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6.1 Teknikområdet i ett globalt perspektiv  

Elektromobilitet är ett vittfamnande begrepp. Det kan täcka in ett stort antal 
fordonstyper och tillverkare, en diversifierad tjänstesektor, liksom nya principer 
för stads- och trafikplanering. Denna rapport är avgränsad till elektrifiering av 
tunga fordon: bussar och lastbilar. Den inkluderar därmed inte elektrifiering av 
personbilar (eller elcyklar/elskotrar). Elektrifierade personbilar betraktas istället 
som ett angränsande och ibland delvis överlappande system, som framför allt kan 
användas för jämförelser. Elbilar är förvisso ett dynamiskt område men drivs 
nästan helt av ett antal stora batteri- och biltillverkare utanför Sverige: både nya 
företag som Tesla Motors och volymtillverkare som GM, Nissan-Renault och 
BMW. Svenskbaserade biltillverkare deltar med viss framgång – försäljningen av 
Volvo Cars laddbara premiumhybrid som utvecklades tillsammans med Vattenfall 
har överträffat förväntningarna – men svenska företag har små möjligheter att 
påverka den övergripande teknik- och marknadsutvecklingen. Genom den 
internationella teknikutvecklingen har kostnaderna för elektrifierade personbilar 
kraftigt sänkts under senare år, och det finns nu ett stort antal serietillverkade 
modeller på marknaden. Räckvidd och laddtider är nackdelar för de flesta elbilar, 
men förbättras kontinuerligt. Standarder har etablerats för infrastruktur, t.ex. 
snabbladdare, och även här sänks kostnaden fortlöpande. 

 Utmärkande drag för tunga fordon 6.1.1

Tunga fordon skiljer sig på flera viktiga sätt från personbilsindustrin.  

För det första finns här flera internationellt betydelsefulla aktörer i Sverige: 
Volvo AB och Scania tillhör båda världens ledande tillverkare av tunga bussar 
och lastbilar. Vad de erbjuder eller inte erbjuder har en större internationell 
påverkan på industri, kunder, myndigheter och miljö än vad svenska aktörer har 
inom personbilsområdet.  

För det andra är tunga fordon en bransch där höga krav på ekonomi, robusthet 
och tillförlitlighet traditionellt fördröjer introduktionen av ny teknik. Men just i 
denna normalt försiktiga bransch pågår nu en intensiv teknisk aktivitet, speciellt 
inom stadsbussar, där också nya nischtillverkare har trätt fram, även i Sverige. I 
denna pågående omvandling har ett svenskt företag, Volvo AB, gått förbi de stora 
europeiska konkurrenterna och tagit en ledarroll för introduktionen av 
elektrifierade fordon. Den svenska marknadsutvecklingen under de närmaste 5-10 
åren kommer att spela en stor roll för om denna i branschen ovanliga satsning 
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leder till en bredare spridning. Politiska styrmedel kommer att ha stor betydelse 
för utgången. 

För det tredje finns det inom den tunga trafiken få incitament att stödja 
marknadsutvecklingen för mer miljövänliga fordon allmänt, och elektrifierade 
bussar och lastbilar särskilt. På personbilsområdet har det både i Sverige och 
internationellt under två decennier funnits ett omfattande stöd för s.k. miljöbilar 
och elektrifiering – i Sverige t.ex. supermiljöpremie, befrielse från fordonsskatt, 
etc. Men trots att utsläppen från personbilar redan minskar, medan de 
trendmässigt ökar från den tunga trafiken, så har inget skett för att skapa 
teknikdrivande marknadsincitament på den tunga sidan.  

 Kapitlets avgränsning 6.1.2

Av dessa skäl fokuserar detta kapitel på tunga fordon, och särskilt på elektrifiering 

av tunga fordon i stadstrafik. Genom sin miljöpåverkan i form av buller, 
sotpartiklar och kväveoxider, har den tunga fordonstrafiken stor betydelse för 
städernas miljökvalitet. Detta gäller särskilt i storstäderna, där t.ex. Stockholm 
frekvent överskrider EU:s målvärden för kväveoxider och partiklar. En 
elektrifiering skulle förutom att kraftigt sänka CO2-utsläppen verksamt bidra till 
bättre luft och lägre buller. Tack vare den rena, tysta och vibrationsfria driften kan 
elektrifieringen göra bussarna mer tilltalande och därmed bidra till att fler föredrar 
att använda kollektivtrafiken i stället för personbil. Elektrifierade bussar och 
lastbilar kan dessutom köras i områden som är extra känsliga för buller och 
luftföroreningar, något som möjliggör en integrerad stads- och trafikplanering för 
attraktiva urbana miljöer. Värdet av att som idag positivt särbehandla personbilar 
är omvänt proportionellt mot trafik- och klimatnyttan: en stadsbuss producerar i 
snitt 20 gånger fler passagerarkilometer än en personbil i stadstrafik. 
Elektrifiering av en sådan buss, i form av en laddbar hybrid ger fem gånger lägre 
CO2-utsläpp per passagerarkilometer än en laddbar personbilshybrid. 103 En 
samlad svensk policy för elektrifiering av tung stadstrafik kan stärka 
attraktionskraften för Sverige som innovationsmiljö särskilt då för svenska urbana 
miljöer, och få ett betydande internationellt genomslag.  Kapitlet är inriktat på 
områden och åtgärder som med måttliga investeringar kan förväntas ha stor effekt 
i närtid i Sverige, och även få effekter i Europa som helhet. Till avsevärd del kan 
dessa medel frigöras genom omallokering från existerande offentliga program 
inom fordonsbranschen. Utanför kapitlet faller långsiktiga infrastruktursatsningar 
till exempel s.k. elektriska motorvägar för transporter utanför städerna. 

 Den tunga fordonsindustrin internationellt 6.1.3

Tunga fordon utgör en betydande industrigren. I EU och Nordamerika tillverkas 
totalt ca 1 miljon tunga lastbilar och bussar ett normalår, till vilket kommer en 
ännu större volym av lätta nyttofordon, framför allt distributionsbilar.104 
                                                 
103 Denna jämförelse bygger på att bussen utnyttjas 16h/dag, jämfört med 1,5h/dag för elbilen. 
Bussen uträttar då ett årligt trafikarbete på 1 200 000 personkm, jämfört med 20 000 för bilen. 
Detta ger 5g CO2/personkm i buss jämfört med 25 g CO2/personkm för bilen. 
104 Kategorin ”tunga fordon” är inte entydigt definierat internationellt. I den statistik som 
produceras av OICA och AEA åsyftas (ofta utan att det explicit anges) vanligen fordon >3,5 ton 
(GVW). I vissa globala jämförelser undantas segmentet 3,5–7,5 ton där det finns en betydande 
asiatisk produktion (AEA 2011:26).  Ibland behandlas fordon i kategorin 3,5–16 ton som 
”medeltunga”, medan tunga fordon refererar till viktklassen > 16 ton, vilken motsvarar USA:s 
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Tillverkningen av tunga fordon kan jämföras med personbilsbranschen där 
årsproduktionen i samma regioner är ca 30 miljoner, d.v.s. 30 gånger högre 
(Berggren, Magnusson, Sushandoyo, 2015).  Samtidigt som volymen är lägre, har 
tunga fordon en mer fragmenterad marknad, med väsentligt olika 
användningsområden och egenskapskrav, från bussar och anläggningsfordon till 
brandbilar, sopbilar, godsdistributionsfordon och långtradare.  

I Europa domineras marknaden av sex stora tillverkare: Daimler, Volvo (inkl. 
Renault Trucks), MAN, Fiat/IVECO, DAF och Scania. Dessa står för över 90 % 
av samtliga EU-registreringar och för drygt 40 % av den globala tillverkningen av 
tunga fordon. Flera europeiska tillverkare, främst Daimler och Volvo, är också 
verksamma i USA och amerikanska Paccar är verksamt i Europa (genom DAF). 
Denna integration gynnas av likartade kravnivåer mellan EU och USA vad gäller 
miljö och säkerhet. Några europeiska tillverkare, t.ex. Volvo, är också aktiva i 
Kina, som dock fortfarande är en i hög grad separat marknad, med väsentligt lägre 
krav på emissionsnivåer och utrustning. 

Inom personbilsområdet har elektrifiering gjort betydande framsteg sedan 
sekelskiftet: enbart i USA översteg våren 2014 den samlade volymen elbilar 
(inklusive laddhybrider) 200 000 fordon. Något motsvarande genombrott har inte 
skett inom tunga fordon. Den grundläggande motortekniken i tunga fordon är 
sedan 1900-talets mitt präglad av en enda ”dominant design” – dieselmotorn. 
Tillverkarna fortsätter här att lägga stora resurser på inkrementell förbättring av 
denna teknik. Fokus de senaste tio åren har legat på att med bibehållen eller 
förbättrad bränsleeffektivitet uppfylla de allt strängare emissionskraven för 
kväveoxider och partiklar, som i Europa bestämts av Euro IV (från oktober 2005), 
Euro V (oktober 2008) och Euro VI (från januari 2014). Liknande emissionskrav 
gäller i Nordamerika och Japan följer med viss eftersläpning EU:s emissionskrav. 
De skärpta kraven har inneburit mycket stora FoU-kostnader; Scania investerade 
t.ex. ca 10 miljarder i utvecklingen av sin Euro VI-kompatibla motorgeneration. 
Det har medfört att tillverkarna nu eftersträvar avsättning för sina nya Euro VI-
motorer, eventuellt med alternativa drivmedel, snarare än att utveckla helt nya 
drivlinor. Undantaget är främst stadsbussar (se mer nedan) där ett antal 
elektrifieringssteg har utvecklats och implementerats. 

