
En nationell elfordonsstrategi  
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Transportsektorn  
• Domineras av fossila bränslen 

• Står för största andelen utsläpp av koldioxidutsläpp och trenden är ökande 

• Vägtransporterna står får 94% av transportsektorns kolidoxidutsläpp 

• Inom vägtransporterna domineras utsläppen av personbilar, men tunga lastbilar och bussar utgör också 
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Omställningen av transportsektorn är nödvändig för att sänka CO2   
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Källa:  Energimyndigheten, Energiindikatorer i siffror 2015 
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Personbilar 41% 

Lastbilar/bussar 18% 
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Olika transportslags del av transportsektorns utsläpp 



Eldriften är central för att lyckas sänka utsläppen i transportsektorn och att 

göra den energieffektiv 
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  Ett år med buss El Biogas Diesel 

   Koldioxidutsläpp 1 ton 10 ton 60 ton 

   Noxutsläpp 0 g 70 g 60 g 

   Energianvändning 70 MWh 280 MWh 200 MWh 

  Ett år med taxibil El Bensin 

   Koldioxidutsläpp  1 ton 14 ton 

   Energianvändning  24 MWh  72 MWh 

  Ett år med personbil El Bensin 

   Koldioxidutsläpp 0,2 ton 2 ton 

   Energianvändning 3 MWh  9 MWh 



Sverige har därför indikerat en världsklassambition i ”Fossilfrihet på väg”  
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Antal elfordon för att klara ambitionen 2030 

* Antagande att totala antalet stadsbussar 2030 är samma som för 2015, nämligen 4500 

** Idag finns inte statistik för antal fordon i distributionstrafik, utan statistiken är fördelad på vikt och näringsgren. Totala antalet lastbilar är runt  

580 000 i Sverige, varav 80 000 är tunga. Hur stor andel av dessa som går i stadstrafik skulle behöva utredas bättre. 

*** Antagande Samma fordonsparksvolym som idag 

Personbil Stadsbuss Distributions 

lastbil 

2015 13 000 < 100 0 

2020 200 000 1000 - 

2025 500 000 2000 - 

2030 1000 000 3700* - 

2040 1 800 000*** 4500 (100%) 

2050 2 700 000 4500 (100%) 



För att lyckas med denna ambition krävs ett samspel mellan fyra faktorer 
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     Fordon 

          Politiska mål och styrmedel 

       Laddinfrastruktur 

      Marknadsadoption 

Ambition: Fossilfri fordonsflotta 2030 
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En resurseffektiv nationell 

elfordonsstrategi 



Grundstenar för en resurseffektiv elfordonsstrategi 

• Fokusera satsningen på städerna där är den positiva hälsopåverkan är som störst och 

körsträckorna väl lämpade för nuvarande batteriteknik.  

- Elfordon minskar klimatpåverkan, ger lägre energianvändning samt reducerar fossilberoende OCH ger 

nollutsläppen i närmiljö (buller och avgaser). Fordon med elmotorer är absolut mest lämpade i stadsmiljöer med 

avseende på nollutsläppen.  

- Dagens batteriers kostnad och energidensitet är idag lämpad för korta till medel lång distanser vilket stämmer väl 

överens med fordonsanvändandet i städer. 

 

• Stimulera fordon och laddteknik när de är mogna för dess användningsområde men gör det då 

med hög intensitet för att säkerställa omställningen och påskynda de positiv effekterna. 

- Fordon och laddinfrastrukturteknik måste i tillräcklig grad passa användarnas behov och körmönster. 

- Det måste finnas flera leverantörer av fordon och laddinfrastrukturteknik för att inte bygga enparts beroende. 
 

 

• Fokusera omställningen på fordon och laddinfrastruktur allt eftersom de är nära eller lika 

konkurranskraftiga som förbränningsalternativet. 

