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Sammanfattning 

Vägtransporter står i dagsläget för cirka 30 % av de svenska koldioxidutsläppen. I takt med 

den ökande urbaniseringen och det annalkande klimathotet uppstår ett behov av miljövänliga 

lösningar för kollektivtrafik. Elektricitet som drivmedel för bussar är på frammarsch. Elbussar 

i kollektivtrafiken finns både i olika länder runt om i världen men även i ett antal svenska 

städer. 

 

En eventuell övergång till eldriven busstrafik innebär en del frågor. Hur ska kostnaderna för 

inköp av bussar och laddinfrastruktur fördelas, vilken typ av laddinfrastruktur är mest lämplig 

utifrån de befintliga förutsättningarna och kommer det behöva göras några förändringar av 

busslinjerna? 

 

I detta examensarbete har en övergång till helt eldrivna bussar i Stockholms innerstad 

undersökts. Grundfrågeställningen har varit huruvida en övergång är möjlig att genomföra till 

2022. Utöver detta har även de generella möjligheterna, förutsättningarna och konsekvenserna 

för en övergång till helt eldrivna bussar i Stockholms innerstad undersökts. Detta har gjorts 

genom intervjuer med berörda aktörer såsom operatörer, trafikhuvudmän, fordonstillverkare 

och elbolag. Intervjuerna genomfördes för att få en helhetsbild kring drivkrafter och hinder de 

olika aktörerna har kring en övergång. 

 

Utifrån de genomförda intervjuerna har slutsatsen dragits att det rent tekniskt är möjligt att 

genomföra en övergång till år 2022. Utvecklad fordons- och batteriteknik finns i dagsläget för 

att kunna implementeras i en stad som Stockholm. Det innebär inte att det inte kommer uppstå 

problem. Bland annat är eldrivna bussar mindre flexibla och det krävs även en avvägning av 

batterikapacitet och passagerarkapacitet. Övergången kommer innebära stora 

investeringskostnader som på sikt kan visa sig lönsamt då eldrift är ett billigare drivmedel. De 

hinder som finns för en övergång är bland annat de nuvarande trafikavtalen som slutar gälla 

efter 2022. Ytterligare ett hinder är den otydlighet som råder kring laddinfrastrukturen. 

Otydligheten gäller bland annat vilken laddlösning som bör implementeras och vilken aktör 

ska stå för kostnaden att anlägga och äga den. En övergång kommer leda till positiva 

miljökonsekvenser såsom minskade koldioxidutsläpp och minskat buller, vilket i sin tur leder 

till en förbättrad stadsmiljö. 
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Abstract 

Road traffic equals around 30 % of the total Swedish emission of carbon dioxide. Due to the 

increasing urbanization and the approaching climate threat, the demand of environmentally 

friendly transportation alternatives has increased. This has paved the way for electric busses. 

Electric buses as a mean of public transport exists in several countries around the globe as 

well as in plenty of Swedish cities.  

 

A possible transition to electric buses involves a number of questions. How will the costs of 

purchase of new vehicles and charging stations be divided between the concerned parties, 

what type of charging stations is the most appropriate based on the current conditions and will 

changes of the bus lines be necessary? 

 

In this thesis a review regarding a possible transition to electric busses in the inner city has 

been made. The main research question has been if it is possible to carry out a transition until 

2022. In addition to the main research question, aspects such as the prerequisites and 

consequences of a transition have been examined. This has been done by interviewing the 

concerned parties such as operators, the transport association, vehicle manufacturers and 

electricity companies. The interviews were held in order to acquire an overall picture of 

incentives and obstacles regarding a possible transition. 

 

Through the performed interviews, a conclusion has been made that a transition until 2022 is 

possible from a technical perspective. This is due to the fact that batteries and vehicles 

necessary for a transition already exist on the market. Although this will mean some 

problems. For instance, electric buses are less flexible and a trade-off between battery 

capacity and passenger capacity is required. Further, a transition will mean extensive costs of 

investment. However, these costs may be turned into benefits due to the fact that electricity as 

a fuel is more cost efficient than other fuels. One of the identified obstacles of a transition is 

the fact that the current contract expires after 2022. Another obstacle is the ambiguity 

regarding the charging stations. There are at the moment uncertain what type will be used and 

which concerned part will construct them and have the ownership of them. A transition will 

lead to several positive consequences for the environment such as reduced emissions of 

carbon dioxide and decreased levels of noise pollution. This in turns improves the overall 

urban environment. 
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1. INLEDNING 

Den rådande miljötrenden går alltmer mot implementering av fossilfria bränslen i allmänhet 

och eldrivna fordon i synnerhet inom en rad olika transportområden. För att omställningen 

från diesel- och bensindrivna fordonsflottor ska vara möjlig att genomföra är det en rad 

faktorer som behöver tas i beaktning såsom den tekniska utvecklingen, ekonomiska faktorer, 

miljömässiga faktorer och praktiska faktorer. Vidare finns det även ett antal olika aktörer med 

olika önskemål och krav som spelar stora roller i en eventuell övergång och där deras olika 

motiv att genomföra övergången stundtals kan stå mot varandra.  

 

Blue Advisory Group är ett affärsrådgivningsföretag verksamma bland annat i 

transportbranschen. Denna studie är tänkt att ligga till grund för Blue Advisory Groups 

framtida arbeten inom den kollektiva busstrafiken och hållbara transporter. 

 

 Problembeskrivning 1.1.

Då fossilfria transporter krävs och efterfrågas allt mer skall studien kartlägga huruvida en 

övergång till eldrivna bussar i Stockholms innerstad är möjlig att genomföra utifrån 

nuvarande och framtida förutsättningar, samt vilka aktörer som kan komma att stå för 

kostnaderna och vilka konsekvenser en övergång kan tänkas ge. Studien ämnar även besvara 

ifall en övergång är möjlig att genomföra inom fem år.  

 

 Mål 1.2.

Målet med studien är att kartlägga om det finns förutsättningar gällande ekonomi, teknik och 

infrastruktur för att all kollektiv busstrafik i Stockholms innerstad skall kunna drivas med el 

till år 2022. Vidare är även målet med studien att klargöra vilka konsekvenser en övergång till 

eldrivna bussar för med sig i form av förändringar i ruttplanering, miljöpåverkan och vad 

kostnaderna blir för de inblandade aktörerna samt vilken typ av laddinfrastruktur som bäst 

lämpar sig i Stockholms innerstad. 

 

 Syfte 1.3.

Syftet med studien är att förse Blue Advisory Group med teoretiskt underlag som kan 

användas vid framtida affärsuppdrag inom det berörda ämnesområdet.   
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 Frågeställningar 1.4.

För att besvara syftet med studien besvaras dessa forskningsfrågor där frågeställning 1 (FS1) 

syftar till att få en helhetsbild av studien. 

FS1. Finns förutsättningarna att ställa om all kollektiv busstrafik i Stockholms 

innerstad till eldrivet till år 2022? 

 

För att undersöka vilka förutsättningarna som krävs för en omställning ämnar frågeställning 2 

att besvara huruvida de tekniska förutsättningar i form av räckvidd samt laddningstid för 

bussarna, som finns i dagsläget, är tillräckliga för att kunna göra en omställning till eldrivna 

bussar.  

FS2. Vilka tekniska förutsättningar finns det i nuläget för eldrivna bussar? 

 

Med de tekniska förutsättningar som finns i nuläget kan behov för förändringar i 

ruttplaneringen uppstå. Således ämnar studien besvara frågeställning 3. 

FS3. Vilka förändringar i ruttplaneringen kan komma att krävas vid en eventuell 

övergång till eldrivna bussar? 

 

Utifrån de tekniska förutsättningar som finns för elbussar samt den nuvarande ruttplaneringen 

i Stockholms innerstad, uppstår frågan kring hur bussarna ska hinna laddas på ett effektivt sätt 

för att kunna klara av att hålla tidsschemat, vilket studien ämnar besvara i frågeställning 4. 

FS4. Vilken typ av laddstationer är mest lämplig utifrån förutsättningarna i 

Stockholms innerstad? 

 

En omställning till eldrivna bussar kommer att innebära förändringar vad gäller påverkan på 

miljön såsom hälsofarliga utsläpp och bullernivåer. Således ämnar studien besvara 

frågeställning 5. 

FS5. Vilka miljömässiga fördelar respektive nackdelar kan finnas med en eventuell 

omställning? 

 

Eftersom en eventuell övergång till eldrivna bussar kommer att innebära en rad förändringar 

medför det ekonomiska konsekvenser för de inblandade parterna. Således lämpar det sig att 

besvara den sjätte och avslutande frågeställningen. 

FS6. Vad kan en övergång innebära för kostnader för de olika aktörerna? 
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 Avgränsningar 1.5.

Denna studie kommer undersöka hur övergången till eldrivna bussar för linjebusstrafiken i 

Stockholms innerstad kan komma att genomföras. Således kommer inte andra typer av bussar 

såsom förortsbussar samt regionalbussar med mera att tas i beaktning. Detta eftersom dessa 

bussar får antas åka längre sträckor i mer glesbebyggda områden vilket ställer andra krav på 

laddningsmöjligheter för elbussar och att de även har en annan bränsleförbrukning. 

 

Studien kommer inte att omfatta djupgående politiska aspekter såsom vilket eller vilka partier 

som sitter i beslutandeställning för busstrafiken i Stockholms innerstad. Detta då politiker 

tenderar att fatta beslut baserade på ideologiska ståndpunkter snarare än fakta. Dessutom kan 

beslutsfattande politiker bytas ut var fjärde år i samband med val vilket försvårar en 

kontinuitet i planeringen. Utöver detta brukar politiker och politiska partiers visioner inte 

alltid överensstämma med vad som är möjligt i praktiken vilket innebär att det uppstår en 

tydlig skillnad mellan vad som planeras och det som slutligen genomförs. Endast de politiska 

aspekter som framkom i intervjuer tas upp i denna studie. Även ingående aspekter kring 

diverse avtal samt andra juridiska faktorer kommer att exkluderas från denna rapport.  

 

Denna studie kommer enbart att undersöka en eventuell övergång till bussar som är 100 % 

eldrivna. Hybridbussar, biogasbussar samt bussar som drivs på andra drivmedel kommer inte 

att tas i beaktning. Vidare kommer studien inte heller att inkludera någon analys kring hur 

elen framställs. 

 

Det berörda teknikområdet får anses hålla en förhållandevis snabb utvecklingstakt och det kan 

vara svårt att förutse vilka tekniklösningar som kan komma att användas i framtiden. Utöver 

detta kan det även vara svårt att erhålla information från fordonstillverkare och 

infrastrukturtillverkare med flera då de kan vara obenägna att dela med sig av känslig 

information. Således kommer studien att utgå ifrån dagens tekniska förutsättningar. Studien 

kommer inte heller att omfatta jämförelser mellan elbussar från olika tillverkare. Vidare 

kommer studien endast att inkludera aktörer som i nuläget är aktiva på den svenska 

marknaden.  
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 Rapportens disposition 1.6.

Kapitel 2 beskriver de metoder och tillvägagångssätt som har använts för att genomföra denna 

studie såsom intervjuer och datainsamling. I kapitel 3 beskrivs den teoretiska referensram 

vilken studien är uppbyggd kring. I det efterföljande kapitel 4 beskrivs nuläget för elbussar i 

Sverige och för den kollektiva busstrafiken i Stockholm. Kapitel 5 redogör de resultat som 

studien kommit fram till. Det efterföljande kapitel 6 knyter an till resultatet i form av en 

diskussion och analys av det nådda resultatet. Slutligen kommer kapitel 7 som består 

slutsatser.  
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2. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta kapitel redogörs vilka metoder och tillvägagångssätt som användes för studien. 

 

 Metodik 2.1.

Metodikvalet för en studie är av stor vikt för att behandla det valda ämnet på ett vetenskapligt 

sätt. Ejvegård (2009) menar att de metodval som valts för studien kommer att påverka hela 

det fortlöpande arbetet med studien då metoden syftar till att på ett vetenskapligt sätt närma 

sig det valda ämnet samt hur ämnet skall behandlas. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) 

beskriver metoderna som en form av redskap som brukas i forskning men att metoderna aldrig 

är en vetenskap i sig. Med det menas att användningen av metoderna är nödvändiga villkor 

för vetenskaplighet men att det inte är tillräckligt för att uppnå en vetenskaplig studie. Enkelt 

uttryckt är metoden “hur man gör” för att besvara de frågeställningar problemet utgår från 

enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009). Ejvegård (2009) menar också att det kan vara 

klokt att i vetenskapliga studier använda sig av flera olika metoder för att på så sätt stärka de 

analytiska slutsatserna genom att jämföra indikationer från olika håll med varandra. 

 

Eliasson (2010) menar att i arbetet med en studie är det inte metodiken som ska väljas först. 

Istället är det problemformulering och teori som lägger grunden för studien. Utifrån dessa 

väljs sedan en eller flera lämpliga metoder. Holme och Solvang (1997) hävdar att alla 

metoder har för- och nackdelar och det som avgör huruvida en metod är lämplig eller inte är 

hur väl den passar till den eller de frågeställningar som studien bygger på. Vidare menar 

Holme och Solvang (1997) att om metod väljs i ett alldeles för tidigt stadie av arbetet kan det 

komma att inskränka friheten beträffande val och utformning av frågeställningar. 
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 Kvalitativ och kvantitativ metod 2.1.1.