6.2 Strukturell analys  

 Teknik – fordon och laddinfrastruktur  6.2.1

Elektrifiering av tunga bussar/lastbilar kan förverkligas i olika steg och tekniska 
konfigurationer. Ett första viktigt elektrifieringssteg är fullhybridmotorer utan 
nätladdning. Inom personbilsindustrin är detta en etablerad teknik. Även inom den 
tunga sidan finns på den Europeiska marknaden sedan ca 2010 kommersiellt 
tillgängliga lösningar där dieselmotorer kombineras med eldrift. Framför allt 
lämpar sig denna teknik i trafik med mycket start och stopp, bromsning och 
acceleration, d.v.s. i stadstrafik. Fördelarna är minskning av lokala emissioner 
(utöver Euro VI), lägre buller samt besparingar i bränsle och därmed CO2-utsläpp. 
Volvo uppger en minskning av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp på 35–40 % 

                                                                                                                                      
Class 8 (AEA 2011:57). På Volvo räknas fordon < 6,5 ton som lätta, 6,5–16 ton som medeltunga 
och fordon > 16 ton som tunga. 
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för sina hybridbussar vid användning i ren stadstrafik samt högre tillgänglighet på 
grund av minskad förslitning av bromsbelägg (Intervju A,B). Nackdelarna är 
högre inköpskostnader samt upplevd osäkerhet kring teknikens (framför allt 
batteriernas) robusthet och livslängd (Intervju C,D). 

Nästa elektrifieringssteg är laddbara hybrider. De kan gå betydligt längre sträckor 
på ren eldrift, och därmed reducera emissioner och bränsleförbrukning påtagligt. 
Nackdelen är ökad kostnad p.g.a. större energilager samt behov av infrastruktur 
för laddning. På personbilsmarknaden har laddhybrider fått fotfäste med modeller 
från t.ex. GM/Opel, Mitsubishi, Toyota och Volvo. För tunga fordon är kraven 
betydligt högre, såväl på batteriernas kapacitet och robusthet (med en faktor tio 
högre krav på laddnings- och urladdningscykler), som på laddinfrastrukturens 
effekt och säkerhet (t.ex. effektkrav ≥ 100 kW). Här är utvecklingen ännu helt i 
sin linda. Sedan 2013 körs laddhybridbussar på prov i Göteborg och har enligt av 
Västtrafik rapporterade värden minskat dieselanvändning och dito 
koldioxidutsläpp med 75 % jämfört med en konventionell diesel. Den totala 
energiförbrukningen har på denna linje, där bussen går på el 70 % av tiden, 
minskat med 60 % (Hyperbus, 2014). Den dramatiska nedgången i 
energiförbrukning beror på att en elmotor är mycket energieffektivare än en 
förbränningsmotor i stadstrafik.  

Det tredje steget, helelektriska fordon, är tekniskt sett betydligt enklare än 
hybridelektriska kombinationer. Det har funnits länge i särskilda applikationer, 
t.ex. för gaffeltruckar i inomhusdrift. Fördelarna är att lokala emissioner och 
buller elimineras helt, vilket t.ex. gör att linjesträckningar för bussar kan dras 
delvis inomhus och i områden som är extra känsliga för luftemissioner och buller, 
något som innebär att nya möjligheter skapas för stadsplaneringen. Likaledes kan 
man med tillgång till eldrivna lastbilar planera för lastning/lossning av gods 
inomhus. Nackdelar är den höga kostnaden för batterier och begränsningarna i 
räckvidd, alternativt kostnader i investeringar för laddning.  

Det finns två olika typer av hybridsystem: parallell och seriehybrid (Tidblad-
Lundmark m.fl., 2014). Vilken som väljs har stor betydelse för 
utvecklingskostnad, produktpris och möjligheter till skalekonomi. I en seriehybrid 
driver en fullstor dieselmotor en generator som alstrar ström åt en drivande 
elmotor eller matas in till ett energilager för senare användning. Vid inbromsning 
kan elmotorn fungera som en andra generator och på så sätt återvinna 
bromsenergi. Tekniskt sett är detta en relativt enkel lösning. Olika företag kan 
leverera separata moduler utan några omfattande krav på integration, vilket håller 
utvecklingskostnaderna nere, medan produktkostnaden däremot tenderar vara hög 
p.g.a. dubbla elmaskiner. Seriehybrider har varit populära på stadsbussmarknader, 
särskilt i USA, där kunden varit beredd att betala de höga produktkostnaderna.  

Det andra alternativet är en parallellhybrid. Här arbetar dieselmotorn direkt som 
drivmotor, ensam eller tillsammans med elmotorn, som också fungerar som en 
generator vid inbromsning. Elmotorn kan ensam driva fordonet kortare eller 
längre sträckor, beroende på energilagrets storlek. Parallellhybrider ger lägre 
produktkostnad än seriehybrider, vilket dels beror på att denna lösning endast 
kräver en elmaskin och dels på att dieselmotor och elmaskin kan göras mindre än 
i seriefallet eftersom de arbetar tillsammans. En annan skillnad är att 
parallellhybrider är väsentligt mer effektiva än seriehybrider i trafik utan start och 
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stopp, d.v.s. utanför ren innerstadstrafik. Det beror på att en seriehybrid har 
inbyggda omvandlingsförluster eftersom dieselmotorns rörelseenergi först ska 
omvandlas till elektrisk energi och elenergin sedan åter omvandlas till rörelse av 
en separat elmotor. Båda dessa omvandlingar har förluster i storleksordningen 10 
%. På längre sträckor utan inbromsning och återvinning av bromsenergi är 
verkningsgraden i en seriehybrid därför nästan 20 % sämre än i ett konventionellt 
dieselfordon – som dessutom är mycket billigare. Utanför ren innerstadstrafik är 
parallellhybrid därför det enda rimliga alternativet. Nackdelen är det integrerade, 
och därmed kostsamma, utvecklingsarbete som krävs för att åstadkomma ett 
effektivt samspel mellan elmaskin och dieselmotor.  

Även helelektriska fordon kan delas in i två alternativa konfigurationer. Det ena är 
batteribestyckning för nattladdning. De kan sättas i drift med små investeringar i 
laddinfrastruktur eftersom det endast krävs laddstationer där fordonen står 
uppställda när de inte är i drift. Nackdelen är att det ställer krav på skrymmande 
och tunga batteripaket i storleksordning 2-3 ton per fordon, vilket begränsar 
nyttolasten och höjer kostnaden. I praktiken är detta alternativ enbart gångbart för 
stadsbussar; i både medeltunga och tunga lastbilar skulle nyttolasten bli för liten. 
Det andra alternativet är elfordon som snabbladdas vid lämpliga tillfällen under 
dagen, t.ex. vid ändhållplatser som i fallet bussar. Dessa fordon har väsentligt 
mindre batterier och blir därför billigare samtidigt som de kan ta större nyttolast. I 
gengäld kräver de investeringar i laddinfrastruktur. I ett linjenät för bussar kan 
sådana investeringar optimeras för högt utnyttjande. Detta är svårare för 
lastbilstrafiken. Distributionsfordon som levererar gods från externa terminaler till 
citykunder torde dock kunna försörjas med en kombination av nattladdning och 
laddning under lunchraster. 

Anordningar för laddning av elfordon finns också av olika typer. En 
huvudindelning är i induktiv laddning (laddning genom magnetfält som inducerar 
ström i fordonet utan fysisk kontakt) och konduktiv laddning, som sker genom 
någon form av fysiskt kontakt. Laddsystemen för konduktiv laddning kan i sin tur 
delas i olika effektklasser och hur de olika komponenterna fördelas mellan fordon 
och fasta installationer. En vanlig uppdelning är i tre klasser (Intervju E,F; 
Haghbin, 2013): 

1 Normalladdning för personbilar, 230V, med vanlig kontakt och effekt upp till 
3–4 kWh. Styrelektroniken finns ombord på fordonet. Förutom i det egna 
garaget kan sådana laddstolpar installeras på t.ex. arbetsplatser och hotell. 

2 Snabbladdning med specialkontakt och spänning upp till 400V och effekter på 
10–20 kW, ibland upp till 50 kW. Även här finns styrelektroniken ombord på 
fordonet. Det finns tre standarder att välja på och tillverkarna erbjuder ofta 
installation i hemmet vid köp av en elbil. Amerikanska DoE uppskattar att 
dagens kostnad på upp till 3 000 dollar för själva utrustningen kommer att 
halveras till 2020 på grund av den snabba uppskalning som sker. 

