsens Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, 

2014, tabel 7, hvor elprisen er indekseret ud fra en elpris på 2,09 kr./kWh i 2016. 

 

Regeringen har i skrivende stund foreslået, at PSO-afgiften på el udfases i perioden 2017-21, 

hvilket vil reducere omkostningen til elbusdrift. PSO-afgiften udgør gennemsnitligt 17,3 

øre/kWh. 

Omkostningerne til etablering og drift af lade- og tankanlæg fremgår af tabel 17. 

Omkostningerne afskrives over 20 år. De samlede omkostninger til lade- og tankanlæg er ca. 

14.000 kr., hvor omkostningerne til en dieselbus er ca. 750 kr. per år. 

Tabel 17: Omkostninger til lade-/tankanlæg med en 20-årig afskrivning. Alle priser er inkl. moms  

 

Kilder: Data fra forsøgsprojektet; BYD, 2016a. 

Noter: 

1) Omkostningerne er baseret på tilslutningsafgift for tilslutning af 125A. 

2) Omkostning til elinstallation omfatter alene estimerede omkostninger for installation af måler og kabelføring. Evt. 

omkostninger for tilslutning til stikledning og gravearbejde for fremføring af ladeanlæg samt bortkørsel af evt. forurenet 

jord mv. er ikke omfattet. 

3) Ifølge BYD er ladeboksen stort set vedligeholdelsesfri. Service og vedligehold er omfattet af serviceaftale for 

elbussen. 

4) Omkostningen er opgjort som årlige omkostninger per bus for etablering og vedligehold af dieselstation til 50 

busser. 

 

  

Lade-/tankanlæg BYD K9 Mer. Citaro 12 LE

Ladestander DKK 46.563                   -                          

Eltilslutning *1 DKK 143.075                 -                          

Elinstallation *2 DKK 75.000                   -                          

Service af ladeanlæg per bus per år *3 DKK -                          -                          

Dieselstation per bus per år ved 50 busser *4 DKK 750                         750                         

Årlig omkostning til lade-/tankanlæg DKK 13.982                   750                         
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15 Miljø 

Afsnittet beskriver udledningen af skadelige stoffer fra elbusserne. Til sammenligning angives 

udledningen fra en moderne dieselbus model Mercedes Citaro 12 LE med en Euro VI motor. 

Udledningen er opdelt i forhold frembringelsen af brændstoffet, som f.eks. kraftværkets 

produktion af elektricitet til fremdriften af elbussen og udledningen forbundet med anvendelsen 

af brændstoffet, når bussen kører i rute. Herudover er udledningen opdelt i fremdrift og 

dieselfyr. Tabel 18 viser emissioner fra BYD K9 og Mercedes Citaro 12 LE.  

Tabel 18. Emissioner fra elbus og dieselbus 

  

Drift (anvendelse af 

brændstoffet) 

 

 

Opstrøm(2) 

(frembringelsen 
af brændstoffet) 

 

  

    
Samlet 

    
Elbus, 

BYD K9 
Diesel, 
Citaro  

Elbus, 
BYD K9 

Diesel, 
Citaro 

 Elbus, 
BYD K9 

Diesel, 
Citaro 

CO2æ 
fremdrift(1) 0 777,07  267,15 209,93  267,15 987,00 

dieselfyr 69,44 49,60  18,76 13,40  88,20 63,00 

PM 
fremdrift(1) 0 0,013  0,014 n/a  0,014 n/a 

dieselfyr n/a n/a  n/a n/a  n/a n/a 

NOx 
fremdrift(1) 0 0,67  0,22 n/a  0,22 n/a 

dieselfyr n/a n/a  n/a n/a  n/a n/a 

Kilder: Emissioner fra af Mercedes Citaro 12 LE, egne data for BYD K9 forbrug, DS/EN 16258:2012; Energinet, 2016. 

Noter:  

CO2æ = CO2-ækvivalent 

Alle emissioner er angivet som gram per km 

1) Fremdriftsudledningen er den udledning der kommer, når busser er i rute og anvender brændstoffet. 

Fremdriftsudledningen fra elbusser er nul, da busserne ikke i sig selv har en udledning. Begge elbusser gør 

brug af et dieselfyr, der anvender diesel B7. NOx og partikeludledning (PM) for dieselfyret kendes ikke. 

Beregningen for Mercedes Citaro 12 LE’s fremdriftsudledning sker med udgangspunkt i bussens 

emissionsværdier i henhold til Euro VI-normen. Udledningen fra diesel til brug for beregningen af CO2æ 

værdien for dieselfyr i alle busserne og fremdriftsudledningen fra Mercedes Citaro 12 LE bygger på værdierne i 

DS/EN 16258:2012. 