- Adoption av elbilar och laddhybrider kommer till stor del att ske kommersiellt när användarna har ett lika eller bättre 

Total Cost of Ownership jämfört med bilar med förbränningsmotorer. Gå i samklang med batteriutvecklingen.  

- Att etablera laddinfrastrukur har lång ledtid varför det bör stimuleras ca 2 år innan fordonen i fråga har ”rätt” Total 

Cost of Ownership. 7 



Fordonslagen bör därför prioriteras i olika steg för en resurseffektiv 

omställning 
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Elfordonsslag Mognadsgrad 

Fordon 

Mognadsgrad 

Laddteknik   

Mognadsgrad 

Ekonomi (TCO) 

Tillämpning 

Stad 

Mognadsgrad 

Leverantörer 

Mognadsgrad  

Marknad 

(Affärsmodeller mm)  

Bil, 

privatanvändning  

80% 100% Nej Blandat 100% 50% 

Bil, kommersiell 

användning 

70% 100% Ja Hög grad 100% 80% 

Buss, 

Innerstad 

70% 80% Ja Endast 50% 30% 

Buss,  

Långfärd 

10% 20% Nej Nej 10% 0% 

Distributionsfordon, 

innerstad           

50% 60% 

 

Ja* Endast  30% 0% 

Lastbil,  

långfärd 

10% 20% Nej 

 

Nej 10% 0% 

* Mer detaljerade beräkningar behöver göras 

för fullständig verifiering 

1 

2 

2 



Vår rekommendationer syftar till att stimulera elektrifiering i takt med 

kommersialiseringsgrad så att investerade resurser ger maximal klimatnytta 

2016-2017 2018-2019 2020-2024 2025-2029 2030- 

Bil, privatanvändning  - Fokusera på att ställa om och 

etablera bilpooler i stora städer. 

- Fokusera på utbyggnad av 

normalladdning  i hem och på 

arbetsplatser genom  bygglov, 

byggnormer och ROT-liknande stöd. 

- Upprätthåll beslutade incitament för 

inköp av personbilar och laddning. 

Fokusera på att ställa om 

personbilar genom ökade 

incitament (positiva och 

negativa). 

 

Inkludera i redan 

etablerade 

nollemissionszoner (se bil 

i kommersiell användning) 

Bil, kommersiell 

användning 

Fokusera på att ställa om samtliga 

kommersiella personbilar (taxi, bud 

och offentlig flotta) i stora städer 

genom nollemissionszoner i 

citykärnor. 

Utöka nollemissionszoner till att 

innefatta hela innerstaden samt 

inkludera medelstora städer. 

Buss, 

Innerstad 

Fokusera omställningen av 

innerstadsbussar i stora och 

medelstora städer genom införande av 

nollemissionskrav vid nyupphandling 

och riktade stöd för laddinfrastruktur. 

Fokusera på att ställa om 

ytterstadsbussar i stora 

städer och medelstora 

städer.  

Distributionsfordon, 

innerstad           

- Starta demonstrationsprojekt som 

syftar till att planera införande av 

nollemission i stor städernas 

innerstad. 

Påbörja omställningen av 

distributionsfordon i stora städer 

genom att inkludera dessa i 

nollemissionszoner i citykärnor. 

Fokusera på att ställa om 

distributionsfordon i stora 

och medelstora städer 

genom att inkludera dem 

helt i nollemissionszoner. 

Lastbil och buss,  

långfärd 

- Fortsätt med demonstrationsproj 

- Påbörja att ställa om långväga 

lastbilar och bussar till biobränsle med 

fokus på biogas. 

Är vätgasen mogen för 

långväga lastbilar och 

bussar? 

Är elvägar moget för 

långväga lastbilar och 

bussar? 