3 Laddstationer, 480–600 V spänning, effekter på 50–100 kW eller mer. Den 
skrymmande styrelektroniken, m.m. finns här installerad i själva 
laddstationen. För dessa utrustningar finns ännu inga standarder. Kostnaden 
idag uppskattas av DoE till 30 000–160 000 dollar eller mer (ca en miljon 
kronor) och förutsägelser om utvecklingen saknas. På grund av det höga 
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effektuttaget kan man behöva förstärka det lokala kraftnätet i anslutning till 
laddstationen. I dessa fall blir totalkostnaden för installationen betydligt högre.  

Generellt sker i omvärlden en betydande utbyggnad av laddning typ (1) och (2) 
och denna drivs på ytterligare av personbilstillverkarna. Laddstationer (3), för 
snabbladdning av tunga fordon, fordrar en betydligt större investering kopplad till 
planering av nya elektrifierade busslinjer eller nollutsläppszoner. Här finns i 
dagsläget (2014) ingen brett accepterad standard för gränssnittet mellan 
laddstation och fordon. När Göteborg Energi 2011–2012 skickade ut 
offertförfrågningar för laddstationer till sitt laddhybridbussprojekt kom inga svar 
från de stora leverantörerna och anbudet gick till ett nystartat mindre företag 
(Intervju G,H). Under 2014 pågår dock ett antal demo-projekt kring tung 
elektrifiering i Europa, inklusive Göteborg och Stockholm, där storföretagen 
engagerar sig och en snabb utveckling kan förväntas de närmaste åren. 

 Marknadsutveckling på olika delområden 6.2.2

Stadsbussar är en liten del av den totala marknaden för tunga fordon. I Europa 
säljs årligen ca 20 000 tunga bussar, vilket motsvarar en tiondel av försäljningen 
av tunga lastbilar. Av dessa är enbart omkring en tredjedel tillverkade för 
stadsdrift. Men ur ett innovationsperspektiv har stadsbussar en mycket större 
betydelse än vad volymsiffrorna förmedlar (Lowe m.fl., 2009). Kunderna äger 
fordonen betydligt längre – ofta hela fordonets livslängd om ca 12-14 år (Intervju 
I). Man har därför längre återbetalningstider för ny teknik. Vidare är dessa 
marknader i hög grad politiskt påverkade och köpare av stadsbussar ställer gärna 
särskilda krav på drivlinor med lägre emissioner och/eller vissa slag av fossilfria 
bränslen. Industrin har därför en annan struktur med större utrymme för mindre 
företag, s.k. karosserier, som köper delsystem eller hela drivlinor externt. Vidare 
körs stadsbussar i välplanerade rutter med möjligheter till regelbunden tillsyn och 
underhåll, och – vid elektrifiering – optimal placering av laddstationer. 
Extrautrustning, t.ex. för energilagring, kan placeras på taken. Detta är inte 
möjligt på en lastbil, där kraven på packningstäthet är högre för att ge maximalt 
utrymme för gods. Allt detta gör att tekniska innovationer kan introduceras, 
prövas och förfinas på stadsbussar långt innan de slår igenom på de betydligt 
större men ekonomiskt mycket mer kortsiktiga lastbilsmarknaderna. En nackdel 
med stadsbussmarknaden är emellertid att de lokala politiska kundkraven kan bli 
alltför starka och därmed bidra till en stor spridning på olika busstyper, bränslen 
och tekniker, vilket leder till en ”negativ skalekonomi” i konstruktion och 
produktion. 

I USA har offentliga transportköpare skapat en betydande marknad för 
dieselhybridbussar, vilka för närvarande utgör ca 10 % av samtliga stadsbussar i 
drift (APTA, 2013). De olika lokala kraven innebär samtidigt problem. 
Busstillverkarna köper drivsystemen från fristående specialister, t.ex. BAE 
Systems, Eaton och Allison, som har små möjligheter att skapa synergier och 
skalekonomi med andra fordonssegment. Lösningarna tenderar därför att bli dyra. 
Dessutom styrs de offentliga uppköpen av krav på ”Buy American” som innebär 
att europeiska (eller kinesiska) system måste tillverkas på plats eller köpa 
amerikanska delsystem, vilket t.ex. Daimler/Mercedes och Volvo gör till sina 
hybridbussar i USA (Intervju J). Detta skapar ytterligare fördyringar, speciellt i ett 
läge när de totala serierna är små.  
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Kina satsade tidigt på elektrifiering av personbilar i syfte att få ett övertag 
gentemot OECD:s etablerade biltillverkare, men lyckades inte utveckla mer 
konkurrenskraftiga fordon än några andra regioner (Howell, m.fl., 2014). Under 
senare år har de kinesiska storstäderna särskilt satsat på elbussar, där de offentliga 
köparna har ett avgörande inflytande. Kina har valt att främst satsa på bussar med 
stora batteripaket som ska gå i drift med enbart nattladdning. Detta är en tekniskt 
sett enkel lösning, som kan introduceras snabbt utan investeringar i laddstationer, 
och kan dra nytta av Kinas stora batteriindustri. Men den innebär samtidigt höga 
kostnader per buss och minskat passagerarutrymme per fordon. De stora 
offentliga satsningarna har i Kina skapat världens största marknad för elektriska 
bussar, där order på tusentals elbussar har rapporterats enbart under 2014 
(Chinabuses 2014).  Minst tio företag konkurrerar, med batteritillverkaren BYD i 
spetsen. Under 2013 började BYD satsa på internationell lansering och har 
provfordon i drift också i Europa, t.ex. i Köpenhamn och Helsingfors, samt en 
större beställning till Schiphols flygplats i Amsterdam. 

Europas bussmarknad rymmer fem av de stora lastbilstillverkarna – Daimler, 
Volvo, MAN, IVECO och Scania – samt ett antal specialiserade mindre företag 
som Alexander Dennis och Wright Group i Storbritannien, Van Hool i Belgien, 
VDL i Holland och Solaris i Polen. I samband med de senaste årens elbilsintresse 
har det också uppstått nya nischade bussföretag som holländska eBusco och 
svenska Hybricon. Storbritannien satsade med stöd av det statliga 
subventionsprogrammet Green Bus Fund tidigt på hybrider, vilka fick ett 
genombrott på marknaden i samband med OS i London 2012. Andra europeiska 
marknader, såsom Tyskland och Sverige, har varit mer avvaktande, med undantag 
för enskilda städer såsom Hamburg och Göteborg. På motsvarande vis har 
enskilda städer tidigt drivit på implementeringen av helelektriska bussar, t.ex. 
Umeå i Sverige.  

Genombrottet för hybridbussar i London och Storbritannien möjliggjordes av att 
Londons borgmästare tidigt annonserade långsiktiga planer på att byta ut en 
betydande del av den existerande flottan av dieselbussar mot hybrider. I samband 
med detta inbjöds olika tillverkare att delta i ett omfattande test- och 
utvärderingsprogram. Transportmyndigheten Transport for London (TfL) tog en 
mycket aktiv roll som koordinator av detta program. TfL köpte också in 
hybridbussar och kunde tack vare egna test- och verkstadsresurser göra oberoende 
utvärderingar. Resultaten från test- och utvärderingsprogrammet bidrog till en 
osäkerhetsreduktion, något som var centralt för de privata bussoperatörerna som 
sedermera beslutade om inköp. I sin roll som kravställande myndighet påverkade 
dessutom TfL dessa inköpsbeslut genom skärpta upphandlingskriterier för 
busstrafiken i London, vilket gynnade hybridtekniken (Sushandoyo & 
Magnusson, 2014).  

På bussmarknaden har möjligheten att köra helt tyst och emissionsfritt i 
stadstrafik på specifika sträckor i kombination med subventioner och lokala 
politiska beslut, skapat möjligheter både för ny teknik och nya företag (Intervju 
K). På lastbilsmarknaden saknas sådana stödjande faktorer. Kunderna efterfrågar 
bevisad tillförlitlighet och låg totalkostnad. Extrainvesteringar, t.ex. för att uppnå 
lägre bränsleförbrukning, ska normalt löna sig inom 3–4 år. I avsaknad av 
särskilda incitament är inga elektrifieringssteg idag lönsamma, varken i 
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distributionstrafik eller i fjärrtrafik (Intervju L,M).105 I fjärrtrafik kan visserligen 
hybridteknik spara upp till 10 % av bränslet, vilket med årliga körsträckor på upp 
till 20 000 mil kan ge en totalbesparing på  bästa fall 300 000 kronor efter tre år. 
Detta understiger dock kraftigt kostnaden för hybridutrustningen. I 
distributionstrafiken är kalkylen ännu sämre. Här är visserligen den procentuella 
bränslebesparingen betydligt större, runt 15–20%, men den årliga körsträckan är 
mycket mindre och åkarnas marginaler ännu mer pressade. Det tar bort utrymmet 
för investeringar i ny teknik.  