2) For elbusserne er opstrømsemissionen forbundet med transporten af kraftværkets brændstof til kraftværket ikke 

medregnet. I denne henseende er alene udledningen fra kraftværkets omdannelse af brændstoffet til elektricitet 

medregnet. CO2-indholdet i el er beregnet ud fra gennemsnitligt CO2-indhold i det danske el-miks for 2015. Der 

tages således ikke højde for en fremtidig reduktion i gennemsnitligt CO2-indhold i det danske el-miks som følge 

af øget indfasning af vedvarende energi. CO2æ-værdierne til brug for beregningen af opstrømsudledningen fra 

dieselbussen stammer fra DS/EN 16258:2012. 

Elbussen har ikke udledt lokal luftforurening fra drivlinjen. Til gengæld har der været 

emissioner fra dieselfyret i forbindelse med kabineopvarmning af bussen. Emissioner af lokal 

luftforurening fra dieselfyret er ikke blevet målt. Elbussen har ikke haft en udledning af CO2 i 

bussen fra drivlinjen. Udledningen fra dieselfyret er i gennemsnit 69 g CO2/km. Indregnes 

opstrøms CO2-udledning i forbindelse med produktion af el og diesel er den samlede 

udledning fra BYD K9 ved kørsel på en linje svarende til 3A 355 g CO2/km. Udledningen fra 

en Mercedes Citaro 12 LE vil tilsvarende være 1050 g CO2/km. Elbussen CO2-udledning fra 

elbussen er således ca. 1/3 af udledningen fra dieselbussen.  
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De dieselbusser, der kørte på samme linjer som elbusserne, havde i gennemsnit en samlet 

CO2-emission på ca. 1070 g CO2/km (en del af busserne var letvægtsbusser). Den samlede 

reduktion i CO2-udledning gennem det 2-årige forsøg har været ca. 62 tons CO2.  

Udledning af støj indvendigt i bussen er beskrevet i kapitel 5. 
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16 Perspektivering 

Forsøget med BYD K9 har vist, at bussens energiforbrug og rækkevidde i høj grad er 

chaufførafhængigt. Bussens rækkevidde har på de testede linjer de fleste dage været på mere 

end 200 km. Der har dog været dage, hvor rækkevidden har været betydeligt kortere. Ud over 

chaufføradfærd spiller her også vejrmæssig forhold ind f.eks. høj temperatur, sne og is. Det 

har været afgørende for bussens rækkevidde, at bussen var udstyret med et dieselfyr. Uden 

dieselfyr ville rækkevidden om vinteren være blevet reduceret markant. 

Når en elbus indsættes på en rute er det afgørende, at bussen har en tilstrækkelig rækkevidde 

til at gennemføre den nødvendige kørsel på alle kørselsdage. Det vil sandsynligvis være 

muligt at reducere det chaufførafhængige forbrug ved at træne chaufførerne i energirigtig 

kørsel, installation af eco-driving software i bussen (software, som vejleder chaufføren i at 

køre energirigtigt) og løbende opfølgning på chaufførens faktiske forbrug. Forsøg i 

dieselbusser har vist, at det er muligt at reducere energiforbruget med 5% ved at træne 

chaufførerne i energirigtig kørsel (Movia, 2012). 

Anvendelse af natopladte busser kræver en vis buffer kapacitet i batteriet, således at der 

tages højde for variationer i forbruget for chauffører og vejrforhold. Transport of London 

konkluderer på baggrund af deres forsøg med BYD K9 at en bufferkapacitet på 49% er for 

stor. Nothingham City Council har en stor erfaring med indkøb og drift af elbusser – i marts 

2016 havde Nothingham City Council 47 elbusser i flåden. I udbudsmateriale for elbusser 

stiller Nothingham City Council krav til, at elbussen skal have 30% af batterikapaciteten 

tilbage, når bussen returnere til busdepotet efter at have gennemført kørsel på den ønskede 

linje (Nothingham City Council, 2015).  

Batteriets nedbrydes som følge af anvendelsen. Teknologisk Instituts test af BYD K9’s batteri, 

viser at nedbrydning af batteriet betyder, at bussens batterikapacitet kan forventes at være 

reduceret til 80% efter knap 7 år (Teknologisk Institut, 2016). BYD giver en batterigaranti på at 

batteriet har en restkapacitet på 80% efter 500.000 km (eller 8 år). Hvis bussen indsættes i et 

vognløb, hvor den kører 80.000 km, har bussen nået 500.000 km efter godt 6 år. Når 

batteriets kapacitet som følge af nedbrydning er reduceret til 80% af den oprindelige kapacitet 

skal batteriet enten udskiftes, eller også må det forventes, at bussen skal flyttes til mindre 

krævende vognløb. 