Fokuseringen möjliggör resurseffektiva politiska mål och styrmedel 
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Fordon <2020 2020-2030 

Bil, privat 

användning 

• Investeringsstöd á 40 000 kr/elbil och 20 000 kr/laddhybrid 2016.  (beslutat) 

• Nedsättning av förmånsbilsbeskattning (-40% jmfbar bil). (beslutat) 

• Ersätt investeringsstöd med Bonus Malus fr.o.m 2017 (utfästelse). Brytpunkten bör minst följa 

EUs plan för reducerad snitt CO2 utsläpp för nya bilar. 

• Investeringsstöd á 50 % för hemma och arbetsplats laddare. Process likt ROT.  

• Krav vid nybyggnation och ombyggnation av parkeringsytor att 100% av ytan är rördragen för 

laddning och 10% av ytan färdigställs för laddning. 

• Inför gradvis lokala incitament  som stimulerar övergången t.ex. miljödifferentierad 

trängselskatt. 

• Inför krav på energimärkning på nya bilar. (likt vitvaror) 

• Krav på kommuner att ta fram utbyggnadsplaner av laddinfrastruktur. 

• Slutet av perioden inför nollemissions zoner. 

• Gradvis skärpta krav på minskat buller i innerstad. 

• Forsatt Bonus Malus men utfasning av nedsättning av 

förmånsbilsbeskattning. 

• Utfasning av investeringsstöd för laddare. 

• I övrigt samma som tidigare period. 

 

Bil, i kommersiell 

användning 

• Inför nollemissionszoner för Taxi bud och bilpooler, först i stadskärnor sedan hela innerstaden. 

• Inför nollemission och energieffektivitet som krav i offentlig upphandling. 

• Krav på kommuner att ta fram utbyggnadsplaner av laddinfrastruktur. 

• I övrigt likt bil för privatanvändning. 

• Integrera trafiksystemen för att underlätta hållbart resande för 

kunden. 

• I övrigt samma som tidigare period. 

Buss, innerstad • Investeringsstöd 50 miljoner kr 2016, 100 miljoner kr 2017-2019. (beslutat)  

• Riktat stöd för laddinfrastrukturutbyggnad , 50% stöd. 

• Krav på kommuner/PTA att tar fram laddinfrastruktur plan för buss. 

• Inför nollemission i all nyupphandling av innerstadsbusstrafik samt krav på energieffektivitet. 

• Vidareutveckla alternativa tillämpningar för biogas. 

• Integrera trafiksystemen för att underlätta hållbart resande för 

kunden. 

• I övrigt samma som  tidigare period. 

Distributionsfordon, 

innerstad 

• Demonstrationsprojekt som syftar till att testa nollemission i innerstad. 

• Inför investeringsstöd vid nyinköp av fordon och byggnation av laddinfrastruktur 

• Krav på kommuner att ta fram utbyggnadsplaner av laddinfrastruktur. (ca 2017) 

• Inkludera lastbilar helt i nollemissionszoner. 

• Utfasning av investeringsstöd. 

• I övrigt samma som tidigare period. 

Lastbilar och buss, 

Långfärd 

• Stimulera biobränslen med fokus på biogas samt energieffektivisering. 

• Demonstrationsprojekt elväg. 

• Demonstrationsprojekt elväg. 

• Stötta implementering av korta distanser med elväg. 

• Följ vätgasutvecklingen. 

Generellt för alla 

fordonslag 

• Ellagen och energiskattelagen måste anpassas (kvotplikt och krav på att vara elhandlare). 

• Samma förutsättningar för el som bränsle som biodrivmedel. 

• Stegvis ökande koldioxidskatt på bensin och diesel. 

 



Och Vattenfall vill aktivt bidra till den nationella omställningen 

 Investera i och vara laddoperatör för snabbladdning för taxi, budbilar och bilpooler i städer.  

 Investera i standardladdning för bilpooler tillsammans med stad och/eller bilpools operatör och var 

operatör för denna standardladdning. 

 Var en key turn leverantör och operatör av laddinfrastruktur till kommunalt ägda energibolag, hotell, 

fastighetsägare och parkeringsoperatörer.   