Specialfordon såsom hybridiserade sopbilar har setts som ett intressant område 
eftersom det kan påverkas av lokala myndighetskrav, och testbilar har prövats 
med framgång i flera europeiska storstäder. För att dra nytta av den nya tekniken 
behöver emellertid också utrustningen för att ta hand om och pressa samman 
soporna elektrifieras, vilket kraftigt ökar kostnaden. Vidare måste 
fordonstillverkarna bygga ut sina servicenät med elkunniga tekniker, men detta 
bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart så länge som den lokala 
hybridmarknaden bara består av sopbilar.  

Tillsammans har dessa faktorer inneburit att hybridlastbilar (> 3,5 ton) inte har 
fått något fotfäste i Europa, trots stora potentiella fördelar i urbana miljöer som 
högre effektivitet, lägre utsläpp och kraftigt minskat buller. Japan skiljer sig i viss 
mån. Med stöd av subventioner har företag som Hino och Fuso tillverkat flera 
tusen parallellhybrider i det medeltunga segmentet, 10–16 ton. Fuso har även 
lanserat en lätt lastbil (7,5 ton) på den Europeiska marknaden, men försäljningen 
har hittills varit begränsad med totalt 350 sålda fordon år 2014. Inga av dessa har 
sålts i Sverige (Intervju N). I USA har Smith Electric producerat helelektriska 
lastbilar i lättare viktklasser med stöd av Department of Energy, men råkade i 
svårigheter med inställd produktion 2013 (Cleantechnica, 2014). 

Tabell 6:1 nedan visar en översikt över teknisk potential och marknadsstatus. 
Tabellen visar på stora skillnader i stadsbuss- och lastbilsapplikationer för olika 
elektrifieringssteg och tekniska konfigurationer, både vad gäller potential och 
status. Den visar också att olika geografiska marknader skiljer sig väsentligt.  

 
  

                                                 
105 En svensk studie hävdar att det går att nå återbetalningstider som understiger fordonens 
livslängd, framför allt för laddhybrider som används för dagligvarudistribution i städer och laddas 
vid lastkajer (Sebelius & Bark, 2014). Problemet är att den tekniska livslängden överstiger de 
flesta förstahandsköpares payoff-tider på 3–4 år, även om lastbilsägare är en heterogen kategori 
och det kan finnas firmabilar som rullar betydligt längre hos samma ägare. Studien föreslår även 
att elektrifierade distributionslastbilar kan dra nytta av kontaktledningar för spårvägar och/eller 
trådbussar, som ett komplement till laddstationer. Detta kan vara möjligt på sikt, men det 
förutsätter att det finns spårvägs-/trådbussystem etablerade. Dessutom krävs att 
kollektivtrafikbolagen är villiga att upplåta kontaktledningarna för distributionslastbilar. Detta är 
ingalunda är självklart eftersom det kan medföra störningar för kollektivtrafiken. 
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Tabell 6:1. Översikt teknik-marknad. 
Teknik Hybrid Laddhybrid Helelektrisk 

 Serie Parallell Serie Parallell Natt-
laddad 

Snabb-
laddad 

Bränsle/CO2-
utsläpp (jfr 
diesel)a 

-25% - 25%/35% - 80% - 80% -100% -100% 

Tillämpning i 
både buss och 
lastbil 

Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Inköpskostnad 
(jfr diesel)b 

+75%? 
 

+ 50% 
(fallande) 

osäkert osäkert Flerfaldigt 
högre 

+ 200% 

Stadsbuss status 
marknad 

Reguljär trafik Demo EU Reg. trafik 
Kina 

Demo i 
EU 

Lastbil status 
marknad 

(ej 
aktuell) 

Reg. 
trafik 
Japan 

(Demo Japan) Demo Japan, USA 

Källa: Intervjuer. Anmärkningar: 
a Faktiskt minskad förbrukning och utsläpp beror på typ av körsträcka. Grad av minskade CO2-
utsläpp för laddhybrider och helelektriska fordon beror på andel förnybar el  
b Jämförelsen med traditionellt dieselfordon baseras på uppskattade skillnader i 
komponentkostnader. Verkligt pris beror på orderstorlek och förhandlingsuppgörelse. För BYD:s 
nattladdade helelektriska bussar har ett pris på 800 000 dollar/buss rapporterats från USA, för 
eBusco ett styckpris på 3-4 Mkr i Europa (Intervju O). Solaris uppskattar merkostnaden för 
snabbladdade helelektriska bussar till 200%, men betonar att priset beror på dimensioneringen av 
batteriet (Intervju Y). TOC, total cost of ownership, väger in inköpskostnad, bränsle- och 
underhållskostnader under relevant period. Volvos parallell-hybridbussar har sålts utan 
subventioner till ett antal privata operatörer (Intervju J), vilket tyder på positiv TCO i relation till 
konventionella dieselbussar. Volvo har inte satt något fast pris för sina laddhybrider. Istället 
erbjuder dem som ”turn-key solution”, där en separat kostnad beräknas för varje avtal beroende på 
trafiktyp, årligt miltal och topografi (Intervju J). 

 

 Aktörer och nätverk  6.2.3

Fordonstillverkare och industrinätverk  

Två av världens ledande tunga fordonstillverkare har huvudsäten för utveckling 
och tillverkning i Sverige: Volvo och Scania. En betydande del av världens tunga 
fordonsutveckling äger därmed rum i vårt land. De svenska tunga 
fordonstillverkarna har dessutom stort industriellt och politiskt inflytande inom 
EU, bl.a. genom deras deltagande i internationella nätverk såsom 
fordonsindustriorganisationen ACEA och kollektivtrafikorganisationen UITP. 
ACEA är en aktiv part i förhandlingar om internationella standarder och lagkrav 
för tunga fordon och UITP driver på policyagendan för långsiktigt hållbara 
kollektivtrafiklösningar. En av de frågor som UITP arbetar med är standardisering 
av laddsystem för elektrifierade stadsbussar. UITP har därför etablerat en 
standardiseringskommitté med representanter från busstillverkare och tillverkare 
av laddstationer (Intervju P). 

Volvo har sedan år 2010 en egenutvecklad parallellhybrid i kommersiell 
produktion. Sedan januari 2014 utgör hybriddrivlinor företagets 
standarderbjudande för stadsbussar i Europa. Volvo har även utvecklat en 
laddhybridbuss som lanserades kommersiellt 2014. I september detta år hade 
företaget sålt totalt ca 1800 hybridbussar och tecknat order för leveranser av ca 50 
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laddhybridbussar (Intervju Q). Genom sitt dotterbolag Sunwin är Volvo dessutom 
aktivt inom helelektriska bussar i Kina.  

Även Scania är aktivt inom elektrifierade tunga fordon. Fram till år 2008 
utvecklades i Södertälje både en seriehybridlösning för stadsbussar och en 
parallellhybrid för lastbilar, men numera fokuserar man på parallellhybriden för 
både lastbils- och busstillämpningar (Intervju R). I samband med den stora IAA-
mässan i Hannover 2014 lanserade Scania en stadsbuss med egenutvecklad 
parallellhybriddrivlina.  

Vid sidan om dessa etablerade storföretag levererar Hybricon Bus Systems i 
Umeå helelektriska bussystem baserade på delsystem från externa leverantörer.  

Eldistributionsbolag och elektrotekniska företag 

Eldistributionsbolag som ansvarar för det lokala kraftnätet är nyckelaktörer vid 
etablerandet av laddinfrastruktur för laddhybrider och helelektriska fordon. I 
Sverige erbjuder flera av dessa bolag installationer av laddutrustning för främst 
elektriska personbilar, när så efterfrågas. Enligt bland andra kommunägda 
Göteborg Energi och statligt ägda Vattenfall finns dock ingen verklig 
affärsmöjlighet i sådana installationer eftersom strömförbrukningen är så liten. 
När det gäller laddstationer för tunga fordon såsom elektrifierade bussar ser 
eldistributionsbolag däremot en tydlig affärsmöjlighet (Intervju G,H,F).  

Även de stora elektrotekniska företagen förefaller numera ha sett potentialen. 
Laddstationerna till de laddhybridbussar som testas i Stockholm med start 2014 
levereras t.ex. av Siemens och även ABB har engagerat sig i utvecklingen av mer 
effektstarka laddstationer. Med måttliga investeringar (< 100 Mkr) och en 
avbetalningstid på ca 3 år räknar Göteborg Energi med att kunna erbjuda 
laddstationer för en betydande del av stadens bussnät (Intervju G,H). På liknande 
sätt ser Vattenfall möjligheter att bygga vidare på demoprojektet med 
laddhybrider i Stockholm 2014 och att på kort tid (1–2 år) kunna installera 
laddsystem för en betydligt större elektrifierad bussflotta – om 
upphandlingsbesluten går i denna riktning och stadsplaneringen inte lägger hinder 
i vägen (Intervju F).  