De grundläggande karaktärsdragen för en kvalitativ metod är enligt Alvehus (2013) att det 

intressanta med studien är meningarna. För en kvantitativ metod är det istället statistiska 

verifierbara samband som är dess grundläggande karaktärsdrag. På samma sätt menar 

Eliasson (2010) att den kvalitativa metoden behandlar det som kan beskrivas med ord och den 

kvantitativa metoden behandlar det som kan beskrivas med hjälp av siffror. Bell och Waters 

(2016) beskriver på liknande sätt att kvantitativt inriktade forskare studerar relationer mellan 

olika fakta genom att tillämpa vetenskapliga tekniker för att få fram kvantifierbara slutsatser 

och i de fall det är möjligt även generaliserbara slutsatser. Den kvalitativa forskaren i sin tur 

har som mål att komma till insikt snarare än att komma fram till en statistisk analys (Bell och 

Waters, 2016). Samtidigt är inte kvantiteter helt betydelselösa i en kvalitativ studie då det är 

intressant hur ofta en viss företeelse förekommer. Ett exempel är vid intervjuer av ett större 

antal personer intressant att se hur ofta samma typ av uttryck används av flera olika 

oberoende personer. Det tyder troligtvis då på att det inte råkade bli på ett visst sätt en viss 

gång. (Alvehus, 2013) 

 

Enligt Eliasson (2010) lämpar sig kvalitativa metoder när målet är att komma åt sammanhang 

och förståelse av företeelser som är svåra eller omöjliga att kvantifiera. Vidare beskrivs den 

kvalitativa metoden som flexibel vad gäller att den kan anpassas utefter hur studien utvecklar 

sig där det dels går att inhämta ny information så länge det finns behov och möjlighet samt att 

den kan kombineras med både kvantitativa- och kvalitativa metoder. Däremot menar Eliasson 

(2010) att kvalitativa metoder inte lämpar sig vid studier då det är viktigt att generalisera till 

större sammanhang eller vid mätningar med siffror då den kvantitativa metoden är klar bättre. 
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 Litteraturstudie 2.1.1.

Ejvegård (2009) skriver att i forskningssammanhang innebär litteratur i princip allt tryckt 

material vilket innefattar böcker, rapporter, uppsatser, artiklar m.m. Vidare skriver Ejvegård 

(2009) också att en litteraturstudie vanligtvis börjar med en litteratursökning för att finna 

relevant underlag till sin litteraturstudie. Vid en litteratursökning menar Ejvegård (2009) att 

biblioteks databaser med fördel kan användas genom att använda genomtänkta sökord som i 

sin tur kan komma till användning genom att sammanställa sökorden som bildar nyckelord i 

studien. Bell och Waters (2016) menar att de grundläggande principerna för en lyckosam 

litteratursökning är desamma vid sökningar online eller offline där de menar att definiera 

undersökningens parametrar och förfina och fokusera på nyckelord är vitalt för att hitta 

relevanta källor till sin litteraturstudie. För att definiera undersökningens parametrar och 

nyckelord finns det flera frågor som behöver ställas. Bland annat bör källornas språk och 

ålder klargöras. Det bör även redogöras hur gamla källor kan vara innan de bör ses som 

föråldrade och vilka ämnesområden som kan anses vara relevanta. (Bell och Waters 2016) 

 

 Intervjuer 2.1.2.

Jacobsen (1993) hävdar att en intervju är ett samtal där de inblandade personerna har tre olika 

roller som samtliga lyder under någorlunda förbestämda regler. De tre rollerna är, respondent, 

åskådare och intervjuare. Vidare menar Jacobsen (1993) att det är samspelet mellan dessa som 

utgör själva intervjun. 

 

Dalen (2015) skriver bland annat om två olika metoder för upplägg av intervjuer vilka är 

strukturerad intervju och en mer öppen intervju. Dalen (2015) menar att i den öppna intervjun 

förbereds inte några specifika intervjufrågor i förväg vilket görs i den mer strukturerade 

intervjun. Meningen med att ha en öppen intervju är att intervjuobjektet fritt kan redogöra för 

sina erfarenheter och kunskaper inom det berörda ämnesområdet. Eliasson (2010) beskriver 

den ostrukturerade intervjun som ett helt vanligt samtal mellan intervjuaren och den 

intervjuade och att den ostrukturerade intervjun ofta kallas för djupintervju. Eftersom 

intervjun inte begränsas av någon specifik struktur ger det möjligheten att gå på djupet kring 

det valda ämnet. Dalen (2015) menar dock att det kan finnas nackdelar med den öppna 

intervjumetoden såsom att den kräver att intervjuobjektet öppnar upp sig under intervjun.  
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Angående den strukturerade intervjun nämner Eliasson (2010) att den ofta används vid 

kvantitativa datainsamlingar eftersom frågeschemats struktur låser intervjuaren till de 

förutbestämda frågor som inte kan ändras när väl datainsamlingen startat. Fördelar med denna 

form av intervjuer menar Eliasson (2010) är att det är lättare att dokumentera svar än vid den 

ostrukturerade intervjun samt att det är lättare att jämföra svar från olika intervjuobjekt. 

Nackdelen med strukturerade intervjuer är att intervjuaren blir bunden till sina frågor och kan 

därmed inte följa upp intressanta svar vilket kan göras i djupintervjuer enligt Eliasson (2010). 

 

Ytterligare en intervjumetod som Dalen (2015) nämner är den semistrukturerad intervju. 

Denna intervjuform innebär att intervjun utgår från bestämda ämnen som valts på förhand och 

att frågor sedan någorlunda fritt kan utformas utifrån de valda ämnena. Den semistrukturerade 

intervjun beskriver Eliasson (2010) som mer styrd än den ostrukturerade intervjun vilket gör 

att den kan täcka in fler områden då det inför intervjun förbereds fler frågor. Vidare beskrivs 

den semistrukturerade intervjun som svårare än den ostrukturerade intervjun att gå på djupet 

kring enstaka frågor men att den till viss del tillåter intervjuaren att gå på djupet utifrån de 

frågor som satts upp i intervjuguiden. Därför kan även semistrukturerade intervjuer ofta kallas 

för djupintervjuer och likt den ostrukturerade intervjun är semistrukturerad intervju svårare att 

dokumentera och jämföra svar från olika intervjuer enligt Eliasson (2010). 

 

Lantz (2013) menar att en datainsamling före intervjutillfället är av stor vikt för att intervjun 

ska vara givande för en studie. Lantz (2013) menar även att det är viktigt att den information 

som ges av datainsamlingen även bör ställas mot den information som ges av själva intervjun 

för att på så sätt ge intressanta mönster eller motsägelser. Ytterligare aspekter kring intervjuer 

som Lantz (2013) belyser är hur intervjusvaren ska bearbetas och analyseras. Bland annat 

beskrivs det hur intervjuaren bör förhålla sig till att anteckna svar samtidigt som denne lyssnar 

på intervjuobjektet. Ett problem som kan uppstå vid en sådan situation är att intervjuaren hör 

det denne vill höra och således sållar bort en del av svaren från intervjuobjektet. Det kan i sin 

tur leda till svårigheter i att kritiskt granska de svar som den intervjuade gav.  
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Ejvegård (2009) belyser ett antal förhållningssätt som intervjuaren bör ha under 

genomförandet av intervjun. Bland annat nämns det att intervjuaren bör vara objektiv och 

neutral under intervjun. Svaren respondenten ger bör inte kommenteras eller anmärkas på. 

Detta för att intervjuaren inte ska påverka respondentens inställning till det berörda ämnet. 

Vidare menar Ejvegård (2009) att en intervju inte ska standardiseras i alltför hög grad. Detta 

eftersom det fortfarande bör finnas ett utforskande syfte med intervjun. Det vill säga att det 

bör finnas utrymme för att ställa frågor som inte var planerade på förhand. 

 

Eliasson (2010) menar att i en rapport lämpar det sig mycket väl att kunna citera den 

intervjuade ordagrant vilket då kräver någon form av dokumentation från intervjun. Vidare 

skriver Eliasson (2010) att oftast sker dokumentation av intervjuer genom inspelning och i 

andra hand genom anteckningar då inspelning inte är möjligt. Vid inspelning skall först den 

intervjuade ge sitt godkännande till att intervjun spelas in samt att intervjuaren ställer frågan 

hur den intervjuade ställer sig till att bli citerad i rapporten enligt Eliasson (2010). 

 

 SWOT-analys 2.1.3.

En SWOT-analys är ett verktyg för att åskådliggöra styrkor (strengths), svagheter 

(weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats) för ett företag, verksamhet, 

bransch och dylikt. SWOT-analysen redogör ingen ny information utan syftar till att ge 

perspektiv kring befintlig information. (Campbell och Faulkner, 2003) 

 

Kotler (1999) belyser att SW-listan beskriver interna faktorer inom branschen, företaget, 

produkten med mera. Detta medan OT-listan beskriver externa omvärldsfaktorer. Vidare 

menar Kotler (1999) att vid skapandet av en SWOT-analys bör OT-listan skapas före SW-

listan. Detta för att det ger en bild av vilka starka och svaga sidor som finns hos 

analysobjektet, som behöver ses över.  
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 Reliabilitet, validitet och objektivitet 2.1.4.

Alvehus (2013) menar att begreppet reliabilitet innebär om, och i vilken mån 

forskningsresultaten går att upprepa. Detta betyder att om samma undersökning genomförs 

vid ett senare tillfälle ska samma resultat erhållas för att mätningen ska vara pålitlig. Bell och 

Waters (2016) beskriver reliabilitet som ett mått för i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt 

eller instrument ger samma resultat då det är lika omständigheter men vid olika tidpunkter. 

Den information som samlas in måste alltid kritiskt granskas för att kunna avgöra dess 

reliabilitet eller tillförlitlighet enligt Bell och Waters (2016). 

 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) nämner att validitet mycket enkelt kan översättas med 

“i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka”. Med det menas att 

hög validitet uppnås då det som mäts också motsvarar det som ämnats att mätas enligt 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009).  

 

Ejvegård (2009) menar att objektivitet är av yttersta vikt för att en undersökning ska kunna 

anses som relevant. Objektivitet innebär enligt Ejvegård (2009) att forskarens egna åsikter 

inte ska färga forskningen alltför mycket och att eventuella inslag som är av subjektiv 

karaktär tydligt ska märkas som tolkningar. Även ordval bör vara objektiva då vissa ord har 

en negativ eller positiv laddning vilket kan ingjuta subjektivitet i forskningen. 

 

Vidare menar Alvehus (2013) att en hög validitet inte nödvändigtvis behöver innebära en hög 

reliabilitet. Exempelvis kan enkätundersökningar inom ett specifikt ämnesområde generera 

samma svar, vilket innebär hög reliabilitet. Dock innebär det inte nödvändigtvis att validiteten 

är hög eftersom många kvalitativa undersökningar baseras på ett tankesätt om att verkligheten 

är beroende av försöken att beskriva den. Att en hög validitet inte nödvändigtvis behöver 

innebära en hög reliabilitet menar även Bell och Waters (2016) som även berör att om 

reliabilitet saknas kommer även validitet saknas. 
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Enligt Ejvegård (2009) finns det ett antal metoder för att testa reliabiliteten för enkät- och 

intervjuundersökningar. Bland annat kan återtestning användas. Det innebär att samma 

personer testas mer än en gång. Skiljer sig svaren mycket från varandra kan det vara ett tecken 

på låg reliabilitet. Dock bör forskaren ha ett antal i faktorer i beaktning vid användandet av 

denna metod. Bland annat bör tidsfaktorn beaktas då det kan antas att vissa saker hos den 

intervjuade kan förändras över tiden vilket i sin tur bidrar till varierande svar. En annan metod 

som Ejvegård (2009) nämner är användandet av kontrollfrågor. Dessa frågor som är tänkta att 

mäta samma sak som tidigare frågor, inkluderas i intervjun eller enkäten för att se om 

identiska svar erhålls. Ifall svaren är helt eller delvis identiska får det antas att reliabiliteten är 

hög. 

 

 Tillvägagångssätt 2.2.

Arbetet med denna studie inleddes med att läsa ett antal artiklar och vetenskapliga rapporter 

med mera inom det berörda ämnet för att erhålla information och kunskap som skulle kunna 

användas för studien. Efter detta inleddes en period av intervjuer och litteraturstudier. Under 

denna fas varvades planering av intervjuer och utformning av intervjuunderlag med att läsa 

ytterligare rapporter inom det berörda ämnesområdet. Intervjuer genomfördes med 

intervjuobjekt från bussoperatör, företrädare för Trafikförvaltningen, elbolag, 

fordonstillverkare, journalist på Bussmagasinet samt från forskningsinstitutet RISE Viktoria. 

Intervjuobjekten valdes då de ansågs representera de parter som kan komma att medverka 

eller påverkas vid en eventuell övergång till eldrivna bussar samt personer med god insyn i 

det berörda ämnesområdet.  

 

Genomförandet av intervjuerna var baserade på delar av den litteratur inom området som 

författarna tagit del av under litteraturstudien. Majoriteten av intervjuerna genomfördes öga 

mot öga med intervjuobjekten och en intervju genomfördes över telefon. De intervjuer som 

skedde öga mot öga med intervjuobjekt från någon av de berörda parterna skedde på deras 

respektive kontor. Samtliga intervjuer som genomfördes i studien var semistrukturerade enligt 

Dalens (2015) definition. Det innebar att intervjuerna utgick från någorlunda fria frågor som 

baserades på förutbestämda ämnen. Syftet med att använda semistrukturerade intervjuer var 

att få en bredd på intervjun och täcka in frågor som berörde flera av de ämnesområden studien 

omfattar såsom ekonomi, miljö och teknik. Intervjuresultaten som erhölls transkriberades för 

att lättare kunna användas i rapporten. Intervjuerna fungerade som underlag för delar av 
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rapporten och gav fakta, åsikter och uppgifter kring parternas syn på ämnet och ligger delvis 

till grund för analys och slutsatser. Efter att en större del av de planerade intervjuerna hade 

genomförts vägdes sedan resultaten från dessa mot varandra. Således kunde dessa resultat 

kombineras med den information som erhölls ur litteraturstudien för att ge en helhetlig 

nulägesbeskrivning av det berörda ämnesområdet. Arbetet med rapporten pågick under hela 

studiens gång. 

 

I arbetet med studien användes främst kvalitativa metoder såsom intervjuer och 

litteraturstudier. Båda dessa genomfördes löpande under ett flertal veckor. Vid 

litteratursökningen användes onlinetjänsterna Google Scholar och UniSearch. De sökord som 

har legat till grund för litteraturstudien är bland annat elbuss, laddstation, electric-powered 

buses, electric bus charging station, battery electric buses och dessa ord har även 

kombinerats för att få så många relevanta träffar som möjligt. Den litteratur som erhölls av 

litteratursökningen utvärderades sedan utifrån språk, ålder och relevans i enlighet med 

Ejvegårds (2009) teorier.  