Lægges en reservekapacitet på 30% til grund, betyder dette, at den testede elbus kan 

indsættes i vognløb af en længde på ca. 170 km inklusiv tomkørsel til og fra garageanlæg. 

Anvendelse af elbusser i vognløb, som er under 100 km vil betyde en meget dårlig udnyttelse 

af elbussens rækkevidde. Figur 36 viser en oversigt over længden af vognløb for Movias 

busser. Afstanden til garageanlægget varierer meget, men er i mange tilfælde 10 km eller 

mere. Med et dagligt kørselsbehov på 10-25 km til tomkørsel til og fra depot er bussens 

rækkevidde på ruten ca. 150 km. 
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Figur 36. Længde af vognløb på hverdage for Movias busser 

  

Note: Vognløb længere end 325 km er ikke medtaget, og natbusserne vognløb er ikke 

medtaget. Natbusser dækkes af busser, som også kører vognløb om dagen. 

 

142 vognløb er af en længde mellem 100 og 150 km, hvilket er de vognløb, som ville være 

mest relevante for den testede elbusmodel. En række længere vognløb vil dog også kunne 

være relevante for natopladte elbusser, idet bussen holder en længere pause midt på dagen, 

hvor bussen vil kunne oplades. 

Potentialet for anvendelse af BYD K9 i eksisterende vognløb er ca. 150 busser eller ca. 10% 

af alle busser, som anvendes til rutekørsel af Movia. Nye modeller af natopladte elbusser 

forventes at have en længere rækkevidde, således at potentialet for indfasning af elbusser i 

Movias busnet vil være større. 

En øget anvendelse af elbusser kræver, at elbusser bliver mere driftssikre end de testede 

BYD K9 har vist sig at være. Desuden skal der være en vilje hos kommuner og regioner til at 

betale for de meromkostninger, som der vil være ved elbusdrift. Busoperatørerne har et 

indgående kendskab til drift af dieselbusser. De risici, som vil være forbundet med elbusdrift, 

vil operatørerne skulle kompenseres for. Trafikselskaberne vil kunne reducere nogle af disse 

risici f.eks. ved at forlænge kontraktperioden, således at operatørerne ikke risikere at stå 

tilbage med en elbus, hvor gensalgsværdien er meget usikker. Andre usikkerheder som 

batterilevetid kan det være hensigtsmæssigt, at operatøren forsikrer sig for ved at indgå 

garantiaftaler med busleverandøren.  

Udviklingen af elbusser går i disse år meget hurtig, og en række busproducenter tilbyder nu 

elbusmodeller. Producenterne følger overordnet to forskellige strategier: busser med store 

batterier, som lades på garageanlægget (natopladte), og busserne med mindre batteripakker, 

som lades ved endestationer eller på ruten (lejlighedsvist opladte). 
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Lejlighedsvist opladte elbusser er afhængig af en ladeinfrastruktur. Ladning sker enten 

induktivt eller ved en fysisk tilslutning af bussen til en ladestander, hvilket typisk sker med en 

pantografløsning. Busserne lades med høj effekt (typisk 200-300 kW). Der er betydelige 

omkostninger forbundet med etablering af den nødvendige ladeinfratruktur. For at reducere 

infrastrukturomkostninger per bus er det nødvendigt at indsætte flere elbusser på ruten, som 

kan deles om infrastrukturen. Lejlighedsvist opladte elbusser har i princippet en uendelig 

rækkevidde, og det er muligt at nøjes med en betydeligt mindre, lettere og billigere 

batteripakker end natopladte elbusser. Lejlighedsvist opladte elbusser kræver desuden 

almindeligvis en dedikeret ladestation ved garageanlægget, hvor batteriets balanceres. 

Desuden kan det være nødvendigt at lade batteriet for at dække energiforbruget ved kørsel til 

busruten fra garageanlægget.  Lejlighedsvist opladte elbusser har begrænsninger for 

rækkevidden mellem endestationerne. De fleste af de busløsninger, som findes på markedet i 

dag har en rækkevidde på 10-30 km mellem endestationerne. Rækkevidden afhænger af 

energiforbruget, batteriets størrelse og udligningsophold ved endestationen, hvor bussen kan 

blive ladet. Det er endnu uafklaret hvilke forretningsmodeller, som er hensigtsmæssige at 

anvende i forhold til ejerskab af ladeinfrastrukur og leverance af strøm til lejlighedsvist opladte 

elbusser. 