 Investera i och vara laddoperatör för hållplatsladdare för stadsbussar. 

 Hjälpa till att etablera elektrifiering av distributionsfordon och när så är moget investera i och vara 

laddoperatör av lastbryggeladdning.  

 Delta i demonstrationsprojekt kring dynamisk laddning, tunga fordon. 

 Delta i demonstrationsprojekt kring laddning av båtar i linjetrafik. 

 Bidra till standardisering och bidra till att eventuella barriärer i regelverk mm undanröjes. 

 Vara ett föredöme genom att ha en hög andel elbilar i vår egen fordonsflotta.  
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Personbilarnas del av omställningen 

12 



Fordonen finns, antal modeller ökar stadigt och de är idag en del av 

serieproduktionen 
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Fordonsindustrin  

• har starka krav på sig att minska utsläppsnivåerna från fordonen 

• satsar i hög grad på eldrift för att nå staters krav på minskade utsläpp och det har en betydande 

påverkan. (t.ex. EU krav om 95 g/km i genomsnitt 2020)  

• har nått serieproduktionsvolymer för elfordon och är bara i början av den kostandsreduktion som kommer 

av industrialiseringseffekten. 

 



Laddinfrastukturen behöver byggas i framkant och främst normalladdning 

hemma och på arbetsplats 

• Svenskar kör i genomsnitt 3 mil/dag vilket motsvarar ungefär 6 kWh 

• Detta kräver endast några timmars nattladdning med låg effekt (2,3 -3,7 kW) 

• Boende i villa har i regel möjlighet att ladda utan större åtgärd 

• Boende i flerbostadshus saknar i regel idag laddmöjlighet 

• Snabbladdning behövs endast som ad-hoc laddning för privatpersoner 

medan det är helt nödvändigt för personbilar i kommersiell trafik (taxi och bud) 

 

        

Behovsbilden är cirka 1,5 laddare per bil: 

• 1 laddare hemma per bil 

• 0,5 laddare arbetsplats per bil 

• På köpcenter etc bra men ej nödvändigt 

• Antagande 50 % av elbilsköpare bor i villa och 10 % med laddbox 

• Antagande 50 % av elbilsköpare bor i flerbostadshus, 100 % med laddbox 

• Kostnad för laddbox + installation 10 kkr med 10% kostnadsreduktion per 10 år 

• Investeringen per bil är relativt låg men den total investeringen (exklusive extra 

kostnaden för bilen) blir ansenlig. 

Fastighetsägare måste engageras för att bygga ut 

normalladdare i flerbostadshus (Diagram enligt FFF ambition) 
        För privatbilisten räcker det att kunna ladda med låg effekt  

hemma och på arbetsplats  

mrdSEK Antal 



Att gå över till elbil är idag konkurrenskraftigt för kommersiell verksamhet 

och för privatpersoner runt 2020 
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• Batterikostnaden är avgörande för fordonets pris och därmed för 

kundens totalkalkyl för att gå över till elbil. 

• Vid dagens batterikostnad är elbilen redan idag ett lönsamt val 

för användargrupper med daglig körsträcka över 90 kilometer 

(taxi, bud, potentiellt bilpooler). 

• Runt 2020 är elbilen även ett lönsamt val för privatpersonen 

eftersom batterikostnaden förväntas gå ned från 3000 kr/kWh till 

1300 kr/kWh runt 2020. 

 

 

 

 

• Eftersom TCO redan idag är positivt för Taxi och budbil så 

behövs det teoretisk inget statligt stöd för omställningen utan ett 

införande av nollemissionszon i innerstad för dessa grupper 

kommer att tillse en omställning. Utan försämrad lönsamhet 

eller högre slutkundspris. 

• Detta skulle vara en oerhört resurseffektiv omställning till en 

hälsosammare stadsmiljö och en minskad klimatpåverkan. 