 

För att lättare förstå och analysera nuläget och framtiden för elbussar har en SWOT-analys 

skapats. SWOT-analysen genomfördes för att tydligt åskådliggöra elbussarnas styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot. Dessa identifierades med hjälp av den information som erhölls 

från datainsamlingen och intervjuerna. Det innebar att ingen ny information användes till 

skapandet av SWOT-analysen utan den baseras helt på befintlig information i enlighet med 

Campbell och Faulkners (2003) rekommendationer. Utifrån de klarlagda styrkorna, 

svagheterna, möjligheterna och hoten genomfördes en analys för att ge en helhetsbild kring 

vilka faktorer som påverkar och påverkas av en övergång till eldrivna bussar. Utformandet 

och genomförandet av SWOT-analysen är baserad på den litteratur som författarna tagit del 

av under litteraturstudien. 

 

Under arbetet med studien har de båda författarna stundtals befunnit sig i Blue Advisory 

Groups lokaler i Stockholm för att på så vis dels ha handledaren på företaget nära till hands 

för eventuella frågor men även för att komma övriga medarbetare nära. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras och redogörs de begrepp och teorier som ligger till grund för 

studien. 

 

 Persontransporter 3.1.

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) definierar kollektiv persontrafik som på 

förhand organiserade, regelbundet tillgängliga transporter som erbjuds allmänheten eller en 

särskild personkrets utifrån givna regler. Kollektivtrafik behöver nödvändigtvis inte innebära 

att flera människor åker samtidigt utan innebär snarare att det är en allmän nyttighet. Således 

är exempelvis resor med taxi eller abonnerade bussar inte att betrakta som 

kollektivtrafik.   Kollektivtrafik kan delas in i tre huvudkategorier, allmän kollektivtrafik, 

särskild kollektivtrafik samt turist- och chartertrafik. Bussar i linjetrafik räknas till den 

allmänna kollektivtrafiken. Definitionen för allmän kollektivtrafik är att den bland annat följer 

tidtabeller och är linjelagd. (SIKA, 2005) 

 

Kollektivtrafik innefattar en rad olika fordon såsom buss, tunnelbana och tåg. År 2015 var 

buss det främsta färdmedlet för kollektivtrafik i Sverige med 52 % av det totala antalet 

påstigningar inom kollektivtrafiken. Därefter följer tunnelbana med 23 %, tåg med 14 % och 

tio procent med spårvagn. Resterande resor gjordes med alternativa färdmedel såsom båtar 

med mera. 84 % av det totala antalet påstigningar skedde i de tre storstadslänen Stockholm, 

Västra Götaland och Skåne. (Trafikanalys, 2016) 

 

År 2015 stod intäkterna för kollektivtrafiken i Sverige för 48 % av dess finansiering. 

Resterande del av finansieringen utgjordes av bidrag från stat, landsting och kommuner. 

Graden av självfinansiering skiljer sig kraftigt mellan olika län där exempelvis Hallands län år 

2015 hade en självfinansieringsgrad på 58 % medan Gotlands län hade en 

självfinansieringsgrad på 23 %. I Stockholms län låg självfinansieringsgraden på 54 % år 

2015 vilket var en ökning med sex procentenheter sedan år 2007. (Trafikanalys, 2016) 
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 Miljöpåverkan 3.2.

Att uppnå hållbarhetsmål genom att skapa bättre luftkvalitet och minskad bullernivå i städerna 

samt minskad klimatpåverkan är den främsta motivationsfaktorn för en långsiktig satsning på 

eldrivna bussar enligt Aldenius et al. (2016).  

 

 Koldioxidutsläpp och fossila bränslen 3.2.1.

Koldioxid (CO2) är enligt NE (u.å.) en gas som bland annat bildas vid förbränning av 

petroleum, ved och kol. Eftersom koldioxiden i atmosfären absorberar Jordens infraröda 

strålning av värme blir den på så vis en av de främsta bidragande orsakerna till den globala 

uppvärmningen.  

 

Vägtransporter står för cirka 30 % av det svenska utsläppet av koldioxid. Detta främst på 

grund av att de flesta fordonen drivs med fossila bränslen. Även naturgas ger upphov till 

koldioxidutsläpp. Trots att koldioxidutsläppet per energienhet av naturgas är lägre än för 

exempelvis bensin, bidrar det till negativ klimatpåverkan i form av metanutsläpp i atmosfären. 

(Naturvårdsverket, 2016)  

 

Jonsson (2014) har genomfört beräkningar på busslinjer i Stockholms innerstad för att se hur 

stor skillnad i miljöpåverkan det hade blivit ifall de berörda busslinjerna trafikerades med 

elbussar istället för biogasbussar. Beräkningarna utgår från hur drivmedlen framställs samt 

vilken miljöpåverkan de har vid drift. Bland annat belyser Jonsson (2014) att 

koldioxidutsläppen för linje 43 och 56 skulle ha minskat med 72 % per år och 

koldioxidutsläppen för linje 44 skulle ha minskat med 73 % per år. Beräkningarna utgår 

utifrån att i genomsnitt 92 % av trafiken på de berörda sträckorna sker med eldrift och de 

resterande åtta procentenheterna drivs med biodiesel. Beräkningarna görs även utifrån att elen 

som används motsvarar nordisk mix vilket ger högre koldioxidutsläpp vid framställning av 

elen än vid framställning med enbart förnyelsebara energikällor exempelvis vattenkraft. 

(Jonsson, 2014) 
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 Partikelutsläpp 3.2.2.

Partiklar uppstår delvis vid ofullständig förbränning i motorerna och delvis till följd av slitage 

från däck, vägar och bromsar. När dessa partiklar andas in av människor kan det vara skadligt 

för hälsan, speciellt för äldre personer och barn. Slitagepartiklar och förbränningspartiklar ger 

exempelvis upphov till hjärt- och kärlsjukdomar samt luftvägsbesvär. Partiklar i form av 

avgaser och slitagepartiklar uppskattas årligen orsaka 3000 förtida dödsfall. (Trafikverket, 

2017) 

 

 Buller 3.2.3.

Olika trafikslag ger ifrån sig olika mycket buller. Bullernivåerna mäts i enheten, decibel A-

vägt (dBA). För vägtrafik bör inte bullernivåerna överstiga de angivna riktvärdena, vilka 

presenteras i tabell 1. Dessa riktvärden kommer från Regeringens infrastrukturproposition. 

Beroende på vilken typ av buller det rör sig om är det olika saker som bör mätas. För 

bullertyper med kraftiga variationer är det bullertopparna (maxnivån) som är viktigast att 

mäta. Medelvärdet av bullernivån (ekvivalentnivån) mäts normalt under ett vardagsdygn. 

(Infrastrukturpropositionen 1996/97:53) 

 

Tabell 1 - Riktvärden för vägtrafikbuller i dBA (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53) 

 Dygnsekvivalent ljudnivå 

(dBA) 

Maximal ljudnivå (dBA) 

FAST 

Uteplats vid fasad 55 70 

Bostadsrum 30 45 

 

Utsatthet för buller under en längre period kan ge en rad negativa konsekvenser. Bland annat 

kan det leda till förhöjda stressnivåer, sömnbesvär samt hjärt- och kärlproblem. 

(Europaparlamentet, 2017) 

 

Eftersom motorerna i dieselbussar och elbussar skiljer sig åt förekommer skillnader i 

bullernivåerna mellan de olika busstyperna. Genom att utföra ett demotest i en rad olika 

mellanstora städer i Sverige erhölls ett resultat som visar att elbussar vid acceleration kan vara 

6 dBA tystare än gasbussar. (Borén, Nurhadi och Ny, 2015) 
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 Offentliga upphandlingar 3.3.

Upphandlingar av varor och tjänster för myndigheter och organisationer som är 

skattefinansierade regleras genom lagen om offentlig upphandling (LOU) och av Lagen om 

vattenförsörjning, energi, transporter och posttjänster (LUF). Lagstiftningen syftar till att 

gynna konkurrensen på marknaden samtidigt som skattemedel används på ett 

kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar lagstiftningen till att de upphandlande myndigheterna ska 

välja leverantörer enbart utifrån en marknadsmässig grund. Med andra ord är det den 

leverantör som tillhandahåller den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren som bör 

vinna upphandlingen. Myndigheten bör inte beakta faktorer såsom leverantörens ursprung 

eller huruvida myndigheten har tidigare erfarenheter av leverantören. 

(Upphandlingsmyndigheten, 2017) 

 

 Tekniska förutsättningar 3.4.

Elbussarnas batterier är det som främst skiljer dem från konventionella bussar och som 

dessutom är deras mest begränsande komponent. Några av de begränsningar som finns kring 

batterierna är bland annat deras livslängd, styrka och kostnad. Olika typer av 

laddningsstationer påverkar batterierna på olika sätt och ställer olika krav på dem. Exempelvis 

lämpar sig energioptimerade batterier bättre ifall bussarna laddas mindre frekvent som vid 

nattlig depåladdning. Ifall laddningen sker oftare som exempelvis vid varje hållplats under 

rutten behöver inte batteriet ha lika stor kapacitet. Dock krävs det i så fall att varje laddning 

blir kraftigare. Depåladdning kräver dyrare batterier medan snabbladdning kräver kraftigare 

och fler laddstationer och dessa aspekter bör tas i beaktning vid en implementering av 

elbussar så att tekniken för elbuss och laddstation passar varandra. (Andersson, 2017) 

 

 Elbussar 3.4.1.

Jämfört med konventionella bussar möjliggör elbussar en renare och tystare stadsbild. 

Elbussen ger minskat buller samt nollutsläpp vid användning av förnybar el. 

(Trafikförvaltningen, 2016) Den största skillnaden mellan en elbuss och en konventionell buss 

bortsett från drivmedlet är att elbussarna är utrustade med olika tekniklösningar för att 

möjliggöra laddningen. Exempelvis kan bussarna vara utrustade med strömavtagare 

(pantografer) som finns på många spårbundna fordon såsom spårvagnar och tåg. 

(Zisimopoulos, 2016)  
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I nuläget finns ingen standard för gränssnittet mellan bussen och laddinfrastrukturen. Däremot 

har flera stora aktörer enats om ett öppet gränssnitt vilket gör att investeringar kan göras utan 

att de skall behöva låsas till ett visst gränssnitt för laddning. (Trafikförvaltningen, 2016) 

 

Energiförbrukningen hos en elbuss kan delas upp i fyra delar, framdrivning, uppvärmning, 

luftkonditionering samt all annan elektronisk utrustning. Luftkonditionering används enbart 

under varma dagar och bidrar inte till lika stor energikonsumtion som uppvärmningen av 

bussen. (Lindgren, 2015) Det nordiska klimatet kan åsamka problem i form av sämre 

batteriprestanda då kyla och värme innebär att energi från batteriet används till att reglera 

temperaturen inne i fordonet. Vid sträng kyla kan så mycket som 65 % av batterikapaciteten 

användas åt uppvärmning av fordonet. (Miljöfordon.se, 2017) Lindgren (2015) menar i sin tur 

att vid kalla dagar kan uppvärmning av bussen bidra till lika stor energiförbrukning som den 

totala övriga energiförbrukningen. Ahtiainen et al. (2015) beskriver hur temperaturskillnader 

på upp till 60 grader celsius mellan de varmaste och de kallaste temperaturerna under ett år 

var en viktig aspekt vid implementering av ett elbussystem i Esbo, Finland.  

 

Den främsta skillnaden mellan elbussar och exempelvis laddhybridbussar att elbussar endast 

drivs med el vilket innebär att de har större och kraftigare batterier än laddhybrider. 

Laddhybrider drivs med en elmotor och en mindre förbränningsmotor. Syftet med 

förbränningsmotorn är att den ska kunna användas vid behov. Vidare är bullernivåer, 

partikelutsläpp samt energiförbrukning är lägre för elbussar än laddhybrider och övriga 

hybridbussar. (Vattenfall, u.å.) 

 

I projektet GreenCharge Sydost gjordes ett demotest med en 12 meter helelektrisk buss från 

den nederländska tillverkaren Ebusco med passagerarkapacitet på över 90 personer. Den 

testade elbussen laddas främst i depå och har möjlighet att snabbladdas under 1,6 timmar samt 

att den även laddas vid inbromsning. Bussen testades i stadsmiljö i bl.a. Karlskrona under 

vintertid och resultatet visar att räckvidden för en laddningscykel uppgår till 320 kilometer. 

Eftersom bussen testades vintertid krävdes det uppvärmning av internutrymmet och det 

gjordes i demotestet med en dieselvärmare. (Borén, Nurhadi och Ny, 2015) 
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 Induktiv laddning 3.4.2.

Induktiv laddning innebär att elektricitet överförs från en källa till en mottagare via ett 

magnetfält. Således behövs ingen fysisk kontakt mellan källan och mottagaren. Induktiv 

energiöverföring har hög effektivitet men när det används i laddningssammanhang kan det 

uppstå begränsningar på effektiviteten eftersom placeringen av el-källan kan bidra till 

minskad effektivitet. (Karlsson, 2016)  

 

Den vanligaste induktiva laddningen för bussar är att spolar som genererar el placeras under 

asfalten. När en elbuss sedan står ovanpå spolarna fångar mottagare i bussens batteri det 

elektromagnetiska fältet och således laddas batteriet. De främsta fördelarna med denna 

utformning av induktiv laddning är att systemet inte påverkas av yttre faktorer såsom väder. 

(Lindgren, 2015)  

 

 Konduktiv laddning 3.4.3.

Konduktiv laddning innebär att elektricitet överförs från en källa till en mottagare via fysisk 

kontakt. Exempelvis används konduktiv laddning för el-tillförsel till spårvagnar och tåg. Den 

vanligaste formen av konduktiv laddning är den som används inom bland annat tågtrafiken 

och sker genom att elektricitet överförs från strömskenor till strömavtagare (pantograf) på 

ovansidan av fordonen. (Lindgren, 2015) 

 

Konduktiv laddning underifrån sker genom en skena i vägbanan eller spåren beroende på 

vilket trafikslag som berörs. Konduktiv laddning underifrån besitter fördelar jämte laddning 

ovanifrån bland annat i form av mindre påverkan på stadsmiljön. Dock är denna form av 

laddning mer sårbar för vinterväglag och väder. (Zisimopoulos, 2016) 

 

 Snabbladdning och depåladdning 3.4.4.