Flera olika affärsmodeller är tänkbara för eldistributionsbolagen. Till exempel kan 
de äga och ta betalt för utrustning och leverans genom ett fast abonnemang eller 
med ett förhöjt kWh-pris. Trots kostnaderna för infrastruktur anser 
eldistributionsbolagen att detta på sikt kan bli en lönsam affär för både beställare 
och bussoperatörer. Att hitta motsvarande lönsamhet för utbyggnad av 
infrastruktur för elektrifierade lastbilar är avsevärt svårare, eftersom lastbilarna i 
lägre utsträckning trafikerar förutbestämda rutter. Nyttjadegraden för en 
laddstation blir därmed betydligt lägre. 

Användare/kunder och branschorganisationer 

Bussar som används i linjetrafik delas in i tre klasser. Klass I är de bussar som 
normalt betraktas som stadsbussar; de är utformade för ett stort antal resande, 
stående såväl som sittande. Klass II är förorts-/regiontrafikbussar; de tar främst 
sittande passagerare, men det är även tillåtet med stående. Klass III är bussar 
utformade enbart för sittande passagerare. Det finns i dagsläget ca 14 000 
registrerade bussar i Sverige, vilka är en stor del av kollektivtrafiken i landet 



 

166 
 

(Roadmap Sweden, 2013). Av dessa är ca 4300 Klass I stadsbussar (Intervju Z). 
Kollektivtrafiken planeras och handlas upp av regionala/regionala trafikbolag 
eller förvaltningar, t.ex. Skånetrafiken, Västtrafik eller SLL/Trafikförvaltningen i 
Stockholmsregionen (se sammanställning i appendix 2).  Själva busstrafiken, 
inklusive inköpen av bussar, läggs ut på entreprenad till olika operatörer.  
Exempel på operatörer med entreprenad på kollektivtrafik och som därmed 
fungerar som användare/kunder av stadsbussar i Sverige är Arriva, Keolis, Veolia 
och Nobina.  

Lastbilstransporter utförs antingen av åkerier som yrkesmässig trafik, eller av 
företag som äger fordon och utför transportarbete för egna behov, s.k. 
firmabilstrafik. 2011 fanns det i Sverige drygt 80 000 lastbilar över 3,5 ton i drift, 
varav 46 000 var åkeribilar och resten firmabilar. Firmabilsägarna är en mycket 
heterogen grupp med allt från mindre företag som har en lastbil för att lösa egna 
transportbehov, till detaljhandelskedjor med stora fordonsflottor som t.ex. ICA. 
Åkerinäringen i Sverige består av ca 10 000 företag, men hälften av dem är 
enbilsåkerier, d.v.s. de har bara ett fordon. Sammanlagt är åkeribilarnas 
transportarbete (genomsnittligt antal tonkm) betydligt större än firmabilarnas 
(Sveriges Åkeriföretag, 2013).  

Både inom kollektivtrafik och inom godstransporter pressas användare/kunder av 
hård konkurrens med åtföljande små ekonomiska marginaler. Med undantag av 
enstaka image-höjande fordon kan de därför inte förväntas göra några större 
investeringar i elektrifierade fordon, om sådana inte specificeras och bekostas av 
transportköparna. 

Myndigheter 

Trafikverket är den myndighet som har det övergripande ansvaret för långsiktig 
planering av det svenska transportsystemet. Trafikverket har också ansvar för 
grundläggande tillgänglighet i interregional kollektivtrafik, bl.a. genom 
upphandling av sådan trafik. I varje region eller län finns Regionala 

kollektivtrafikmyndigheter som ansvarar för planering av kollektivtrafiken.  

Energimyndigheten ansvarar för att stödja det svenska energisystemets 
omställning till ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Genom att tillhandahålla 
finansiellt stöd har myndigheten verksamt bidragit till viktiga FoU-initiativ inom 
el- och hybridfordon hos de svenska fordonstillverkarna, t.ex. Volvos satsningar 
för att kommersialisera sin parallelhybridlösning under senare delen av 2000-talet 
(Intervju S). En annan forskningsfinansiär, VINNOVA har ett särskilt ansvar inom 
området innovationsupphandling.  

Svenska aktörers plats i värdekedjan 

Figur 6:1 nedan visar en skiss över värdekedjan för elektrifierade tunga fordon. 
Råmaterial och material, samt komponenter är här utelämnade. De delsystem som 
figuren visar är de som är specifika för elektrifiering. Till dessa kommer 
traditionella delsystem i tunga fordon såsom chassi, kaross/hytt/påbyggnad, 
elsystem för lågspänning, kringutrustning, interiör och säkerhetsutrustning. För 
hybridfordon tillkommer dessutom bränslesystem, förbränningsmotor och 
transmission. Gråmarkerade rutor avser de områden det här kapitlet fokuserar på, 
d.v.s. tunga fordon som verkar i stadstrafik. Det inkluderar stadsbussar och 
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distributionslastbilar, samt även vissa specialfordon som verkar i städer, t.ex. 
sopbilar. 

  

Figur 6:1. Värdekedja för elektrifierade tunga fordon. Notering: Operatör av specialfordon 
är en heterogen grupp bestående av vitt skilda aktörer såsom renhållningsföretag (sopbilar), 
bärgningsföretag (bärgningsbilar) och räddningstjänst (brandbilar).  
 
Det svenska systemet med två stora tunga fordonstillverkare har sin tyngdpunkt 
på slutprodukterna. I Sverige finns det även starka eldistributionsbolag och 
elektrotekniska företag med intresse att tillhandahålla elkraft respektive 
laddstationer. Systemet är svagare när det gäller leverantörer av delsystem för 
fordonselektrifiering, såsom elmaskiner, energilager (batteri) och kraftelektronik. 
I sitt arbete med utveckling och tillverkning av elektrifierade tunga fordon har de 
svenska fordonstillverkarna framför allt fått söka delsystemleverantörer 
internationellt. Dessutom finns naturligtvis olika slags användare och kunder 
representerade i Sverige. Men för de tunga fordonstillverkarna är den svenska 
marknaden liten. Export är helt avgörande för att nå de volymer som krävs för en 
konkurrenskraftig utveckling och tillverkning.  

Lärandenätverk 

Lärande kring ny fordonsteknologi sker i flera olika typer av nätverk, från nätverk 
som fokuserar på forskning och utveckling med tillverkare och högskolor i 
högsätet, till nätverk som byter erfarenheter kring demonstrationsprojekt och 
tidiga användningsfall mellan olika typer av beställare och användare. 

För den första typen av nätverk spelar de offentliga insatserna en avgörande roll.  
Dessa insatser samordnas sedan 2009 inom FFI – Fordonsstrategisk Forskning 
och Innovation. FFI är organiserat som ett partnerskap mellan staten och 
fordonsindustrin, och omsätter totalt ca 1 miljard kronor/år. I delprogrammet 



 

168 
 

”Energi & Miljö” finns en särskild satsning på ”Electromobility” för perioden 
2010 – 2015.  

En viktig del av den svenska forskningen inom fordonselektrifiering bedrivs inom 
Svenskt hybridfordonscentrum (SHC), som etablerades 2007 med stöd av 
Energimyndigheten. I SHC samarbetar AB Volvo, Volvo Personvagnar AB och 
Scania CV AB med fem tekniska högskolor och universitet – Chalmers, Lunds 
universitet, KTH, Linköpings universitet samt Uppsala universitet. Programmet 
täcker studier inom fyra olika områden: systemstudier och verktyg, elektriska 
maskiner och drivsystem, energilagring samt fordonsanalys. SHC finansieras av 
Energimyndigheten, akademi och industri.  

När det gäller nätverk som innefattar andra aktörer än fordonstillverkare och 
tekniska högskolor/universitet är satsningarna mindre omfattande, och ofta mer 
lokala (Roadmap Sweden, 2014). Ett exempel på en sådan satsning är ElectriCity 
i Göteborg, som delfinansieras av Energimyndigheten och samlar flera olika 
aktörer såsom en fordonstillverkare, en högskola, en kommun, fastighetsägare, ett 
energibolag, en regional kollektivtrafikmyndighet och trafikbolag. Syftet är att 
etablera och demonstrera en helt ny elektrifierad busslinje år 2015. Denna ska gå 
mellan två teknikparker – Lindholmen och Johanneberg – och ha en hållplats 
inomhus. Laddhybrider och helelektriska bussar ska trafikera linjen. Tanken är att 
skapa en plattform för utveckling och tester av nya tjänster och produkter, som 
bidrar till en mer attraktiv kollektivtrafik. Förutom själva bussarna omfattar 
projektet att ta fram och testa nya hållplatslösningar, trafikledningssystem och 
säkerhetskoncept samt system för energiförsörjning och energilagring (Intervju 
T). 

Inom bussoperatörernas intresseorganisation ”Bussbranschen” finns ett aktivt 
intresse och erfarenhetsutbyte kring elektrifiering av stadstrafiken, med 
studieresor till olika europeiska städer, seminarieverksamhet på teman som ”Är 
framtiden elektrisk?” och återkommande reportage från olika initiativ i Sverige, 
inklusive specialnumret ”eBUSS2” (juni 2014), helt ägnat åt om eldriven 
busstrafik. För dessa intressenter skapar elektrifiering möjlighet att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet, image och marknadsandelar vilket driver på 
engagemanget och intresset att snabbt ta till sig nya erfarenheter. 