• Beslutade monetära stödsystem för privatpersoner bör 

vidmakthållas men inte utökas då utvecklingen av 

batterikostnaderna relativt snabbt minskar behovet av stöd. 

Stödsystemen bör vara BonusMalus då de är självfinansierade 

och ger dubbel hävstång.    

 

 

2008 

Antaganden: 

Jämförelse med dieselbil med förbrukning om 0,065 l/km och 

elbil med 2 kWh/km 

Körsträcka för personbil 1500 mil/år och taxi 12 000 mil/år 

Elpris för personbil 1 sek/kWh och taxi 3 sek/kWh  

Total Cost of Ownership: I området ovan linjen är 

det mer lönsamt med en elbil än en dieselbil 



Kommersiell trafik i städer har alla förutsättningar för att byta till el idag och 

runt 2020 kan så även vara fallet för privatpersoner  

 Dagens politiska mål och styrmedel 

• Det absoluta flertalet biltillverkare har redan idag 

minst en elbilsmodell i sin portfölj 

• Batterikostnaden är avgörande för fordonets pris 

och därmed för totalkalkylen för kunden  

• Batterikostnaden förväntas gå ned från runt 3000 

kr/kWh till 1300 kr/kWh runt 2020 

• Redan idag är TCO kalkylen positiv jmf med andra 

alternativ för aktörer med körsträckor över 90 km/dag 

dvs taxi, bud och förmodligen bilpooler.  

• För privatpersoner med normal körsträcka om 

1000-1500 mil per år blir fordonen konkurrenskraftiga 

när batteripriset gått ned till 1300€ kr/kWh. 

• Låt kostnadsutvecklingen på batterier driva takten 

på omställning för privatbilism MEN incitament krävs 

för att driva omställningen. 

Fordon 

• Investeringsstöd för fordon finns (40 000 kr/elbil och 

20 000 kr/laddhybrid, ersätts med BM 2017) 

• Lägre förmånsvärde för elfordon (-40%) 

• Inget fokuserat stöd på laddinfrastruktur 

• Möjlighet att ansöka  om stöd för laddinfrastruktur via  

“lokala klimatinvesteringar” men svårt för många små 

aktörer: 125 MSEK/2015, 600MSEK/år (2016-2018) 

• Inga styrmedel lokalt som stimulerar nollutsläpp  

• Inget nationellt mål som inkluderar energieffektivitet 

Laddinfrastruktur 

• Stort antal leverantörer av produkter etablerade 

• Standarder för normal/snabbladdning klara 

• Laddning på natten räcker för att klara 

genomsnittliga körmönstret om runt 3 mil/dag. 

• Behovsbilden är cirka 1,5 normalladdare per elbil  

• 1 hemmaladdare/bil 

• 0,5 arbetsplatsladdare/bil  

• Snabbladdning krävs för kommersiella brukare samt 

som ad-hoc stöd för privatpersoner. 

• Behovsbilden är cirka 1 snabbladdare/10 

kommersiella fordon, på sikt krävs även 

snabbladdare längs motorväg (uppskattningsvis 1 till 

flera laddare per 10 mil) 

Marknadsadoption 

•13 000 el och laddhybrider per september 2015 

• Flera kommersiella aktörer investerar i 

utbyggnaden av snabbladdare. 

• Mycket få aktörer investerar i utbyggnaden av 

normalladdare. 

• Ett fåtal kommersiella aktörer, trots positivt TCO, 

har hitintills uttalat en tydlig intention att adoptera 

elbilar. 