Helelektriska bussar kan delas in i två olika kategorier vad gäller kapacitet för energilagring, 

de som snabbladdas vid hållplats och de som laddas över natt i depå. Beroende av val på 

laddningslösning kommer det ställas krav på storleken av batteriet på bussen. En buss som 

laddas i depå förväntas ha kapacitet för att klara av att köra längre sträckor utan laddning 

vilket innebär att bussen måste utrustas med ett större batteri med högre 

energilagringskapacitet. Samma krav på energilagringskapacitet ställs inte på en buss som 
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snabbladdas vid hållplats vilket då ger möjligheten att dimensionera batteriets storlek utefter 

vilken rutt som planeras att köras. Snabbladdning sker vanligtvis vid hållplatserna när 

passagerare stiger av och på. Det innebär att inga justeringar av tidtabellen behöver göras 

eftersom tiden för laddning redan är inräknad i tidtabellen. Snabbladdning kan även ske vid 

bussens ändhållplatser och pågår då under den tiden som bussen inväntar nästa tur. (Aldenius 

et al., 2016) Snabbladdning lämpar sig enligt Trafikförvaltningen (2016) bättre vid hållplatser 

i tätortstrafik medan långsam, nattlig depåladdning är det bättre alternativet för bussar som 

trafikerar längre rutter. 

 

En genomsnittlig depåladdning tar enligt Trafikförvaltningen (2016) cirka 6 timmar ifall det 

är en normalladdning och sker vanligtvis under natten. Dock bör det även vara möjligt att 

snabbladda bussarna i depån för att på så vis kunna säkerställa att samtliga bussar är 

fulladdade när de ska ut i trafik. Kostnaden för att anlägga laddningsinfrastruktur i en depå är 

ett betydligt billigare alternativ än snabbladdningsstationer vid hållplatser enligt 

Trafikförvaltningen (2016).  
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4. NULÄGET 

I följande kapitel presenteras den nuvarande situationen för den kollektiva busstrafiken, de 

nuvarande förutsättningarna för en implementering av elbussar i Stockholms innerstad och 

befintliga elbussatsningar i Sverige.  

 

 Befintliga elbussatsningar i Sverige och Europa 4.1.

Andelen bussar i yrkestrafik som drivs med förnyelsebara drivmedel såsom el och biogas, har 

mer än fördubblats mellan år 2000 och 2016. Dessa bussar utgjorde 2016 mer än hälften av 

samtliga bussar i yrkestrafik i Sverige. Dock utgjorde elbussar endast 0,3 % av det totala 

bussbeståndet, vilket åskådliggörs av figur 1. (Sveriges Bussföretag, 2017) Sett till totala 

antalet helelektriska bussar i Europa har Sverige cirka 3-6 % av det totala bussbeståndet 

(ZeEUS Project, 2017). 

 

 
Figur 1 - Bussar i trafik efter drivmedel 2016 (Sveriges Bussföretag, 2017, s.42)  
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 Göteborg 4.1.1.

Sedan 2015 trafikeras linje 55 i Göteborg mellan Lindholmen och Johanneberg av tre 

helelektriska bussar och 7 hybridbussar. Linje 55 drivs som ett projekt där flera aktörer 

samarbetar för att möjliggöra projektet vilka är bland andra Volvo, Keolis, Västtrafik, 

Göteborg Stad och Göteborg Energi. Bussarna är utvecklade av Volvo och drivs på 100 % 

förnyelsebar el. Laddningen för dessa bussar sker genom nattlig depåladdning samt 

snabbladdning via elnätet vid de båda ändhållplatserna. Laddningen vid ändhållplatserna tar 

tre till sex minuter per tillfälle och en laddning räcker till mer än hela sträckan på 7,6 

kilometer. (ElectriCity, 2016) De tre helelektriska bussarna opererar linje 55 tio timmar om 

dygnet där varje enskild buss kör en sträcka på cirka 156 kilometer varje dag (ZeEUS Project, 

2017). 

 

 Umeå 4.1.2.

I Umeå inleddes elbussatsningen år 2015 då en helelektrisk buss köptes in från den svenska 

elbusstillverkaren Hybricon. Dessa helelektriska bussar trafikerade linjen mellan flygplatsen 

och centrum. Bussen snabbladdas vid ändhållplats och för att klara av den 20 kilometer långa 

linjen krävs tre till fem minuters snabbladdning en gång varje timme. (Trafikförvaltningen, 

2016) Umeå är den enda svenska stad som implementerat snabbladdning vid hållplatser under 

rutt. De som varit drivande i projektet har varit fordonstillverkaren Hybricon samt Umeå 

kommunföretag. (Aldenius et al., 2016) 

 

Ytterligare åtta elbussar har sedan köpts in från tillverkaren Hybricon och fordonsflottan 

består i nuläget av sex 12-meters bussar samt tre 18-meters bussar med kapacitet för totalt 65 

respektive 100 passagerare. Samtliga bussar snabbladdas vid utvalda busshållplatser och de 

kan även laddas i depå via plug-in med låg effekt. Det kan ta upp till fyra timmar för batteriet 

att bli fulladdat genom snabbladdning. De nio bussarna trafikerar tre olika linjer på 14, 15 

respektive 16 kilometer och dessa linjer opereras enbart av de helelektriska elbussarna under 

18 timmar per dag där varje enskild buss kör en sträcka på 250 - 260 kilometer per dag. 

(ZeEUS Project, 2017)  
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 Eskilstuna 4.1.3.

I Eskilstuna startade ett pilotprojekt i november 2015 med två 12-meters helelektriska bussar 

med kapacitet för 72 passagerare från den kinesiska busstillverkaren BYD. Syftet med 

projektet var att testa bussarna i olika förhållanden. Bland annat testades huruvida bussarna 

klarade driften vid sommar- och vintertemperaturer då bussen behöver luftkonditionering eller 

uppvärmning vilket inte visade sig vara något större hinder. (ZeEUS Project, 2017) Ur ett 

planeringsperspektiv var projektet i en så pass liten skala att införandet av eldrivna bussar inte 

skapat några större problem i planeringen.1 

 

Det goda resultatet i pilotprojektet resulterade i att ytterligare tio bussar köptes in och sattes i 

drift i augusti 2017. Projektet möjliggjordes av ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och operatören Transdev. (Transdev, 2017)  

 

 Ängelholm 4.1.4.

I Ängelholm byttes fem av de åtta stadsbussarna ut till elbussar som ett led i Region Skånes 

arbete mot att ha en helt fossilfri kollektivtrafik 2018. Projektet i Ängelholm fungerade 

således som ett pilotprojekt för att se huruvida elbussar skulle kunna implementeras i fler 

städer i framtiden. (Region Skåne, 2016) 

 

 London 4.1.5.

Storbritannien har för tillfället 17 % av det totala bussbeståndet av helelektriska bussar i 

Europa. London har i nuläget 71 helelektriska bussar i drift på sju olika busslinjer. Satsningen 

som gjorts i London fortsätter och det finns planer på att utöka bussflottan till 170 elbussar till 

2019. Majoriteten av de bussar som används laddas i depå, endast tre av dessa elbussar 

använder sig av snabbladdning. (ZeEUS Project, 2017) 

  

                                                
1 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017. 
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 Zuid-Oost-Brabandt 4.1.6.

14 % av det europeiska bussbeståndet av helelektriska bussar finns i Nederländerna i 

dagsläget. Det innebär att de har näst flest elbussar i drift i Europa efter Storbritannien. I 

regionen Zuid-Oost-Brabandt som inkluderar städerna Eindhoven och Helmond används 43 

helelektriska bussar i kollektivtrafiken. Samtliga laddas enbart i depå där de även kan 

snabbladdas vilket tar ungefär 35-45 minuter samt med lägre effekt vilket tar upp till fem 

timmar. (ZeEUS Project, 2017) 

 

 Köln 4.1.7.

I tyska Köln används i nuläget åtta helelektriska bussar som snabbladdas vid utvalda 

hållplatser på den enda busslinje bussarna trafikerar. Laddningen vid hållplats tar cirka 8-15 

minuter och de har även möjlighet att laddas över natt i depå vilket tar upp till sju timmar. 

(ZeEUS Project, 2017) 

 

 Stockholms innerstads trafikområde 4.2.

Hösten 2017 är det Keolis som är operatör för den kollektiva busstrafiken i det trafikområde 

som omfattar Stockholms innerstad och Lidingö. I dagsläget består fordonsflottan av cirka 

350 bussar med en genomsnittlig ålder på cirka 4 år och samtliga drivs med förnyelsebara 

bränslen. (Keolis, 2017) Av de cirka 350 bussarna trafikerar cirka 36 Lidingö och resterande 

bussar trafikerar Stockholms innerstad.2  

 

Biogas har en stor roll inom transportsektorn och framförallt inom den kollektiva busstrafiken 

i Stockholmsregionen idag enligt Ammenberg et al. (2017). Biogasen framställs från 

organiskt avfall och kan användas för att producera elektricitet och värme samt som 

drivmedel för fordon. Det stora intresset för användning av biogas i transportsektorn väcktes 

under tidigt 2000-tal i Stockholmsregionen (Hjalmarsson, 2014) och utbredningen av gasnätet 

täcker idag hela Stockholms innerstad (Ammenberg et al., 2017). 

  

                                                
2 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
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 Busslinjer 4.2.1.

I tabell 2 redogörs för samtliga 27 busslinjer som i dagsläget trafikerar Stockholms innerstad 

och som berörs vid en eventuell övergång till en helelektrisk bussflotta. Värt att notera är att 

det finns ytterligare busslinjer vars sträckningar delvis går i innerstaden. Dessa räknas dock 

till andra trafikområden och är således avgränsade från denna studie. Även tillfälliga 

ersättningsbussar har exkluderats då de endast har ett ytterst begränsat antal avgångar under 

ett år. Linjelängd samt körtid enligt tidtabell beskrivs i tabell 2 som det högsta värdet av 

avståndet och körtiden för linjens båda riktningar. Längsta avstånd och körtid ställer krav på 

vilken kapacitet som krävs på bussens batteri för att kunna trafikeras på den valda linjen. Som 

utläses från tabell 2 har linje 65 den kortaste linjelängden (tre kilometer) samt den kortaste 

genomsnittliga körtiden (14 minuter) bland linjerna i Stockholms innerstad. Av tabell 2 går 

det även att utröna att linje 67 har längst linjelängd (12,5 kilometer) och linje 57 har den 

högsta genomsnittliga körtiden enligt tidtabell (56 minuter). 

 

Tabell 2 - Busslinjer i Stockholms innerstad.3 

Linje- 

nummer 

Linjesträckning Linjelängd 

(km) 

Körtid enl. 

tidtabell (min) 

1 Frihamnen - Essingetorget 11,0 51 

2 Sveaplan - Barnängen 8,5 42 

3 Karolinska sjukhuset - Södersjukhuset 10,4 49 

4 Radiohuset - Gullmarsplan 12,4 55 

50 Moa Martinssons gata - Lektorstigen 11,8 55 

53 Henriksdalsberget - Kulturskolans hus 10,9 41 

54 Reimersholme - Rindögatan 9,4 40 

55 Tanto - Motalavägen 10,7 49 

56 Nordenflychtsvägen - Essingetorget 7,2 32 

57 Tengdahlsgatan - Karolinska sjukhuset 12,2 56 

                                                
3 Englesson, Hannes; Trafikkonsult, Trivector. E-mail 24 oktober 2017 
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59 Malmgårdsvägen - Fredhäll 10,1 40 

61 Moa Martinssons gata - Ruddammen 8,6 41 

65 Cityterminalen - Kastellholmsbron 3,0 14 

66 Reimersholme - Tengdahlsgatan 7,9 39 

67 Frösundavik - Skansen 12,5 53 

69 Karolinska institutet - Blockhusudden/Kaknästornet 12,3 53 

72 Karlberg - Östhammarsgatan 6,3 31 

73 Ropsten - Karolinska institutet 8,5 31 

74 Krukmakargatan - Sickla köpkvarter 7,4 31 

76 Ropsten - Ljusterögatan 10,8 38 

77 Liljeholmen - Karolinska sjukhuset 6,7 31 

91 Essingetorget - Frihamnen 11,4 33 

93 Slussen - Henriksdalsberget 6,1 18 

94 Radiohuset - Gullmarsplan 12,4 35 

96 Odenplan - Sickla Udde 10,2 33 

 

 Elnätet i Sverige 4.3.

Elektricitet produceras i elkraftverk av olika slag som sedan via kraftledningar förs ut till 

konsumenterna för användning. Det finns tre olika “nivåer” av elnät; stamnätet, regionnätet 

och lokalnätet. Stamnätet som är det största nätet, ägs av det statligt ägda företaget Svenska 

Kraftnät. Elektriciteten transporteras via stamnätet vidare till regionnätet som förser industrier 

och lokalnät med elektricitet. Vid övergången mellan varje nättyp transformeras elektriciteten 

stegvis från stamnätets uppemot 400 000 volt till ett vägguttags cirka 230 volt. (Göteborgs 

Energi, u.å.).  
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Storstockholms lokaltrafik äger i dagsläget ett eget elnät för att försörja tunnelbane- och 

spårvagnslinjerna med elektricitet. Detta elnät besitter i dagsläget överflödig kapacitet som 

kan användas till andra ändamål än elförsörjning för spårbunden trafik.4 

 

 Aktörer 4.4.

Vid en övergång till en helt eldriven bussflotta i Stockholms innerstad kommer ett antal olika 

aktörer beröras. Dessa aktörers egenintressen för en övergång vidrör varandra på vissa 

punkter.5  

 

 Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Trafikförvaltningen 4.4.1.

Storstockholms Lokaltrafik (SL) är ett landstingsägt aktiebolag, som till och med 2012 var 

huvudman för den landburna kollektivtrafiken inom Stockholms län. Från och med 2012 tog 

det av landstinget förvaltade Trafikförvaltningen, över ansvaret för driften av kollektivtrafik i 

länet. Trafikförvaltningens mål är att utifrån Stockholms läns landstings beslut lägga fram 

lösningar för kollektivtrafiken i länet. Trafikförvaltningen förvaltar SL:s avtal och tillgångar. 

Den trafik som trafikförvaltningen ansvarar för bedrivs av företag (trafikoperatörer) som 

vinner offentliga anbud. Det är operatörerna som äger fordonen som används i trafiken och 

ansvarar även för detaljplanering och driften av trafiken. (AB Storstockholms Lokaltrafik, 

2013) 

 

 Bussoperatörer 4.4.2.