Københavns Kommune gennemfører i samarbejde med Movia og busoperatøren Umove fra 

efteråret 2016 et 2-årigt forsøg med 2 stk. lejlighedsvist opladte elbusser på linje 3A i 

København. Forsøget gennemføres med støtte fra Trafik- og Byggestyrelsens pulje til fremme 

af energieffektive transportløsninger. Elbusserne leveres af den finske elbusproducent Linkker 

og ladestander og effektelektronik leveres af hollandske Heliox. Forsøget vil bidrage med 

erfaringer om, hvilken rolle lejlighedsvist opladte elbusser kan spille i forhold til Københavns 

Kommunes ønske om omstilling af den kollektive bustrafik til CO2-neutrale drivmidler.  

Natopladte elbusser kræver en dedikeret ladestation på anlægget, hvor bussen oplades. Ved 

et større indslag af natopladte busser i busflåden, kan der være betydelige udfordringer i 

forhold til elforsyning. Den effekt, som bussen oplades med, afhænger af, hvor langt en 

ladepause bussen har. Ladning med en effekt på 50 eller 80 kW kræver en tilslutning på 80-

125A per bus.  Såfremt en flåde på 50 natopladte busser skal kunne lades samtidigt vi det 

således kræve endog meget store behov for nettilslutning. Som følge af en begrænset 

rækkevidde, er det ikke alle ruter eller vognløb, som natopladte elbusser kan indsættes i. 

Movia gennemfører i sommeren 2016 et udbud af 2 natopladte elbusser, som forventes indsat 

i Region Hovedstadens busnet fra 2018. Busserne vil blive anvendt som almindelige 

driftsbusser i en kontrakt, som løber 6-10 år. Anskaffelse af busserne vil ske med støtte fra 

Energistyrelsen pulje for elbusser. 

Erfaringer med andre elbusmodeller viser et betydeligt lavere energiforbrug end det forbrug, 

de to BYD K9 har haft i projektet. Ny elbusmodeller forventes at kunne nå ned på et forbrug på 

0,8-1,0 kWh/km til fremdrift og 0,15-0,25 kWh/km til kabineopvarmning. Forbruget vil afhænge 

af, hvilke ruter bussernes indsættes på. 

Omkostning til elbussens kørebatteri udgør i dag skønsmæssigt 40-45% af hele elbussens 

pris. Der er i de senere år sket en markant reduktion i batteripris og vægt af batteriet, og der er 

en forventning i markedet om, at denne udvikling forsætter. Producenten af natopladte 
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elbusser Ebusco forventer således, at prisen og vægten af på kørebatteriet reduceres med ca. 

25% frem til 2019 (Ebusco, 2016). 

Billiggørelsen af batterier kan forventes at afspejle sig i lavere pris og/eller større 

batterikapacitet. De fleste af de elbusprojekter, som hidtil er blevet gennemført i Europa, 

omfatter små volumen af busser. Nogle byer/trafikselskaber har dog allerede besluttet større 

indslag af elbusser. Transport of London har indgået en aftale med BYD og den engelske 

busproducent Alexander Dennis om leverance af 51 dobbeltdækker elbusser, hvor BYD vil 

levere den elektriske drivlinje og Alexander Dennis laver karrosseriet (Transport of London, 

2016). Busoperatøren starter i efteråret 2016 i Eindhoven drift af 43 lejlighedsvist opladte VDL 

led-elbusser (Transdev, 2016). Det må antages, at prisniveauet for elbusser også vil falde i 

takt med at produktionsvolumenet stiger. 

I modsætning til en række andre brancher har virksomheder inden for personbefordring ikke 

mulighed for at få godtgjort afgifter til el og moms af afgifter til el. En undtagelse i elafgiftsloven 

er dog el til kørestrøm, som belægges med EU’s minimumafgift på 0,4 øre/kWh. Hvor 

elafgiften for strøm til jernbane altså er 0,4 øre er afgiften på strøm til elbusser i kollektiv trafik 

91 øre (SKAT, 2016). Siemens har i foråret 2016 undersøgt potentialet og økonomien ved at 

anvende lejlighedsvist opladte elbusser på buslinjer, som kører i Københavns Kommune. 

Siemens konkluderer, at den høje elafgift er en væsentlig barriere for omstilling af den 

kollektive bustrafik til el (Siemens, 2016). 
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