Personbilar

Lätta lastbilar

Tunga lastbilar och bussar

Inrikes civil sjöfart

Övriga transporter



Stadsbussarnas del av omställningen 



 

 

 

 

 

 

 

 

Volvo stops producing diesel combustion engine buses as well as 

the production of biogas buses in 12.2014 

From 01.2015 onwards, Volvo will just produce hybrids and full-

electric buses on one production line (production dependent on 

demand) 

Flera busstillverkare har kommersiella elfordon redan idag, fler kommer 

inom kort 

2017 2015 2016 

VDL (BEL) 

Solaris (POL) 

Ebusco (NDL) 

Linkker (FIN) 

Volvo (PHEV) 

Volvo (EV) 

? 

Scania 

? 

MAN 

Porterra (US) 

Yutong, King Long, BYD 

(CHN) 



Kommersiell laddtekniken finns och erbjuds av flera leverantörer men 

standarderna behöver harmoniseras och utvecklingen kommer att fortsätta 

2030 2015 2025 

Konduktiv laddning med pantograf  
- Fyra huvudleverantörer: Siemens, ABB, 

Opbrid, Heliox 

- Använder samma 

kommunikationsprotokoll (standard) 

- Fysiska gränssnittet med antalet 

kontakter skiljer åt (ej standard) 

- Inverterad/konventionell (ej standard) 

 

De flesta busstillverkare menar att de kan 

anpassa takmodulen efter laddare på plats 

Induktiv laddning vid 

hållplats 
- En leverantör: Bombardier 

- Inga busstillverkare har 

färdiga produkter 

- Standarder ej klara  

- Kostnadsmässigt dyrare idag 

Intressant design för framtiden. 

Fler produktleverantörer behövs 

liksom busstillverkare som 

anammar tekniken.  

Dynamisk laddning 

(induktiv/konduktiv) 
- Kräver fortsatt utveckling 

- Tidig tillämpning på 

trafikintensiva vägsnuttar 

Kräver stora ingrepp för 

applikation i stad 

2020 



För stadsbussar är det redan idag lönsamt att ställa om till eldrift, till och 

med om laddinfrastrukturen inkluderas i kalkylen 
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• Den totala investeringen för laddinfrastrukturen vid en 

100% omställning av Sveriges stadsbussar är 3 mrd. 

• Eftersom TCO är positivt så behövs det teoretisk inget 

statligt stöd för omställningen utan ett nollemissionskrav 

för nyupphandling kommer att tillse en omställning. Utan 

sämre lönsamhet eller högre slutkundspriser. 

• Detta skulle vara en oerhört resurseffektiv omställning till 

en hälsosammare stadsmiljö och en minskad 

klimatpåverkan.   

mrdSEK Antal 

Diagram  enligt FFF ambition 

= 



De närmsta åren är det utmärkt att ställa om bussar i städer till eldrift, men 

inlåsningar måste lösas upp 

Dagens politiska mål och styrmedel 

• Flera busstillverkare har elbussar i sitt sortiment, 

fler förväntas komma inom de närmaste åren. 

• Redan idag är TCO kalkylen jmf med andra 

alternativ positiv för stadsbussar. 

• Städer har redan påbörjat en omställning, där 

elbussar kan tillföra nya värden (inga avgaser 

eller buller, ökad attraktivitet, ny stadsplanering). 

• Busspriser förväntas på samma sätt som med 

personbilar att gå ned i pris när batterikostnaden 

minskar, får dock inte lika dramatiskt genomslag 

eftersom bussfordonet är dyrare i sig.    

Fordon 

• Investeringsstöd för bussar om 350 mkr 2016-

2019.  

• Stadsmiljöavtal: 2 MrdSEK till 2018. 

• Laddinfrastruktur kan ta del av “lokala klimat-

investeringar”: 125 MSEK/2015, 600MSEK/år 

(2016-2018). 

• Skattereducering för biobränslen och naturgas 

(ej för el). 

• Lokala incitament/premier för energieffektivitet 

och nollutsläpp/buller saknas. 

Laddinfrastruktur 

• Fyra stora leverantörer förbereder 

serieproduktion av ändhållplatsladdare. 

• Det återstår standardiseringsarbete kring den 

fysiska kopplingen.  