Driftansvaret för de Trafikområden i Stockholms län som Trafikförvaltningen ansvarar för 

upphandlas av olika bussoperatörer. Dessa operatörer ansvarar för fordonsflottorna, trafik- 

och detaljplanering samt bemanning av nödvändig personal såsom förare. Operatörerna åtar 

sig ansvar för olika områden genom att vinna offentliga upphandlingar hos 

Trafikförvaltningen. Vanligtvis vinner det lägsta budet. Dock kan Trafikförvaltningen ställa 

krav i upphandlingarna som behöver efterlevas för att ett bud ska vinna. Kraven kan 

exempelvis vara att fordonen ska drivas av ett visst bränsle.6 

 

                                                
4 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
5 Intervjuobjekt 3; Journalist, Bussmagasinet. Intervju 3 oktober 2017 
6 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017  
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Den operatör som i dagsläget bedriver skötseln av den kollektiva busstrafiken i trafikområdet 

som omfattar Stockholms innerstad och Lidingö är Keolis. Det nuvarande avtalet inleddes 

2013 och gäller över en tidsperiod på 8 år med möjlighet till en förlängning på ytterligare fyra 

år. (Keolis, 2013)  

 

 Fordonstillverkare 4.4.3.

De svenska fordonstillverkare som i dagsläget har helelektriska bussar på marknaden är 

Volvo och Hybricon. Volvo har bland annat tre helelektriska bussar i drift i Göteborg samt 

fyra helelektriska bussar i tyska Hamburg. Umeå är den enda stad där Hybricons elbussar 

satts i drift. (ZeEUS Project, 2017) I dagsläget har den i övrigt stora aktören på 

bussmarknaden Scania med en försäljning av 8 253 bussar år 2016 (Scania, 2016) inga 

helelektriska bussar tillgängliga på marknaden. Scania planerar att under kvartal ett år 2018 ta 

sina första helelektriska bussar i drift i Östersund för att sedan producera helelektriska bussar i 

större skala 2019.7 

 

 Leverantörer av laddinfrastruktur 4.4.4.

Vattenfall är en aktör som är med och försöker driva på utvecklingen av elbussar i 

kollektivtrafik i svenska städer8. Vid införande av elektriska bussar i kollektivtrafiken uppstår 

en ny typ av operatör på marknaden, laddoperatör. Laddoperatören skall vara den aktör som 

bevakar laddinfrastrukturen så att den upprätthåller den funktion och tillgänglighet som 

kollektivtrafiken kräver. Vattenfall är ett av de svenska företag som idag kan leverera 

laddinfrastruktur. (Vattenfall, u.å.) Andra verksamma företag inom tillverkning för 

laddinfrastruktur är bland andra ABB och Hybricon som varit inblandade i utvecklingen av 

snabbladdaren som används i Umeå (Trafikförvaltningen, 2016). Även Volvo har ett 

egenutvecklat snabbladdningssystem (Volvo, u.å.). 

  

                                                
7 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
8 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017  
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 Elbolag 4.4.5.

Beroende på vilken nättyp och vilken del av Sverige det rör sig om är det olika elbolag som är 

ägare. Stamnätet ägs av den svenska staten och har infrastruktur i form av el-ledningar med 

mera som sträcker sig över hela landet. Regionnäten ägs av olika elbolag beroende på vilken 

region det handlar om. Exempelvis äger Ellevio regionnätet i Region Stockholm9 och 

elbolagen har som skyldighet att kunna leverera den el som krävs10.  

 

 Miljömål 4.5.

All landstingsfinansierad verksamhet inom Stockholms län regleras av ett miljöprogram som 

är framtaget av politikerna i landstingsfullmäktige. Samtliga av landstingets verksamheter 

styrs och regleras utifrån de riktlinjer och krav som redogörs i miljöprogrammet. Målen i 

miljöprogrammet syftar till att minska länets miljöpåverkan samt bidra till hållbar 

upphandling. Den gällande miljöplanen gäller för perioden 2017 - 2021. Den består av fem 

delområden som bland annat innefattar landstingets plan för hållbar upphandling och 

miljömålen för kollektivtrafiken och övriga transporter. (Stockholms läns landsting, 2016)  

  

                                                
9 Intervjuobjekt 5; Planeringsingenjör, Göteborgs Energi Nät AB. Intervju 17 oktober 2017 
10 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
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5. RESULTAT 

I följande kapitel presenteras de data som har samlats in via intervjuer och litteraturstudien. 

 

 Aktörer och drivkrafter 5.1.

Det viktigaste och mest drivande för en övergång till helelektriska bussar är de miljöfaktorer 

som påverkas av en övergång.11 Elbussar ger upphov till en bättre stadsmiljö på grund av 

minskade bullernivåer och bättre luftkvalitet.12 Även energieffektivitet är en faktor som 

påverkas vid en övergång. För att övergången skall vara möjlig krävs det politiskt 

beslutsfattande som pressar Trafikförvaltningen att i upphandlingarna ställa krav på 

operatören att driva den kollektiva busstrafiken med helelektriska bussar. För att få en politisk 

press kan det komma att krävas påtryckning från samhället för att få till en övergång.13 Att 

införa elbussar i upphandlingarna är ett sätt att nå de klimatmål som ställs för att uppnå de 

politiska målen vilket bör kunna påverka och driva fram ett politiskt beslut14. Däremot är 

elbussar inte det enda alternativet för att kunna uppnå klimatmålen, lägre koldioxidhalter och 

emissionsfri trafik kan uppnås på fler sätt15.  

 

Det som driver Trafikförvaltningen mot en övergång till eldriven busstrafik är politiska beslut 

baserade på att uppnå de klimatmål som ställs genom en mer energieffektiv busstrafik. 

Västtrafik, trafikhuvudmannen i Göteborg, är beredda att implementera eldrivna 

fordonsflottor för att få en fossilfri busstrafik, men inte till vilket pris som helst då det finns 

andra lösningar för fossilfri busstrafik.16  

  

                                                
11 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
12 Intervjuobjekt 3; Journalist, Bussmagasinet. Intervju 3 oktober 2017 
13 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
14 Intervjuobjekt 6; Senior Project Manager, RISE Viktoria. Intervju 9 oktober 2017 
15 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
16 Intervjuobjekt 6; Senior Project Manager, RISE Viktoria. Intervju 9 oktober 2017 
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Den kanske främsta anledningen till att bussoperatörer är benägna att driva igenom en 

övergång är att det anses vara bra för företagets renommé ifall de anammar miljövänlig teknik 

som dessutom främjar den tekniska utvecklingen. Anledningen till att det i dagsläget endast är 

ett relativt litet antal städer som har infört eldriven busstrafik kan vara att många parter är 

osäkra och obenägna att satsa på en teknik som kan komma att förändras. När en standard för 

laddningsinfrastruktur är på plats och ett större antal städer har genomfört en övergång kan 

det mycket väl bli så att införandet av elbussar i kollektivtrafik kommer öka lavinartat.17 

 

Fordonstillverkare, tillverkare av laddinfrastrukturen och elbolag är vinstdrivande företag. 

Dessa motiveras av att efterfrågan ökar på elbussar och därmed också den tillhörande 

laddinfrastrukturen och intresset grundar sig ofta i marknadsefterfrågan.18 Bussoperatören 

bedriver sin busstrafik med den typ av buss som anges i upphandlingen. Bussoperatören väljer 

bland de bussar som finns tillgängliga på marknaden och marknaden styrs i sin tur av 

efterfrågan vilket styrs av Trafikförvaltningen som sköter upphandlingarna.19  

 

I nuläget finns det en ovilja bland vissa trafikhuvudmän att enbart satsa på en tekniktyp. 

Exempelvis kommer eventuellt nya, mer effektiva drivmedel introduceras vilket i så fall 

innebär att resurser har lagts på obsolet infrastruktur. Detta är en anledning till varför de mest 

aggressiva satsningarna har uteblivit eftersom aktörer fortfarande inväntar ett tydligt 

huvudalternativ för miljövänlig kollektivtrafik. Det första steget för att en övergång ska 

genomföras är att kravställningen från trafikhuvudmännens sida trappas upp. Dessa baseras i 

sin tur på politiska beslut. För en övergång ska vara möjlig att genomföra krävs det politisk 

vilja.20 

  

                                                
17 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017. 
18 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
19 Intervjuobjekt 6; Senior Project Manager, RISE Viktoria. Intervju 9 oktober 2017 
20 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
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I dagsläget har fordonstillverkarna varit avvaktande medan operatörer, trafikhuvudmän och 

elbolag varit mest drivande för införande av elektriska bussar i svenska städer.21 

Fordonstillverkare kan i dagsläget vara obenägna att enbart satsa på en viss typ av teknologi. 

Således är det inget självändamål från fordonstillverkarnas sida att enbart satsa på eldrivna 

fordon. Detsamma gäller till viss del för operatörerna som inte heller har några direkta 

marknadsmässiga anledningar att driva igenom en övergång. Lägre koldioxidhalter och 

emissionsfri trafik kan uppnås genom flera olika typer av teknologi. Under de senaste åren har 

det skett en förhållandevis stor ökning av konkurrerande fordonstillverkare för elbussar. 

 

Det som motiverar fordonstillverkare till att vara med och driva igenom ett teknikskifte mot 

eldrivna bussar är den ökade efterfrågan på nya fordon som kommer uppstå vid en eventuell 

övergång. En övergång är dock beroende av politiska krav. Alla andra berörda aktörer är 

vinstdrivande och drivs inte direkt av den samhällsnytta som uppstår vid en övergång. Den 

generella utvecklingen rör sig mot mer eldriven trafik. Exempelvis börjar fler politiska beslut 

komma, tekniken är mer mogen nu än för några år sedan och det har dessutom börjat komma 

standarder för laddinfrastruktur. Utöver detta vill fler länder bli oberoende av olja. Elektricitet 

ligger bra till för att ersätta oljan eftersom de flesta länder kan producera el även ifall den inte 

är ren. Ytterligare en anledning till att fler länder är villiga att satsa på eldriven trafik är att det 

förbättrar luftkvaliteten avsevärt. Det är den främsta anledningen till att Kina ligger så långt 

fram i utvecklingen.22  

 

Trafikhuvudmännen bör vara de som tar initiativet för en övergång. De innehar trafikrätten 

och det är vid deras upphandlingar som val av busstyper görs. Trafikhuvudmännen är i sin tur 

drivna att uppfylla sina miljömål vilket innebär att de är benägna att satsa på exempelvis el-

bussar eller biogasbussar. Det viktigaste för att en övergång ska vara möjlig är att samtliga 

parter samarbetar. Exempelvis att elbolagen som har monopol gör nödvändiga förändringar i 

elnätet, att företag såsom ABB och Siemens tillhandahåller tillräcklig laddinfrastruktur och att 

kommunen är villig att ge bygglov för att möjliggöra byggandet av laddstationer.23  

 

                                                
21 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
22 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
23 Intervjuobjekt 6; Senior Project Manager, RISE Viktoria. Intervju 9 oktober 2017 
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 Hinder 5.2.

I dagsläget finns det ett antal aspekter som kan anses hindra en eventuell övergång. Ett 

grundproblem är att det på flera punkter råder oenighet kring vilket ansvar och vilken roll de 

olika aktörerna har i en eventuell övergång. Exempelvis råder det osäkerhet kring 

implementeringen av nödvändig laddinfrastruktur. Osäkerheten grundar sig bland annat i 

vilken typ av laddinfrastruktur som ska användas och vilken part som ska stå för anläggandet 

och ägandet av dessa.24 Det finns även en viss osäkerhet kring gränssnittet mellan buss och 

laddinfrastruktur. En europeisk standard för gränssnittet väntas komma 2019.25 Vidare finns 

det även oklarheter kring hur gamla batterier ska tas omhand på ett hållbart sätt när de är 

förbrukade.26 

 

Eldrivna fordon befinner sig fortfarande i ett utvecklingsskede och bland operatörer och 

framförallt trafikhuvudmän finnas osäkerhet kring de tekniska förutsättningarna.27 I dagsläget 

är elbussar mindre flexibla än konventionella bussar avseende laddning. Det nuvarande 

systemet rörande rutter och driften av busstrafiken är optimerat utifrån biodieselbussar. En 

eventuell övergång hade inneburit stora förändringar för detta system vilket kan innebära 

komplikationer då det är svårt att ändra ett gammalt system på kort tid.28 Det kan även finnas 

osäkerhet kring huruvida elnätet har tillräcklig kapacitet för att klara ökat användande.29 

 

Dessutom kan den tekniska utvecklingen av vätgas som drivmedel för fordon konkurrera ut 

lösningen med eldrift, vilket kan hämma satsningen på eldriven busstrafik. Utvecklingen av 

vätgas som drivmedel är i nuläget inte lika långt framskriden som eldrift. Lösningar med 

vätgas gör att en aggressiv satsning på eldrift kan visa sig mindre lönsam och istället leda till 

att vätgasen som drivmedel får ett eventuellt genomslag.30 

  

                                                
24 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017 
25 Intervjuobjekt 3; Journalist, Bussmagasinet. Intervju 3 oktober 2017 
26 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
27 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
28 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
29 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
30 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
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I dagsläget är elbussar en mindre flexibel produkt än konventionella bussar. Det beror delvis 

på att ny infrastruktur krävs och att de optimeringsmodeller för körscheman som operatörerna 

har i dagsläget kommer behöva ändras. De befintliga optimeringsmodellerna har utvecklats 

under lång tid och det kan uppstå komplikationer när dessa beprövade system ska förändras.31 

  

Eftersom elbussar i dagsläget är dyrare än konventionella bussar kommer operatörerna 

således inte lägga anbud med elbuss ifall valet att köra konventionella bussar finns. Således är 

det viktigt att trafikhuvudmännen anger i anbuden att det är elbussar som ska användas.32 

Utöver att trafikhuvudmännen anger i anbuden vilken typ av bussar som ska användas bör de 

även tydliggöra vilken typ av laddinfrastruktur de vill använda och var den ska vara placerad. 

Oavsett vad de bestämmer sig för kommer operatörerna att följa direktiven.33 

 

Ytterligare ett hinder för en övergång är att det vid sådana teknikskiften uppstår ett flertal 

omställningskostnader. Den befintliga infrastrukturen för exempelvis biogasbussar kommer 

behöva bytas ut.34 Trafikhuvudmännen är inte benägna att driva igenom en övergång till vilket 

pris som helst eller till vilka avvägningar som helst.35  

 

 Val av laddinfrastruktur 5.3.