Även internationellt finns ett stort intresse för elektrifierade stadsbussar. 
Kollektivtrafikorganisationen UITP samordnar sedan november 2013 projektet 
ZeEUS – the Zero Emission Urban Bus System. Projektet består av ett nätverk 
med ca 40 olika partnerorganisationer. Bland dessa finns kollektivtrafikbolag, 
bussoperatörer, energibolag, elektrotekniska företag, universitet, forskningsinstitut 
och fordonstillverkare. Projektet ska pågå fram till april 2017 och delfinansieras 
av EU:s 7:e ramprogram för forskning och innovation. Inom ramen för projekt ska 
man utveckla och testa system och lösningar för elektrifierade stadsbussar i åtta 
europiska städer: Barcelona, Bonn, Glasgow, London, Münster, Plzen, Cagliari 
och Stockholm. Volvo, Vattenfall, forskningsinstitutet Viktoria och 
Storstockholms Lokaltrafik deltar som svenska partners i projektet (Maasing, 
2014).  
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 Institutioner 6.2.4

En stor mängd normer, lagar och bestämmelser reglerar den tunga 
fordonstrafiken. I Sverige innefattar Trafikförordningen föreskrifter för vägtrafik 
och klargör dessutom den formella ansvarsfördelningen mellan kommuner, 
landsting och statliga myndigheter. När det gäller den regionala kollektivtrafiken 
har landstinget och kommunerna ett gemensamt ansvar. I varje län ska det finnas 
en regional kollektivtrafikmyndighet som utvecklar program för kollektivtrafiken. 
Kommuner och landsting beställer den trafik de vill upphandla inom sina gränser 
men myndigheten kan öka eller minska eller flytta trafik enligt sitt 
kollektivtrafikprogram. Sverige och Storbritannien är de två länder i Europa som 
har drivit avregleringen av kollektivtrafiken allra längst. I Sverige upphandlas ca 
90 % av linjetrafiken med buss i fri konkurrens (Roadmap Sweden, 2013). 
Kollektivtrafik upphandlas normalt i perioder om 6–8 år, med option om 
förlängning i ytterligare 2+2 år, baserat på funktionskrav som ställs av regionala 
(vissa fall kommunala) trafikbolag eller förvaltningar (se sammanställning i 
appendix 2). Olika operatörer kan komma in med anbud och det anbud som 
uppfyller funktionskraven till lägsta kostnad får entreprenad för de sträckor eller 
det område som den aktuella upphandlingen gäller (Intervju I).  

Inköp och drift av hybridbussar (utan krav på laddning från elnätet) kan ske inom 
ramen för etablerade upphandlingsrutiner för kollektivtrafik, men kan i praktiken 
försvåras av specialkrav, t.ex. på vissa bränslen. Funktionskrav i upphandlingarna 
skulle dock även kunna driva på operatörernas beslut att köpa in hybridbussar, 
t.ex. genom att inkludera krav avseende energieffektivitet och buller. Förutsatt att 
fordonet uppfyller de funktionskrav som gäller för upphandlingen blir TOC (total 
cost of ownership) avgörande för operatörens beslut om inköp av fordon.  

Ytterligare elektrifieringssteg, d.v.s. laddhybrider och helelektriska bussar, berör 
betydligt fler institutioner. Steget mot laddhybrider och helelektriska bussar 
innebär att trafikbolagen måste planera för laddning, vilket får konsekvenser både 
för linje- och tidsplaneringen och för det samlade fordonsbehovet. Beställarna 
behöver också bygga och utbyta erfarenheter kring olika tekniska aspekter 
rörande fordonsutformning, batteristorlek och laddningssystem. 
Eldistributionsbolagen som levererar kraften behöver beräkna kapacitet och 
projektera eventuell förstärkning av det lokala eldistributionsnätet, samt samverka 
med stadsplaneringen för bästa möjliga placering och utformning av laddstationer. 
Här behöver man väga in både tekniska/funktionella och estetiska aspekter. På 
sikt kan det också handla om att samplanera system som gör det möjligt för bussar 
och lastbilar att nyttja samma utrustning för laddning och elkraftsöverföring. 
Dessa olika aspekter påverkar kostnadsbilden för en elektrifierad transportlösning; 
de berör olika institutioner och olika aktörer ansvarar för dem. De behöver prövas 
ut i praktiska prov och mer omfattande demonstrationsprojekt. 

6.3 Fasbestämning och målsättning 

 Fasbestämning  6.3.1

Analysen av marknadsutveckling och teknikpotential och översikten teknik-
marknad i tabell 6:1 visar att systemet Elektrifiering av tunga fordon i stadstrafik 
inte låter sig bestämmas till en enda utvecklingsfas. Hybridteknik i lastbilar finns i 
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form av färdiga produkter som också testats i praktiska prov, men någon 
marknadsspridning har inte kommit igång i Sverige eller övriga Europa. Däremot 
har tekniken nått en kommersiell spridning i stadsbussar. Om stadsbussar ses som 
en nisch inom den större marknaden för tunga fordon kan hybridtekniken därmed 
sägas ha nått en nischmarknadsfas.  

Mer avancerade elektrifieringssteg befinner sig i en ännu tidigare fas. 
Laddhybrider med konduktiv laddning har hösten 2014 precis lanserats 
kommersiellt i Europa, och fullelektriska bussar befinner sig i en prov- och 
demonstrationsfas, med många lokala initiativ i Europa och Sverige, men har 
kommit betydligt längre i Kina. För lastbilar finns inga liknande initiativ. 
Stadsbussarna blir därmed en viktig initial ”lärmarknad”, både för andra 
fordonstyper och för mer utvecklad elektrifiering i form av laddhybrider och 
helelektriska fordon.   

 Målsättning till 2030  6.3.2

Med utgångspunkt i en övergripande vision om att Sverige ska vara utan 
nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 föreslår den statliga utredningen Fossilfrihet 

på väg (SOU, 2013:84) delmålet ”fossiloberoende fordonsflotta år 2030”. För 
att uppnå detta förordas både satsningar på biodrivmedel och elektrifiering. 
Under rubriken ”Eldrivna vägtransporter” hävdar utredningen att ”Sverige har 
möjlighet att spela en avgörande roll i den fortsatta utvecklingen genom svensk 
fordonsindustri. Det gäller särskilt på tunga sidan där de svenska tillverkarna 
är stora i ett internationellt perspektiv.” Fossilfrihet på väg sätter upp det 
ambitiösa målet att 83 % av de svenska stadsbussarnas trafikarbete ska ske med 
eldrift år 2030. Den antar vidare – utan att närmare specificera hur det ska gå till – 
att distributionslastbilarna i Sverige kan elektrifieras i samma grad som 
stadsbussarna. 

En rapport framtagen av ett industrikonsortium med ABB, AB Volvo, Volvo 
Cars, Autoliv, PostNord, Robert Bosch och Siemens som initiativtagare hävdar att 
svensk industri har goda möjligheter att ta driva på den internationella 
utvecklingen av elektrifierade fordon: ”Sverige kan bli världsledande inom 
elfordon innan år 2030” (Roadmap Sweden, 2013, s.39). En sådan målsättning 
ligger väl i linje med det uppdrag FFI har att stärka den nationella 
innovationskapaciteten inom svensk fordonsindustri. Enligt sitt visionsdokument 
ska FFI ha ”fokus på samhällsmål avseende miljö, energi och säkerhet i 
kombination med industriell konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige” (FFI, 
2010, s.2). FFI har här pekat ut utvecklingen av energieffektiva elektrifierade 
framdrivningssystem som ett strategiskt viktigt område, som behöver särskilda 
satsningar.  

Sammantaget finns det både miljömässiga och industriella mål att ta hänsyn till 
för det svenska innovationssystemet. I stadstrafik, där förbränningsmotorerna idag 
medför störst utsläpp och effektivitetsförluster utgör elektrifiering av tunga fordon 
en viktig delstrategi för att förverkliga miljömålet en fossiloberoende 
fordonsflotta.  Utanför städerna däremot måste den tunga trafiken minska sin 
fossilbränsleanvändning på andra sätt (även om det pågår initiala prov med s.k. 
”elektriska motorvägar”). Här har bl.a. Scanias Transport Laboratory visat de 
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stora vinster som är möjliga med en kombination av effektivare fordon, bättre 
underhåll, genomtänkt godsplanering, förarträning och lägre fart (Scania 2014). 