• Teknikval (konduktiv laddning gjort). 

• Behovsbilden är 2 ändhållplatsladdare per 

busslinje och 10 bussar. Samt 1 depåladdare per 

buss för nattladdning samt rekonditionering.  

Marknaden 

• Det finns ett stort intresse för elektrifiering av 

bussflottan. De tre nordiska huvudstäderna 

Köpenhamn, Oslo, Helsingfors förbereder 

storskalighet. 

• Svenska städer har inte uttalat samma 

ambitioner, men demonstrationer pågår 

• Svenska marknaden karaktäriseras av 

inlåsningseffekter: långa upphandlingar/avtal. 

• Komplicerad aktörskarta där nya samarbeten 

krävs för att få alla delar på plats.  

• Oklart vem som ska ta en roll i att äga och driva 

ändhållplatsladdning.  

Personbilar

Lätta lastbilar

Tunga lastbilar och bussar

Inrikes civil sjöfart

Övriga transporter



Distributionsfordonens del av 

omställningen 



Confidentiality class: High (C3) 

Plug-in electric hybrid 

solutions 
All-electric solutions (BEV) 

Delivery  

vans  
(“Light duty commercial  

vehicles”, < 3,5 ton) 

Light Distribution 

Trucks 

< 3,5 ton 

Heavy Distribution 

Trucks 

> 3,5 ton 

 

 

 

 

 

 

Det finns kommersiella fordon men fler alternativ behövs 

Smith Electric Vehicles, 3,5 - 12 ton. Battery 

40 - 120 kWh. Charge time: 6-8 hours with 

onboard charger. 

Renault Kangoo ZE, Cargo 3 - 4,6 m3. Charge 

time: 6-8 hours via charge box.  

Nissan e-NT400, is a light truck based on the 

European NT400 Cabstar  (dev.)  

BMW 40-ton all-electric truck (Pilot). Based 

on the Type YT202-EV 4x2 from manufacturer 

Terberg (NL). 

Mercedes Benz Sprinter , 

plug-in electric hybrid  van  (dev.) 

Iveco Daily Electric, 35C and 35S versions 

(van and chassis cab). 

Gespa Helem COLIBUS, 6-8m3 load space & 

up to 800 kg payload.  

Iveco  Hybrid Eurocargo, four weight 

ranges: from 7.5 tonnes, to 15 tonnes 

GVW 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gizmag.com/bmw-electric-truck-production/38334/&ei=cGueVb_7AsqasAGh0Za4BQ&bvm=bv.96952980,d.bGQ&psig=AFQjCNEuD17WG8Wmc6S3np0dbMM7-m3m7w&ust=1436531936912496


Laddtekniken delas med bil och buss men måste byggas så den 

passar ett distributionsfordons körmönster 
Conductive Charging Solutions 

Conventional, 

depot overnight  

or at “public fast charging 

station” 

Opportunity charging from 

above 

(> 100 kW) 

 

Opportunity charging from 

below 

(> 100 kW) 

 

Alstom SRS solution is an innovative ground-based conductive static 

charging system for trams & electric buses with on-board energy storage. 

SRS is based on over 10 years of service-proven catenary-free feeding solutions 

with APS, and allows charging during normal dwell time. Compatible with a broad 

range of vehicles, SRS is compact and can be easily integrated in stations. 

 

See Alstom presentation video at: 

http://www.alstom.com/products-services/product-catalogue/rail-

systems/Infrastructures/products/srs-ground-based-static-charging-system/ 

 

• Det behövs systemlösningar för 

fordon som levererar paket och 

därmed gör många och korta 

stopp (5-10 min/stopp). 

 

• Det behövs systemlösningar för 

fordon som levererar varor och 

därmed gör färre och längre 

stopp (90-120 min/stopp). 