Vid val av vilken laddinfrastruktur som lämpar sig bäst i Stockholms innerstad bör varje 

enskild linje ses över för att se vilken lösning som lämpar sig utefter dess särskilda 

förutsättningar. Ett optimalt system för busstrafiken kan innebära olika val av laddlösning för 

att bäst kunna hantera de olika förutsättningarna för varje enskild linje.36 

  

                                                
31 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
32 Intervjuobjekt 6; Senior Project Manager, RISE Viktoria. Intervju 9 oktober 2017 
33 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017 
34 Intervjuobjekt 3; Journalist, Bussmagasinet. Intervju 3 oktober 2017 
35 Intervjuobjekt 6; Senior Project Manager, RISE Viktoria. Intervju 9 oktober 2017 
36 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
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 Depåladdning 5.3.1.

Få förändringar i körscheman och dylikt skulle behövas vid en implementering av 

depåladdade bussar. Bussflottan behöver dimensioneras efter det ökade behovet som uppstår 

under rusningstid. Det innebär att det krävs fler bussar som kan tas i trafik då de bussar som 

körts under rusningstiden behöver laddas. Det leder till att fordonsbehovet kan öka med upp 

till 30 % vid användning av enbart depåladdade bussar jämfört med den fordonsflotta som är i 

trafik idag.37 

 

En nackdel med depåladdade bussar är att deras batterier är betydligt större, tyngre och dyrare 

än de som hållplatsladdade bussar är utrustade med. Storleken och tyngden på batteriet kan i 

sin tur leda till en minskning av passagerarkapaciteten. Utöver detta innehåller batterierna 

särskilda metaller som inte är förnyelsebara och som i nuläget dessutom är sällsynta i naturen. 

Det innebär att priset för depåladdade batterier är högre än priset för hållplatsladdade. Den 

relativt stora prisskillnaden kan verka avskräckande för en del aktörer vilket innebär att de 

istället söker sig till billigare alternativ såsom hållplatsladdade elbussar med mindre 

batterier.38  

 

 Hållplatsladdning 5.3.2.

Snabbladdning vid hållplats ger fördelen att bussen kan köra obegränsad körsträcka och körtid 

när bussen följer den givna linjesträckningen med hållplatsladdare39. Hållplatsladdade bussar 

blir därmed också begränsade då de tvingas köra dessa sträckor där laddningsmöjligheter 

finns. Men i en större stad kan ett nät av laddinfrastruktur lösa dessa problem med flera 

utspridda laddstationer. Det ger ett mer flexibelt system då bussarna inte är låsta till en viss 

enskild linje där laddstationer är placerade.40  

  

                                                
37 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
38 Intervjuobjekt 6; Senior Project Manager, RISE Viktoria. Intervju 9 oktober 2017 
39 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
40 Intervjuobjekt 6; Senior Project Manager, RISE Viktoria. Intervju 9 oktober 2017 
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Vid snabbladdning på hållplats skapar det problem då det krävs en ändring av detaljplanen för 

att möjliggöra anläggandet av laddstationen och dessa kan ta upp till flera månader att ändra.41 

Bygglov krävs för att anlägga laddstationer och normalt är det ett år mellan upphandling och 

trafikstart vilket inte är tillräckligt med tid för att få bygglov samt installera laddstationen. 

Installationen av laddstationen är dyr i jämförelse med depåladdning och det gör det även 

mindre flexibelt eftersom det krävs arbete för att flytta på laddstationen vid exempelvis flytt 

av hållplats.42 

 

Under rusningstrafik på morgonen och eftermiddagen är det fler avgångar än under övriga 

tiden på dygnet. Det kräver fler fordon för att möta behovet och det innebär även att 

laddningssituationen förändras. Bland annat kan det bli stor belastning på laddstationen vid en 

hållplats i de fall många bussar kräver laddning samtidigt under en längre tid. Dessutom 

behöver även snabbladdade bussar laddas över natten i depå för att på så sätt undvika att 

behöva inleda nästkommande dag med laddning. Det finns även en ekonomisk vinning i att 

ladda snabbladdade bussar över natt då elpriserna generellt är lägre än under dagen.43 

 

 Kombination 5.3.3.

Varianterna depåladdning och snabbladdning vid hållplats eller ändhållplats har sina för- och 

nackdelar och en kombination av de båda kan det ge den mest effektiva lösningen. Stora 

investeringar krävs för de båda lösningarna. Bland annat att hållplatsladdare kräver en 

ombyggnation i infrastrukturen och vid depåladdning krävs en större bussflotta.44  

 

Vilken typ av laddning som lämpar sig bäst på respektive linje varierar från fall till fall. Det 

beror ofta på lokala faktorer såsom bebyggelse och resenärsunderlag med mera. Det är även 

en balansgång mellan batteri och flexibilitet. För ett helt utbyggt system i en stad behövs 

troligtvis olika typer av laddlösningar för att komplettera varandra.45 Exempelvis för 

stombusslinjerna med stort resenärsunderlag kan det visa sig vara mindre effektivt med en 

depåladdad buss och dess tunga batteri som sänker passagerarkapaciteten. Även 

ändhållplatsladdning kan visa sig bli ett problem för stombusslinjerna. Stombusslinjerna har 

                                                
41 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017 
42 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
43 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017 
44 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
45 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
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en högre turtäthet än övriga bussar vilket innebär att det kan vara svårt att få utrymme att 

ladda flera bussar samtidigt på respektive ändhållplats.46 

 

 Förändringar i ruttplanering 5.4.

I de flesta busstrafikavtal bestämmer trafikhuvudmannen den grundtrafik som operatören är 

skyldig att köra och operatören har sedan stor frihet vad gäller trafikplaneringen i övrigt. De 

har rätt att förhandla om förändringar av t.ex. linjedragningar och turtäthet.47 

 

Körkapaciteten för en elbuss är i dagsläget ungefär densamma som för en konventionell buss. 

Dock påverkas elbussar i större grad av yttre faktorer som exempelvis temperaturer. För att 

motverka effekten av att stora delar av batterikapaciteten går åt till uppvärmning fungerar 

lösningen med extern uppvärmning från exempelvis en dieselvärmare likt det som gjorts i det 

svenska projektet GreenCharge Sydost. Det möjliggör för en depåladdad helelektrisk buss att 

ha en räckvidd på upp till 320 kilometer vid full laddning även vintertid. (Borén, Nurhadi och 

Ny, 2015) För elbussar som använder sig av snabbladdning på hållplatser kan klara en sträcka 

på upp till 50 kilometer utan att ladda. Det bör dock finnas en säkerhetsmarginal ifall bussen 

tvingas stå över laddning i rusningstrafik och liknande och detsamma gäller depåladdade 

bussar som skall ha marginal för att kunna ta sig tillbaka till depån.48  

 

Utifrån ett planeringsperspektiv är det lättast om laddning sker på depåerna. Detta då det finns 

givna parametrar i form av sträcka att gå efter49. De givna parametrarna gör att trafiken för 

depåladde bussar enklare kan planeras då de liknar konventionella bussar mer än 

snabbladdade bussar50. 

  

                                                
46 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
47 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
48 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
49 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017. 
50 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
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 Miljöpåverkan och energieffektivitet 5.5.

Landstingets verksamhet styrs och regleras utifrån miljöprogrammet där målet är att minska 

länets miljöpåverkan och bidra till hållbara upphandlingar. (Stockholms läns landsting, 2016) 

Att skapa bättre luftkvalitet och bidra till minskat buller är de främsta fördelarna med att 

införa elbussar i kollektivtrafiken (Aldenius et al., 2016). Eldriven busstrafik innebär en 

minskad mängd av hälsofarliga utsläpp samt bidrar till mindre buller vilket innebär att det 

finns samhällsekonomiska vinster att hämta i en övergång till eldriven busstrafik51. 

 

Med elbussar istället för konventionella bussar kommer det att bli en signifikant skillnad i 

bullernivå när motorerna från de konventionella bussarna försvinner. Däremot går det inte att 

komma ifrån alla slags ljudkällor. När motorljudet försvinner kommer istället andra ljud att 

höras till exempel är fläktar och ljud från däcken ofrånkomliga och kommer att finnas kvar.52 

 

 Kostnader 5.6.

Lajunen och Lipman (2016) menar att elbussar inte enbart är mycket mer energieffektiva än 

konventionella bussar, de menar även att elbussar blir mer konkurrenskraftiga i form av 

kostnadseffektivitet då den tekniska utvecklingen fortskrider för varje år. För att beräkna de 

totala kostnaderna för införandet av elbussar i systemet är det dels investerings- och 

driftkostnader som skall tas i beaktning men även effekten av koldioxidutsläpp, emissioner, 

energianvändning och buller enligt Jonsson (2014). WSP har på uppdrag av Volvo Buses och 

Vattenfall undersökt tio busslinjer i Stockholm och jämfört dess kostnader att trafikera 

linjerna med biogasbussar som det är i nuläget och att trafikera linjerna med helt eldrivna 

bussar. De fastställde då att de fasta kostnaderna inledningsvis kommer att öka då elbussar är 

dyrare än biogasbussar att investera i samt att det krävs byggnation av ny infrastruktur i form 

av laddstationer. Däremot kommer de rörliga driftkostnaderna att minska vid eldriven 

bussflotta då elpriset (per kWh) är betydligt lägre än biogaspriset. 

  

                                                
51 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
52 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
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 Fordon 5.6.1.

Kostnaderna för en övergång kommer variera beroende på vilken typ av laddlösning som 

väljs. Exempelvis kommer fler fordon behövas ifall depåladdning blir den vinnande 

lösningen. Detta då det behövs fler fordon i fordonsflottan för att täcka upp för de bussar som 

är “låsta” i depån för laddning. En övergång hade kunnat innebära att fordonsflottan behöver 

ökas med upp till 30 %. Ifall operatörerna står för samtliga kostnader kommer det innebära att 

kostnaderna ändå hamnar på trafikhuvudmännen eftersom anbuden i så fall blir dyrare.53 

 

De främsta kostnaderna för operatörerna vid en implementering av elbussar är kostnaderna att 

införskaffa elbussar, vilka är dyrare än konventionella bussar.54 Hybricons elbussar som 

används i Umeå kostar 5 MSEK enligt Trafikförvaltningen (2016). Dessa bussar är dessutom 

anpassade till Umeås vinterklimat med vinterisolering samt utrustade med ett batteri som skall 

klara av upp till 40 minusgrader vilket bidrar till ett högre pris. (Trafikverket, 2017) På grund 

av de höga priserna kommer avvägningar gällande avskrivningstid behöva göras. En 

konventionell buss har normalt en avskrivningstid på åtta till tio år medan en elbuss vanligtvis 

har en avskrivningstid på cirka 14 år. Detta är inget som trafikhuvudmännen har tagit i 

beaktning vid den nuvarande utformningen av upphandlingsavtalen eftersom dessa oftast 

gäller över en tidsperiod på åtta år.55  

 

Kontraktslängden för upphandlingarna är en faktor som påverkar en övergång. Det påverkar 

operatörernas förhållningssätt till inköp och ägandet av fordonen. Exempelvis uppstår 

otydligheter gällande bussens livslängd. Ifall en buss håller i 15 år men avtalet gäller i 10 år 

innebär det frågetecken kring de sista fem åren på avtalet. Kommer den nya operatören i så 

fall ta över tio år gamla fordon från en konkurrent eller ska helt nya bussar införskaffas trots 

att de gamla fortfarande är kördugliga i flera år framöver? Även frågor kring huruvida det 

finns en marknad för tio år gamla bussar uppstår och även frågor gällande riskpåslag i 

anbuden från operatörens sida uppstår. Detta då det uppstår en osäkerhet rörande bussarnas 

tillstånd och ifall det kan komma att krävas omfattande underhållsarbete för de gamla 

bussarna som en ny operatör har tagit över.56 

 

                                                
53 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
54 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017. 
55 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017. 
56 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017. 
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Vid en övergång kommer kapitalkostnaderna för bussarna troligtvis öka samtidigt som 

kostnaden för drivmedel med största sannolikhet lär minska. Utöver detta kommer kostnaden 

för underhåll att minska. Batterierna kan i dagsläget ses som den ömma punkten för den 

befintliga tekniken inom området. I nuläget finns en rad frågetecken kring batterierna. Bland 

annat kring deras livslängd, underhållskostnader och ifall de kommer behöva bytas ut ofta. I 

dagsläget finns det inget etablerat marknadspris för batterier men i vissa affärer som gjorts har 

kapitalkostnaden ökat med så mycket som 100 % av det konventionella priset. Utöver detta 

kommer troligtvis hela systemet bli dyrare till en början på grund av etableringstiden för den 

nya laddinfrastrukturen.57  

 

 Laddinfrastruktur 5.6.2.

Vid implementering av elbussar bör övervägningar göras kring de ekonomiska aspekterna för 

de olika laddningstyperna. Exempelvis kan hållplatsladdning bli billigare i längden. Detta 

eftersom så kallade tomkörningar av bussarna till depåerna kan undvikas.58 De största 

kostnaderna vid en övergång är i dagsläget kostnaden för installation och ägande av 

laddinfrastrukturen. Utöver installationskostnader och ägandet tillkommer även kostnader för 

bygglov och administrativa kostnader. Samtliga kostnader som uppstår kommer i slutändan 

ackumuleras och läggas på priset för upphandlingarna vilket kommer driva upp kostnaderna 

för anbuden.59 De snabbladdningsstationer som används i Umeå uppges kosta 5 MSEK per 

station med hög effekt och för de med mindre effekt och därmed längre laddtid kan priset 

sjunka till 3 MSEK. Avskrivningstiden för laddstationerna är 25 år. (Trafikverket, 2017) 

 

Livslängden för laddinfrastruktur är i dagsläget längre än tiden som avtalen gäller. Således 

vore det bättre att ägandet av laddinfrastrukturen ligger på trafikhuvudmännen.60 

Bussoperatörer är i nuläget obenägna att äga laddinfrastrukturen, eftersom en förlorad 

upphandling kan innebära att laddinfrastrukturen i så fall kommer nyttjas av konkurrenter. 

Ifall exempelvis kommunen eller landstinget står för ägandet och anläggandet av 

laddinfrastrukturen kan den användas oavsett vilken bussoperatör som vinner upphandlingen. 