Det industriella målet att svenska tillverkare ska ha en ledande roll i den tunga 
trafikens elektrifiering baseras på att en betydande del av världens tunga 
fordonsutveckling utförs av företag baserade i Sverige. Om dessa företag kan 
driva på effektivisering och elektrifiering även internationellt, stärker det i sin tur  
svensk industriell konkurrenskraft. En sådan industriell målsättning kommer att 
kunna mätas i försäljning och marknadsandelar (och eventuellt royaltyinkomster), 
när tekniken konsolideras kring en, eller ett fåtal, ”dominanta designer”, men är i 
dagens ”flytande fas”, där ett stort antal konfigurationer och system konkurrerar, 
svår att kvantifiera (jfr. Abernathy, 1978).  

Den analys av funktionaliteten i det svenska systemet för Elektrifiering av tunga 
fordon i stadstrafik som nedan följer sker i relation till de två målen som ange 
ovan: det nationella spridningsmålet – att 83 % av de svenska stadsbussarnas och 
distributionslastbilarnas trafikarbete ska ske med eldrift – och målet om industriell 
utveckling och internationell konkurrenskraft inom elektromobilitet.  

6.4 Funktionell analys 

 Entreprenöriellt experimenterande – stark 6.4.1

De svenska fordonstillverkarna har varit aktiva inom utveckling av teknik för 
elektrifiering av tunga fordon åtminstone sedan tidigt 1990-tal, ofta i samarbete 
med tekniska högskolor och med statlig delfinansiering. Under 1990-talet 
arbetade både Volvo och Scania med olika seriehybridsystem för tillämpning i 
stadsbussar och distributionslastbilar. Innan Volvo sålde sin personbilsdivision till 
Ford 1999 samordnade koncernen förkommersiell teknikutveckling för tunga och 
lätta fordon i den gemensamma FoU-enheten Volvo Technology. Förutom att 
utveckla seriehybridlösningar för bussar, lastbilar och personbilar utvecklade 
denna enhet under slutet av 1990-talet även ett parallellhybridkoncept som 
visades i personbislprototyper. I början av 2000-talet beslutade Volvo att lägga 
ned utvecklingen av seriehybrider och istället fokusera helt på 
parallellhybridteknik för tunga fordon. Tekniken testades i både stadsbussar, 
sopbilar, distributionslastbilar och anläggningsmaskiner (Intervju A,B,Å).  

Scania utförde fältprov med bussar baserade på ett tidigt seriehybridkoncept i 
Stockholm under 1990-talet. I mitten av 2000-talet tog man fram ett mer robust 
koncept med sikte mot marknadslansering omkring år 2010 (Folkesson, 2008). 
Man började år 2006 dessutom utveckla en parallellhybridlösning. 
Seriehybridutvecklingen lades dock ned efter fältprov i Stockholm 2009 och 
Scania har därefter också fokuserat sin utveckling på parallellhybridteknik 
(Intervju R).  

Den utveckling och utprovning av olika tekniska konceptlösningar och 
fordonsslag som de svenska fordonstillverkarna utfört under de senaste 25 åren 
kan beskrivas som ett omfattande entreprenöriellt experimenterande. Detta har 
resulterat i osäkerhetsreduktion, vilket har gjort det möjligt att välja bort 
teknikalternativ. Därmed har företagen kunnat fokusera sina utvecklingssatsningar 
med sikte mot kommersiella tillämpningar. Den typ av parallellhybrid-drivlina 
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som Volvo och Scania utvecklat håller också på att få ett bredare genomslag i 
fordonsvärlden, vilket bl.a. visas av att stora komponent-/delsystemtillverkare 
som Bosch, Magna och ZF har visat upp liknande system. I denna mening synes 
det entreprenöriella experimenterandet vara på väg in i en mognare fas av 
standardisering och uppskalning när det gäller elektrifieringens första steg, d.v.s. 
hybridfordon utan laddning från elnätet.  

Någon utveckling mot dominant design kan ännu inte skönjas för elektrifieringens 
nästa steg, laddhybrider och helelektriska bussar.  Här är utvecklingen i en fluid 
fas med många konkurrerande tekniska lösningar för både fordon och laddsystem. 
Vad gäller de senare driver Volvo på utvecklingen av laddstationer för konduktiv 
laddning tillsammans med leverantörer som ABB. En viktig del i detta arbete är 
att ta fram ett standardiserat gränssnitt mellan laddstationer och fordonet (Intervju 
P). Scania medverkar bl.a. i projekt för innovationsupphandling av elvägar i ett 
samarbete med två olika leverantörer, Siemens och Bombardier, kring två 
principiellt olika lösningar, överföring via luftledning respektive induktiv 
laddning (Isaksson, 2014). 

När det gäller själva fordonen är Volvo ensamt i Europa om att ha lanserat en 
laddhybridbuss, och är också på väg med en helelektrisk buss som ska testas i 
ElectriCity-projektet. För helelektriska bussar finns dock ett antal andra 
konkurrerande alternativ, varav de flesta bygger på nattladdning av stora 
batterisystem. Här har både Scania och Volvo tydligt tagit ställning mot 
nattladdade helelektriska fordon, med hänvisning till den höga batterikostnaden 
och att den höga vikten på batterierna leder till en väsentligt minskad nyttolast för 
fordonet (Intervju L,R).  

De svenska fordonstillverkarnas fokuserade utveckling av parallellhybridteknik 
öppnar för både buss- och lastbilstillämpningar. Men idag ligger tyngdpunkten på 
stadsbussar. Sammantaget tyder den omfattande utprovningen av olika alternativ 
för hybriddrift, liksom engagemanget kring systemaspekter (laddinfrastruktur 
m.m.) i elektrifieringens fortsatta faser på att entreprenöriellt experimenterande är 
en stark funktion i det svenska systemet för elektrifiering av tunga fordon i 
stadstrafik.  

 Kunskapsutveckling och spridning – medel 6.4.2

Med sin fokuserade satsning på parallellhybrider skiljer sig Volvo och Scania från 
sina konkurrenter, t.ex. tyska MAN, som erbjuder en seriehybridbuss baserad på 
delsystem från fristående leverantörer (Intervju D,U). Parallellhybriden är en mer 
integrerad konfiguration än seriehybriden, och kräver att fordonstillverkaren 
utvecklar en betydligt högre grad av integrationskompetens. Här behövs djup 
kunskap både inom nya teknikområden såsom elmaskiner, kraftelektronik, 
energilager, och om mer etablerade områden såsom styrsystem, 
förbränningsmotorer och mekanik. Det faktum att företagen har lanserat väl 
fungerande fordon med denna teknik tyder därför på att det finns en mycket god 
integrationskompetens hos de svenska fordonstillverkarna. Att de dessutom 
serietillverkar och säljer produkter på en kommersiell basis tyder på att de 
förutom produkttekniska kunskaper även har erforderliga kunskaper om 
leverantörer, marknader och produktion av dessa nya produkter.  
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När Svenskt hybridfordonscentrum (SHC) etablerades 2007 som ett nationellt 
kompetencentrum för el-och hybridfordon skapades ett nätverk som möjliggjorde 
tätare forskningssamarbete mellan fordonstillverkare och tekniska högskolor. Det 
skapade också en plattform för samarbetsprojekt mellan fordonstillverkarna med 
syfte att lösa gemensamma teknikproblem, s.k. horisontella projekt, något som 
stärkts i satsningarna på samordnad fordonsforskning i FFI. En svaghet i det 
svenska systemet är emellertid att kunskapsutvecklingen är koncentrerad till 
fordonstillverkare och tekniska högskolor. Det saknas ledande leverantörer av 
nyckelkomponenter och centrala delsystem. Vidare finns kompetens och resurser 
för provning av fordonskoncept framför allt hos fordonstillverkarna (Bauner & 
Engdahl, 2011), något som försvårar oberoende test och utvärdering. Detta kan 
jämföras med Finland, där VTT byggt upp en omfattande och oberoende 
testverksamhet av olika typer av bussar, inklusive elektrifierade fordon, vilket 
attraherar europeiska och asiatiska företag som satsar på marknader i Europa (se 
t.ex. Laurikko, Nuottimäki, Nylund, 2012.) 

För att det svenska systemet ska komma vidare till nästa utvecklingsfas krävs att 
kunskap om teknikens möjligheter och begränsningar sprids till fler aktörer, 
framför allt på användarsidan. Det inkluderar inte enbart de operatörer som köper 
in fordonen utan också de trafikbolag som specificerar de funktionskrav som styr 
upphandlingar av fordon och transporter. Andra aktörsgrupper som bör inkluderas 
i en mer utvecklad elektrifiering är eldistributionsbolag, kommunala tjänstemän 
och fastighetsägare. Ett exempel på hur man kan organisera ett sådant samarbete 
är demonstrationsprojektet ElectriCity i Göteborg. ElectriCity är ett ambitiöst 
projekt, men samtidigt lokalt och avgränsat till en enskild busslinje. Sådana 
projekt är mycket viktiga i tidiga faser, men om de inte leder vidare till 
samordnade insatser är risken att de blir isolerade företeelser och att 
kunskapsutvecklingen stannar lokalt. Detta påtalar flera av de kommuner och 
landsting som deltagit i den inventering av offentliga satsningar som gjorts av 
Roadmap Sweden (2014). De betonar både ett behov av mer samverkan mellan 
olika kommuner/landsting, en mer utvecklad informations- och kunskapsdelning, 
samt samordning på nationell nivå (se vidare 6.4.3 Resursmobilisering).  