 

• Teknikkomponenterna finns för 

ovan men applikationen 

behöver utvecklas mer och 

standardiseras samt erbjudas 

av flera leverantörer 
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Innerstadslogistik har rimlig lönsamhet att skifta till el och med stor påverkan på 

både klimat och närmiljö - men lagstiftning behövs för att tidigarelägga en övergång 

Dagens politiska mål och styrmedel 

• Det finns kommersiella fordon men inte i 

tillräcklig utsträckning för att skapa konkurrens. 

Flera fordonstillverkare följer dock (framförallt lätta 

lastbilar och skåpbilar).  

• TCO positivt pga långa kösträckor men med 

många möjligheter att ladda. 

Fordon 

• Laddinfrastruktur kan ta del av “lokala klimat-

investeringar”: 125 MSEK/2015, 600MSEK/år 

(2016-2018) 

• Inga subventioner för inköp av fordon 

• Inga lokala incitament för nollutsläpp eller 

energieffektivitet 

• EU projektet CityMove adresserar området. 

Laddinfrastruktur 

• Flertalet distributionslastbilar kan nyttja 

liknande teknik som personbilar. 

• Dessa laddare kan placeras vid 

omlastningscentraler eller i depåer 

• Minoriteten kan komma att behöva laddteknik 

likt bussar, eventuellt kan i dessa fall synergier 

med ändhållplatsladdning för bussar som inte 

nyttjas nattetid erhållas. 

• Fler systemlösningar för verkliga situationer 

behöver prövas och utvecklas 

Marknaden 

• Bring, PostNord och DHL har uttalat intresse i det 

fall stat lagstiftar krav och därmed gör en 

omställning konkurrensneutral. 

• Man anser dock att flera fordonsmärken behövs. 

Personbilar

Lätta lastbilar

Tunga lastbilar och bussar

Inrikes civil sjöfart

Övriga transporter



Långväga transportfordons del av 

omställningen 



Långväga lastbilar och bussar har stor potential men kräver fortsatt mycket 

utveckling. Biodrivmedel är första steget och vätgas kan bli steget därefter  

Dagens politiska mål och styrmedel 

• Inga kommersiella fordon då batterierna är för 

skrymmande och tunga. Ingen batteriprognos 

idag som stödjer denna utveckling.  

• Förmodligen behövs lösningar där delar av 

vägbanan är elektrifierad för att mindre batterier 

skall vara aktuella i dessa applikationer. 

•  Volvo och Scania tar fram fordon för ERS-

projekt. 

• Biodrivmedel är det naturliga nästa steg för 

dessa transporter. 

• Vätgas kan komma att tränga ut elvägar om inte 

elvägar i tid blir tekniskt eller ekonomiskt 

försvarbart. 

Fordon 

Staten stimulerar följande demonstrationsprojekt: 

• Elväg Rosersberg, 2 km med Elways teknik (för 

både lätta och tunga fordon). 

• Elväg Gävle, 2 km, Siemens teknik (för tunga 

fordon enbart). 

 

Laddinfrastruktur 

• Ingen kommersiell lösning finns 

• Stort internationellt intresse (Alstom, 

Bombardier) 

• Pågående utveckling av olika lösningar för 

elvägsinfrastruktur måste visa tillräckligt 

intressanta resultat tekniskt och ekonomiskt 

för att ytterligare stimulera utvecklingen.  

• När utvecklingsarbetet mognar kommer 

standardisering att vara viktigt. 

Marknaden 

• Det finns stor potential i att elektrifiera de 

tunga och långväga vägtransporterna i Sverige 

och världen. 

• Sverige är ett av de länder i världen som 

kommit längst med att utveckla tekniken för 

elvägar. 

•Initialt sannolikt att elvägar byggs på kortare 

sträckor med hög transportdensitet och med 

mycket statligt stöd. 

Personbilar

Lätta lastbilar

Tunga lastbilar och bussar

Inrikes civil sjöfart

Övriga transporter