Eventuellt kan kostnaden delas mellan kommunen eller landstinget och övriga intressenter.61  

                                                
57 Intervjuobjekt 4; Försäljningsansvarig i Norden, Scania. Intervju 11 oktober 2017 
58 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017. 
59 Intervjuobjekt 6; Senior Project Manager, RISE Viktoria. Intervju 9 oktober 2017 
60 Intervjuobjekt 6; Senior Project Manager, RISE Viktoria. Intervju 9 oktober 2017 
61 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017. 
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Större utbyggnationer av elnätet krävs inte eftersom elnätet som finns idag bör ha den 

kapacitet som krävs för att hantera en övergång. Dessutom kan elnätet för spårbunden trafik 

som ägs av SL användas för laddning av elbussar där det finns kapacitet.62 

 

 Bränsle 5.6.3.

Bortsett från elektricitet som drivmedel finns det även biogas och biodiesel som miljövänliga 

alternativ till bensin och diesel. Eftersom flera av dessa alternativa bränslen i dagsläget 

befinner sig på samma stadium avseende utveckling och implementering kan deras intressen 

stundtals stå mot varandra. Exempelvis försöker jordbruket på sina håll bromsa 

elektrifieringen. Detta beror på att den stora biogassatsning som sjösattes i början av 

millenniet innebar stora positiva effekter för jordbruket som producerade biogasen. En 

stundande elektrifiering kommer innebära en minskad efterfrågan av biogas vilket således 

innebär negativa följdeffekter för jordbrukarna.63 

 

Trots det faktum att det vid en övergång till eldriven kollektivtrafiken fortfarande kommer 

finnas ett behov av biogas som drivmedel kommer det ändå innebära en förlust för jordbruket. 

Anledningen till detta är att marknadspriset på den övriga marknaden är väsentligt mycket 

lägre än priset som kollektivtrafiken betalar. Detta innebär även att kollektivtrafiken betalar 

höga priser och att kollektivtrafiken hade kunnat drivas billigare ifall fordonen inte drivs av 

biogas.64 

  

                                                
62 Intervjuobjekt 2; Konsultuppdrag i elbussutredningen, Trafikförvaltningen. Intervju 19 oktober 2017 
63 Intervjuobjekt 1; Planeringschef buss, Transdev. Intervju 3 oktober 2017. 
64 Intervjuobjekt 3; Journalist, Bussmagasinet. Intervju 3 oktober 2017 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION  

I följande kapitel diskuteras och analyseras de resultat som har erhållits av studien.  

 

 SWOT-analys 6.1.

För att kartlägga vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns kring elbussar har en 

SWOT-analys gjorts med utgångspunkt i ett övergripande samhällsperspektiv. Syftet med 

SWOT-analysen är att klargöra hur ovannämnda faktorer påverkar eller kan påverka en 

eventuell övergång. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en övergång till eldrivna 

bussar presenteras i figur 2 och förklaras ytterligare i respektive underkapitel. 

 
Figur 2 – SWOT-analys för en övergång till eldrivna bussar 
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 Styrkor 6.1.1.

De styrkor som har identifierats för elbussar i den kollektiva busstrafiken är följande: 

● Elektricitet som drivmedel ger inte upphov till koldioxidutsläpp vid drift. 

● Elbussar genererar mindre buller än konventionella bussar som drivs med t.ex. diesel, 

biodiesel eller biogas. 

● Elektricitet är billigare än övriga drivmedel. 

● Med flera olika laddlösningar går det att effektivisera hela bussystemet genom att 

välja laddlösning utefter förutsättningar. 

 

 Svagheter 6.1.2.

De svagheter som har identifierats för elbussar i den kollektiva busstrafiken är följande: 

● Elbussar har en mer begränsad körsträcka än konventionella bussar innan de kräver 

laddning. Det gör att bussarna är mindre flexibla i kollektivtrafiksystemet. 

● En övergång till elbussar kommer kräva att nya bussflottor införskaffas vilket 

genererar en stor kostnadspost inledningsvis.  

● Elbussar kräver väl utbyggd infrastruktur i form av laddstationer. 

● Det finns i nuläget inget miljövänligt alternativ för återvinningen av bussbatterierna. 

Även själva tillverkningen av dessa är resurskrävande och ger upphov till negativ 

miljöpåverkan. 

● Batteriets vikt påverkar passagerarkapaciteten. Det gäller främst depåladdade bussar 

där större och tyngre batterier krävs. 

 

 Möjligheter 6.1.3.

De eventuella möjligheter för elbussar i den kollektiva busstrafiken som har identifierats är 

följande: 

● Teknikutvecklingen för eldrivna bussar och dess batterier kan anses som 

förhållandevis snabb och kan leda till att elbussarna utvecklas och blir mer flexibla. 

● De tekniska förutsättningarna i nuläget för elbussar och batterier räcker till för att 

kunna trafikera Stockholms innerstads linjelängder. 

● En europeisk standard för gränssnitt mellan buss och laddinfrastruktur väntas komma 

2019. 
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● Nya linjedragningar i områden där det tidigare inte varit tillåtet möjliggörs i och med 

att bussarna blir tystare och renare. 

● De positiva miljöförändringar elbussar bidrar till kan hjälpa kommunen och 

landstinget att nå uppsatta miljömål. 

 

 Hot 6.1.4.

De eventuella hot för elbussar i den kollektiva busstrafiken som har identifierats är följande: 

● I dagsläget finns det bland vissa aktörer en ovilja att satsa på en teknik som inte är helt 

färdigutvecklad. 

● Eftersom trafikhuvudmännens verksamhet regleras av politiska beslut kan satsningar 

på elbussar påverkas negativt på grund av politisk ovilja. 

● Det råder osäkerhet kring vilken eller vilka aktörer som bör stå för kostnaderna för 

anläggande och ägande av laddinfrastruktur. 

● I början av millenniet gjordes stora investeringar på biogas som drivmedel för 

bussarna i Stockholms innerstad. Det gör att det kan finnas en viss ovilja att göra en 

stor satsning på en ny teknik med relativt kort tid emellan. 

● Nya tekniker möjliggör för att det i framtiden kan komma än mer energieffektiva 

drivmedel. 

● Användning av elektricitet som framställs med icke förnybara energikällor gör att 

energieffektiviteten minskar. 
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 Analys 6.1.5.

Utifrån den gjorda SWOT-analysen går det att tyda att de främsta fördelarna med elbussar är 

miljöaspekterna och det faktum att kostnaden för drivmedel minskar i och med en övergång. 

De svagheter som identifierats är kopplade till att elbussar ger mindre flexibilitet i systemet, 

inledningsvis dyra investeringskostnader samt osäkerhet kring hur batterierna tas omhand på 

ett miljövänligt sätt.  

 

Genom att medvetet välja vilken form av laddlösning och därmed vilken typ av elbuss som 

passar in på varje enskild linje går det att uppnå en effektiv kollektiv busstrafik. 

Passagerarkapaciteten minskar vid användning av stora och tunga batterier som används för 

depåladdade bussar. Det innebär att depåladdade bussar kan visa sig vara mindre effektivt på 

linjer där hög passagerarkapacitet krävs t.ex. på stombusslinjerna 1-4. Depåladdade bussar 

kan anses vara enklare att hantera ur ett trafikplaneringsperspektiv då de mer liknar 

konventionella bussar eftersom de har sina fasta parametrar med körsträcka och körtid. Det 

skulle redan idag vara möjligt att införa depåladdade bussar i den trafik som körs i nuläget. 

Skillnaden mot konventionella bussar är att de behöver laddas under en längre tid och behöver 

därför ersättas av en annan fulladdad buss. En konventionell buss behöver endast tankas för 

att sedan direkt bege sig ut i trafiken igen. Dessa uppfyller bäst sin funktion då reseunderlaget 

är relativt lågt och då det krävs längre körsträcka. För stombusslinjerna kan snabbladdning på 

hållplats vara den mest effektiva lösningen. Med högt reseunderlag och hög turtäthet blir det 

svårt att hitta plats för ett större antal bussar på ändhållplats att laddas samtidigt. 

Ändhållplatsladdning kan vara en bra lösning för de linjer med högt reseunderlag men med 

lägre turtäthet. Då undviks problemen med att för många bussar kräver laddning samtidigt på 

samma plats. Då undviks även problemet att passagerarkapaciteten behöver begränsas i 

onödan på grund av ett tungt batteri. 
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Ett flertal yttre faktorer innebär möjligheter samt hot för en övergång. Det är framförallt den 

framtida teknikutvecklingen som kan komma att påverka användandet av elbussar. 

Utvecklingen av framförallt elbussar och även batterier har under senare tid gått 

förhållandevis snabbt och om utvecklingstakten bibehålls kan mer effektiva bussar tillverkas 

och sättas i trafik. Med effektiva bussar menas främst att de får en högre körkapacitet i form 

av sträcka och tid mellan laddningarna vilket gör att de lättare kan användas i systemet. 

Tekniken hotar även en övergång då den inte anses vara helt mogen och det finns en ovilja att 

satsa på en teknik som ännu inte är helt färdigutvecklad. 

 

Den teknik som finns idag för elbussar och batterier har kapacitet att klara av de 

linjesträckningar som gäller i nuläget. Den längsta busslinjen är 12,5 kilometer och tidigare 

tester med elbussar visar att depåladdade bussar har en körsträcka på upp till 320 kilometer 

per laddning. Snabbladdade bussar har en kapacitet på upp till 50 kilometer innan laddning 

krävs vilket innebär att samtliga linjer i Stockholms innerstad har möjligheten att utan större 

problem trafikeras av helelektriska bussar.  

 

I början av milleniet gjordes ett teknikskifte då dieselbussar ersattes av biogasbussar. Det 

finns en viss ovilja att återigen utföra ett storskaligt teknikskifte där det återigen kommer 

krävas stora investeringskostnader. En osäkerhet finns även kring vad som händer med 

biogasanläggningar samt hur de biogasbussar som används i innerstan skall hanteras. Det 

finns också en oro att framtida teknikutveckling av nya drivmedel kan konkurrera ut eldrift på 

sikt likt eldriften kan konkurrerar ut biogasdrift med hänsyn till miljöaspekter. Exempelvis 

kan vätgas komma att få en stor genomslagskraft i framtiden och visa sig mer energieffektiv. 

Om det då gjorts en stor satsning på elbussar kan de berörda aktörerna då stå inför ytterligare 

ett val kring ett nytt teknikskifte och alla dess kostnader det medför. 

 

I nuläget finns vissa tveksamheter kring hur gränssnittet skall vara utformat mellan 

laddinfrastruktur och bussen. Trots att flera stora tillverkare av bussar och laddinfrastruktur 

redan enats kring ett visst gränssnitt finns det ändå en viss oro att investera i en ny 

fordonsflotta samt laddinfrastruktur. Oron grundar sig i att gränssnittet för de inköpta 

elbussarna och laddinfrastrukturen är detsamma idag men det finns osäkerhet kring hur det 

kommer vara i framtiden då bussflottan behöver bytas ut. Frågan är om det då även kommer 

krävas ny laddinfrastruktur eller om inköpet av bussarna behöver vara bundet till en viss typ 

av buss där gränssnittet är kompatibelt med den nuvarande laddinfrastrukturen. En europeisk 
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standard för gränssnitt väntas komma 2019 vilket kan ses som en möjlighet för att få bort 

osäkerheten. Det finns även osäkerhet kring vilken aktör som skall anlägga och äga 

laddinfrastrukturen. Det bör kunna lösas genom att exempelvis kommun och landsting 

anlägger och äger laddinfrastrukturen som sedan får användas av den operatör som vunnit 

upphandlingen. 

 

En övergång till eldrivna bussar innebär minskade miljöpåfrestningar i form av att det inte ger 

några koldioxidutsläpp vid drift vilket ökar möjligheten för kommunen och landstinget att nå 

uppsatta miljömål. Det hotas dock av att det då krävs att framställningen av elektriciteten sker 

med förnyelsebara energikällor för att bibehålla den energieffektivitet en övergång för med 

sig. Eldrivna bussar innebär även minskat buller i jämförelse med bland annat biogasbussar. 

Det möjliggör att busstrafiken kan köras i områden där de tidigare varit hindrade från att köra 

på grund av för höga bullernivåer. Linjedragningar kan då göras in i bostadsområden och på 

så vis kan det öka busstrafikens attraktionskraft då det blir kortare avstånd för passagerare att 

ta sig till och från busshållplatsen. Busstrafikens attraktionskraft kan ökas ytterligare genom 

att anlägga busshållplatser inomhus där bussen kör in för att hämta och lämna passagerare. 

Det möjliggörs av att elbussen framförallt inte ger upphov till några koldioxidutsläpp och det 

går då att köra bussen i inomhusmiljö. Med ökad attraktionskraft och om fler väljer att 

använda sig av kollektivtrafiken kan det på sikt leda till att biltrafiken minskar i Stockholms 

innerstad. 
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 Hållbarhet 6.2.

De effekter som denna studie kan leda till kan delas upp i de tre traditionella 

huvudkategorierna för hållbarhet, social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.  

 

Införande av elbussar i kollektivtrafiken påverkar den sociala hållbarheten genom att de 

genererar mindre buller än konventionella bussar vilket innebär att de bidrar till minskad 

ljudnivå i stadsmiljön. Eftersom buller bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar kan en 

implementering av elbussar således bidra till en minskning av dessa. Elbussarna bidrar även 

till mindre koldioxidutsläpp vilket innebär en bättre luftkvalitet i stadsmiljön som i sin tur 

påverkar invånarnas hälsa positivt jämfört med i dagsläget. Med elbussar i kollektivtrafiken 

finns möjlighet till nya linjedragningar in i exempelvis bostadsområden. Det kan då minska 

avståndet för resenärerna att ta sig till och från busshållplatsen vilket kan ge en positiv effekt 

för den sociala hållbarheten. 

 

Långsiktigt kan en övergång till helt eldriven busstrafik i Stockholms innerstad innebära 

ekonomiska vinster till följd av lägre bränslekostnader vilket bidrar till den ekonomiska 

hållbarheten. Däremot kommer det ta ett antal år innan de ekonomiska vinsterna överväger de 

kostnader som uppstår för att implementera ett elbussystem.  

 

Eftersom eldrivna bussar får anses bidra till en förbättrad miljö överlag är de därmed mer 

ekologiskt hållbara. I jämförelse med framförallt bussar som drivs med fossila bränslen och 

även bussar som drivs med förnyelsebara bränslen bidrar elbussar till en mindre negativ 

miljöpåverkan främst genom minskade koldioxidutsläpp. Hur mycket mer ekologiskt hållbart 

det är med en övergång till eldrivna bussar beror på hur elektriciteten framställs och vilka 

material batterierna tillverkas av. En mer attraktiv kollektiv busstrafik kan innebära att fler 

väljer att ta bussen och därmed välja bort bilen. Ökat kollektivt åkande leder till att färre bilar 

vistas på Stockholms gator vilket leder till minskade utsläpp och minskad trängsel. I dagsläget 

finns inget givet sätt att återvinna förbrukade batterier på ett miljövänligt sätt vilket har en 

negativ effekt på den ekologiska hållbarheten. 
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 Diskussion om reliabilitet, validitet och objektivitet 6.3.

Under de intervjuer som genomförts har de ställda frågorna varit snarlika varandra oavsett 

vilken roll som intervjuobjektet har. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade tilläts vi 

dock göra smärre förändringar och anpassningar utifrån de svar som erhölls av de ställda 

frågorna. Grundstrukturen var i mångt och mycket densamma vid samtliga intervjuer vilket 

även de erhållna svaren ofta var. Det innebär att författarna till denna studie anser att svaren är 

trovärdiga och har hög reliabilitet. 

 

Vid sidan av de data som erhölls av intervjuerna har data även införskaffats via en 

litteratursökning och efterföljande litteraturstudie. De källor som anskaffats via 

litteratursökningen har varit av blandad karaktär men majoriteten är vetenskapliga rapporter 

och dylikt. Litteratursökningen genomfördes både på svenska och engelska vilket gav en 

större bredd och dessutom gav ett internationellt perspektiv på ämnesområdet då flera av 

författarna till de använda källorna är av olika nationaliteter. 

 

Alvehus (2013) definition av validitet innebär att om mätningen genomförs vid ett senare 

tillfälle bör de ge identiskt eller åtminstone likvärdigt resultat för att anses ha hög validitet. 

Eftersom denna studie grundar sig i intervjuer får det antas att den information och de 

synpunkter som de intervjuade parterna delgav oss bör vara densamma ifall identiska 

intervjuer genomfördes vid ett senare tillfälle. 

 

Elbussar var inget ämnesområde som författarna till denna studie hade någon inblick i innan 

denna studie genomfördes. Det innebar att författarna inte hade några förutfattade åsikter som 

hade kunnat påverka studien negativt. Det stärkte även studiens objektivitet då författarna inte 

har någon egen vinning i att elbussar implementeras. 
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7. SLUTSATS 

I följande kapitel återkopplas frågeställningarna till det resultat studien fått fram, vad studien 

bidragit till samt förslag på vidare studier. 

 

 Återkoppling till frågeställningar 7.1.

 
FS1. Finns förutsättningarna att ställa om all kollektiv busstrafik i Stockholms 

innerstad till eldrivet till år 2022? 

Bortsett från att avtalen för busstrafiken kan begränsa när fordonsflottan ska bytas ut så är en 

övergång till år 2022 möjlig. Det grundar sig i att de tekniska förutsättningarna för en 

övergång finns tillgänglig på marknaden och det handlar till största del att driva igenom ett 

beslut på politisk nivå för att övergången skall kunna ske. 

 

FS2. Vilka tekniska förutsättningar finns det i nuläget för eldrivna bussar? 

I nuläget har ett antal städer i Sverige och i världen implementerat elbussar i kollektivtrafik. 

Det visar att tekniken finns i dagsläget för att kunna driva den kollektiva busstrafiken med 

eldrift. Det möjliggörs av att det finns olika typer av laddlösningar vilket innebär fler 

möjligheter för utformningen av laddinfrastrukturen. Eldrivna bussar finns sedan en tid 

tillbaka ute på marknaden. Med fler intressenter kommer marknaden för elbussar att öka då 

fler tillverkare ser en ekonomisk vinning i att utveckla elbussar. Den tekniska utvecklingen 

kring elbussar går förhållandevis snabbt. Ökat intresse och fler aktörer på marknaden kan 

bidra till att den tekniska utvecklingen kan gå ännu snabbare.  

 

I nuläget finns en viss oro att de tekniska förutsättningarna för eldrivna bussar inte räcker till 

för att få en likvärdig och robust kollektiv busstrafik liknande den som finns i dagsläget. Det 

beror på att elbussarna blir begränsade i form av att de har en kortare körsträcka och körtid 

innan de kräver laddning. Den befintliga elbusstrafiken i andra städer i Sverige visar att det 

går att införa eldrivna bussar i kollektivtrafiken. Även om det är i mindre skala än i fallet för 

Stockholms innerstad bör ett väl utbyggt nät av laddinfrastruktur lösa det problem att elbussar 

är mer begränsade än konventionella bussar. Det finns även en viss oro att det ännu inte finns 

en uttalad standard för gränssnitt mellan laddare och buss. Den europeiska standarden för 

gränssnittet väntas komma 2019. Vad gäller de tekniska förutsättningarna för batterierna är 

det tveksamheter kring bland annat hur lång livslängd de har och hur ofta de måste bytas ut. 
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FS3. Vilka förändringar i ruttplaneringen kan komma att krävas vid en eventuell 

övergång till eldrivna bussar? 

Några förändringar i ruttplaneringen kommer inte att krävas vid en övergång. Den teknik som 

finns i nuläget ger med rätt val av laddlösning för varje enskild linje kapacitet att kunna 

trafikera samtliga linjer i Stockholms innerstad. Däremot kan förändringar krävas för att få en 

mer effektiv och attraktiv kollektiv busstrafik. Införande av elbussar tillåter helt nya 

möjligheter för linjedragningar som tidigare inte varit möjligt på grund av miljöaspekter där 

framförallt buller varit det största hindret. Med linjedragningar in i exempelvis 

bostadsområden kan attraktionskraften att välja kollektivtrafiken öka hos resenärerna.  

 
FS4. Vilken typ av laddstationer är mest lämplig utifrån förutsättningarna i 

Stockholms innerstad? 

Eftersom det finns ett antal olika laddstationstyper och att dessa har olika för- och nackdelar 

är det således svårt att avgöra om just en av dessa lämpar sig bättre än andra. Den mest 

effektiva lösningen är att för varje fall undersöka vilken laddstationstyp som lämpar sig bäst 

utefter varje enskild linjes förutsättningar i form av exempelvis passagerarunderlag. En 

blandning av depåladdning, ändhållplatsladdning och hållplatsladdning under rutt ger 

Stockholms innerstad bäst förutsättningar för en väl fungerande kollektiv busstrafik med 

elbussar. 

 
FS5. Vilka miljömässiga fördelar respektive nackdelar kan finnas med en eventuell 

omställning? 

De miljömässiga fördelarna med en övergång till eldrivna bussar i Stockholms innerstad är 

den klart främsta motivationsfaktorn till att driva igenom övergången. Eldrivna bussar ger 

nollutsläpp av koldioxid vid drift av bussarna. Vid användning av förnyelsebara energikällor 

för framställning av elen ger även det nollutsläpp av koldioxid. Även det faktum att elbussar 

ger en lägre bullernivå är en klar miljömässig fördel. Utsatthet för buller under längre 

perioder kan bland annat leda till hjärt- och kärlsjukdomar, sömnbesvär och ökad stress och 

en minskning av buller bör ses som en viktig faktor vid övervägandet om en övergång. 

Demotester som gjorts i Sverige visar att elbussen kan vara upp till 6 dBA tystare än 

biogasbussar. Nollutsläpp av koldioxid och minskat buller leder till en renare och tystare 

stadsbild vilket bidrar till argumentet att elbussar är en bättre lösning ur en miljösynpunkt. En 

miljömässig nackdel för elbussar är att de kräver ett batteri och det finns ännu inget självklart 

sätt att ta tillvara på dessa på ett miljövänligt sätt efter att de är förbrukade.  



 

51 
 

FS6. Vad kan en övergång innebära för kostnader för de olika aktörerna? 

En övergång kommer bland annat innebära stora kostnader för inköp av eldrivna bussar då 

den befintliga bussflottan skall bytas ut. Det innebär höga investeringskostnader till en början 

men det bör tas i beaktning att driftkostnaderna för en elbuss är lägre än för konventionella 

bussar. Samhällsekonomiska vinster bör också tas i beaktning eftersom eldrivna bussar bidrar 

till mindre hälsofarliga utsläpp samt minskat buller.  

 

Utöver kostnaden för inköp av elbussar tillkommer även kostnaden för implementeringen av 

laddinfrastruktur. Laddinfrastrukturkostnaden kan dock variera kraftigt beroende på vilken 

typ av laddstationer som väljs, att anlägga en snabbladdningsstation innebär högre kostnader 

än att anlägga en depåladdare i en redan befintlig depå. Däremot tillkommer ökade 

investeringskostnader för inköp av elbussar vid val av depåladdning. Det beror på att det då 

krävs en större bussflotta än för snabbladdade bussar. Bussflottan dimensioneras i nuläget 

efter peaktimmarna på dygnet och det krävs bussar som täcker upp för de bussar som är 

“låsta” i depån för laddning. Depåladdade bussar kräver även ett batteri med större kapacitet 

än vad de snabbladdade batterierna kräver och större batterier är dyrare. De kostnader som 

uppstår kring laddstationerna är dels anläggandet och installationen av den fysiska stationen 

och även ägandet och underhållet av stationerna. Vilken part som ska stå för ägandet är en 

aspekt som är mycket viktig att klargöra. Detta då operatörer kan vara obenägna att investera i 

laddinfrastruktur som sedan överlåts till en annan operatör vid en framtida förlorad 

upphandling. 
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 Studiens bidrag 7.2.

Med denna studies rekommendationer och slutsatser som grund kan vidare mer djupgående 

analyser och undersökningar göras av Blue Advisory Group. I slutändan kan denna studie 

leda till ett beslut kring en implementering av elbussar i Stockholms innerstad. Studien ger en 

övergripande bild kring att det är möjligt att implementera eldrivna bussar i Stockholms 

innerstad. Det är även möjligt med en övergång till 2022 utifrån de förutsättningar som ges i 

denna studie under förutsättning att det inte tas någon hänsyn till bland annat befintliga avtal. 

Studien presenterar också miljömässiga för- och nackdelar en eventuell övergång bidrar till 

samt vilka de främsta motivationsfaktorerna är och vad det är som hindrar. Studien redogör 

även för den teknik på laddlösningar och elbussar som finns i nuläget och att en kombination 

av snabbladdning och depåladdning av elbussar vore den främsta lösningen i ett större 

kollektivtrafiksystem. 

 

 Studiens begränsningar 7.3.

Som en del av denna studie genomfördes ett antal intervjuer med berörda parter såsom 

elbolag, bussoperatörer, fordonstillverkare och trafikhuvudmän. Dock hölls endast en intervju 

med vardera part vilket var färre än vad som på förhand var önskat. Ett större antal intervjuer 

hade bidragit till ett bättre faktaunderlag och det hade även bidragit till en bättre validitet. 

 

 Förslag till vidare studier 7.4.

Studier om bland annat hur elektriciteten som används till bussarna framställs och hur de 

olika tekniska komponenterna till batterierna tillverkas kan ge en kompletterande bild över 

hur miljön påverkas av elbussar. Denna studie har till stor del berört övergripande praktiska 

delar kring en implementering av elbussar. En vidareutveckling av studien hade således 

kunnat beröra mer kvantitativa aspekter såsom exakta kostnader för inköp och drift av fordon 

och infrastruktur, konkret data kring utsläpp, optimering av rutter samt placering av 

laddinfrastruktur. Vidare studier kan även genomföras kring utformningen och dylikt av de 

offentliga upphandlingarna och avtalen som skrivs mellan trafikhuvudman och operatör. 

Fortsatta studier utifrån denna rapport hade kunnat gå mer på djupet kring själva placeringen 

av laddstationer och hur många av dessa som skulle kunna behövas i Stockholms innerstad. 

Det hade kunnat göras med att analysera antalet avgångar från varje hållplats och att 

undersöka vilka hållplatser som trafikeras av flest linjer.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

I denna bilaga redogörs de intervjufrågor som användes vid intervjuer med diverse aktörer. 

De generella frågorna passade att ställa till samtliga aktörer och enstaka specifika frågor 

ställdes till operatörer, Trafikförvaltningen, fordonstillverkare respektive elbolag. 

 

Generella frågor: 

1. Vad har du för roll inom företaget/myndigheten?  

2. Ingår ni i något projekt där elbussar testas? 

a. Har ni tagit några lärdomar från projektet? 

3. Vilken standard för laddinfrastruktur tror ni på? 

4. Vad ser du för- respektive nackdelar med snabbladdning respektive 

ändhållplatsladdning? 

5. Vilka direkta kostnader kan tänkas uppstå för er vid en övergång? 

6. Vilka aktörer tror du kommer att stå för de olika kostnader som uppstår vid en 

övergång? 

7. Vad anser du vara det största hindret just nu för en eventuell övergång? 

8. Vad finns det för motivationsfaktorer som driver er till en övergången till eldrivna 

bussar? 

9. Vilka skillnader i miljöpåverkan kommer att vara märkbara? 

10. Vilka aktörer tror du kommer att vara mest drivande bakom en eventuell övergång? 

11. Vilka aktörer kommer att behöva samarbeta för att övergången skall vara möjlig? 

12. Vad tror du kommer att krävas för att få till en övergång innan 2022? 

 

Frågor främst till operatörer/Trafikförvaltningen: 

13. Vad tror du kommer krävas vid en eventuell implementering i Stockholms innerstad i 

form av fordonsflotta och personal? 

14. Från vem och vilka krav ställs på er vad gäller ruttplanering i form av turtäthet, 

kapacitet och linjedragning? 

15. Vad finns det för begränsningar i bussnätet idag? 

16. Vad behöver göras för att kraven på elbussar skall komma med i upphandlingarna? 
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Frågor främst till fordonstillverkare: 

17. Har ni någon busstyp ute på marknaden som är 100 % eldriven?  

a. Om inte, har ni någon på gång? 

18. Rent tekniskt, vilka för- och nackdelar finns hos en elbuss jämfört med en 

konventionell buss?  

19. Har ni data på skillnader i bullernivåer? 

20. Hur mycket skiljer sig elbussar respektive konventionella bussar prismässigt för 

kunden? 

 

Frågor främst till elbolag: 

21. Finns det någon typ av laddningsstation som ni föredrar? 

 