Sammantaget tyder tillverkarnas produkter och etablerade produktion på att det 
finns en betydande kunskapsutveckling i delar av det svenska systemet för 
elektrifiering av tunga fordon i stadstrafik. Men kunskapen är koncentrerad till ett 
fåtal aktörer, främst på tillverkarsidan, vilket indikerar att kunskapsspridningen är 
svagare än kunskapsutvecklingen. I en samlad bedömning bör därför funktionen 
Kunskapsutveckling och spridning värderas som medelstark.  

 Resursmobilisering – medel 6.4.3

De svenska tillverkarna av tunga fordon har mobiliserat betydande resurser i egen 
utveckling och produktion av elektrifierade drivlinor, främst för bussar i 
stadstrafik. Som enda företag i Europa har Volvo lanserat hybriddrivlinor som 
standardlösning för europeiska stadsbussar, och marknadsför sedan hösten 2014 
också laddbara hybrider samt utvecklar fullelektriska fordon. Scania lanserade i 
samband med IAA Nutzfahrzeuge i september 2014 sin stadsbuss Citywide, med 
en egenutvecklad hybriddrivlina inklusive elmotor, och annonserade att 
kommersiell försäljning och serieproduktion är initierad (Intervju V). Svenska 
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Hybricon i Umeå är vidare ett av de nya europeiska nischföretag som sedan 2010 
utvecklar helelektriska fordon.  

Sverige har en historiskt djup kompetens inom elkraftområdet präglad av ett nära 
samarbete mellan statliga beställare och teknikutvecklande företag (Fridlund, 
1999). Detta har inneburit ett elproduktionssystem där fossilbränsleanvändningen 
per energienhet är en av de lägsta i Europa och världen.  Med fortsatt utbyggnad 
av vind-, sol-, bio- och vågkraft kan detta system bli ännu renare och effektivare.  
Elproduktionssystemet med tillhörande kompetens inom elöverföring och 
nätstyrning har dock endast i liten utsträckning mobiliserats för 
fordonselektrifiering, även om Vattenfall medverkade i Volvo Cars ECC-projekt 
(Environmental Concept Car) i början på 1990-talet och 15 år senare i samma 
biltillverkares utveckling av en laddhybrid. De prov som pågår nu med 
laddhybridbussar i Stockholm och Göteborg innebär dock en begynnande 
mobilisering. Volvo och ABB slöt 2014 ett s.k. globalt avtal som ”kombinerar 
Volvos el- och elhybridbussar med ABB:s snabbladdningsteknik och banar väg 
för snabb utveckling av eldriven kollektivtrafik …/och/ ska tillsammans ta fram 
ett standardiserat laddningssystem som via ett automatiskt takmonterat system 
ansluter och snabbladdar elbussar och elhybridbussar” (ABB, 2014). 

Betydande statliga medel har under en längre tid avsatts för teknisk FoU inriktad 
på fordonsindustrin.  Under 2000–2008 pågick två Gröna bilen-program i 
partnerskap mellan staten och svensk bilindustri, med en sammanlagd statlig 
finansiering om drygt 800 miljoner. Av dessa medel var 150 miljoner avsatta till 
projekt inom fordonselektrifiering. Merparten av dessa projekt avsåg horisontell 
teknikutveckling utan koppling till specifika fordonsslag (Faugert m. fl., 2007). 
Även Energimyndigheten har finansierat FoU inom fordonselektrifiering. 2011-
2017 har man ett särskilt demonstrationsprogram med 285 Mkr anslagna. År 2009 
startade programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) för att 
samordna den statligt finansierade fordonsforskningen i Sverige.   

”Elektromobilitet” är ett av områdena inom FFIs ”strategiska satsningar”, med 
128 Mkr anslagna för perioden 2010–2017. FFI är en betydande aktör med stark 
koppling till den traditionella fordonsbranschens företag och myndigheter. Men 
trots dessa specialsatsningar uppvisar man ett mycket begränsat deltagande från 
elkraftsektorns energileverantörer, komponent- och systemtillverkare. 

En rapport från Roadmap Sweden (2014) gör en genomgång av de offentliga 
satsningarna på elektromobilitet i Sverige. Rapportförfattarna uppskattar de årliga 
anslagen till knappt 400 Mkr, varav staten står för hälften med 
Energimyndigheten, FFI och VINNOVA som stora anslagsgivare. Den andra 
halvan kommer från kommuner och landsting. Främst handlar dessa satsningar 
om personbilar eller 2- och 3-hjulingar, medan rapporten inte kunde finna några 
satsningar på elektrifierade tunga lastbilar (>3,5 ton).  Däremot identifierades ett 
antal projekt kring elektrifierade bussar i olika regioner. Generellt var dessa 
regionala och kommunala projekt små, med anslag understigande 500 000 
kronor/projekt. 

Sammanfattningsvis har svensk industri, med stöd av offentliga medel, avsatt 
betydande utvecklingsresurser till fordonselektrifiering och serieproduktion av 
hybridbussar sedan några år tillbaka. Detta stärker funktionen resursmobilisering. 
Samtidigt är de resurser som satsas på elektrifierade bussar i Sverige och Europa 
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blygsamma i jämförelse med de satsningar som görs i Kina (Intervju J). Eftersom 
stadsbussar är ett litet marknadssegment förblir produktionsvolymerna låga. 
Avsaknad av synergier med lastbilsproduktionen leder till svårigheter att knyta till 
sig leverantörer och håller tillbaka investeringar.  De resurser och den kompetens 
som finns inom elkraftsektorn har hittills endast mobiliserats i några avgränsade 
projekt. Dessutom är de resurser som avsätts på användarsidan små och i hög grad 
fragmenterade (Roadmap Sweden, 2014).  

För att nå högt uppsatta mål, både när det gäller nationellt genomslag och 
industriell utveckling och konkurrenskraft behöver fler parter mobiliseras och 
takten öka så att fler fordonstyper omfattas, och mer avancerade 
elektrifieringsformer, som laddhybrider och helelektriska fordon kan spridas på 
allvar. De väsentligt högre investeringskostnaderna för dessa lösningar, i både 
fordonen och infrastruktur, innebär att avsevärda finansiella resurser måste 
tillföras användarsidan.  

En sammanvägning av produktions- och användarsidans mobilisering leder till att 
funktionen resursmobilisering bedöms som medelstark. 

 Legitimering – medel 6.4.4

Under 1990-talet växte kraven på att förbättra städernas luftkvalitet och sänka 
utsläppen av skadliga ämnen, särskilt kväveoxider och partiklar (sot) från 
dieselmotorer. Detta legitimerade olika lokala insatser, t.ex. inrättande av 
miljözoner i många städer för att stänga ute de mest miljöskadliga fordonen, men 
också att nya bränslen började prövas i stadstrafiken, såsom etanol och så 
småningom också biogas (Sandén och Hillman, 2011). För att klara framtida krav 
på sänkta utsläpp av giftiga ämnen började fordonstillverkarna också satsa på 
drivlineutveckling och hybrider. Vid denna tid var tekniken ännu omogen. 
Folkesson (2008:35) redogör för hur busschaufförerna med hänvisning till den 
låga tillförlitligheten kallade den hybridbuss Scania provade ”hybridbussen som 
kom för att stanna”.  På västkusten utförde Volvo och bussoperatören Göteborgs 
Spårvägar fältprov med seriehybridbussar i linjetrafik (Andersson och Björler, 
2000), men eftersom tillgängligheten också för dessa var betydligt sämre än för 
konventionella fordon minskade operatörens intresse att ta till sig tekniken 
(Intervju X).  

Under 2000-talet, framför allt sedan 2006/2007 har fokus i Sverige alltmer 
kommit att handla om trafikens klimatpåverkan. Detta har lett till ett stort intresse 
för utfasning av fossila bränslen inom tunga person- och godstransporter, och 
stark legitimitet för alternativ till konventionell dieseldrift. Samtidigt har 
omfattande utvecklingssatsningar och fältprov medfört avsevärda förbättringar 
vad gäller tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda i (del-) elektrifierade fordon. 
De utvärderingar som Transport for London presenterade efter sitt omfattande 
testprogram visade t.ex. att Volvos hybridbussar hade en högre tillgänglighet än 
motsvarande dieselbussar. Detta fick i sin tur en starkt positiv effekt på 
efterföljande inköpsbeslut hos de privata bussoperatörerna (Sushandoyo och 
Magnusson, 2014). Brittiska erfarenheter visar dessutom att urbana satsningar på 
fullelektrifiering har en betydande förmåga att skapa lokalt engagemang och 
uppslutning. På konferensen ”Electrified Public Transport” i Göteborg i maj 2014 
redogjorde t.ex. Andy Gibbons, Head of Public Transport i Nottingham City för 
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hur stadens inledande satsningar på biodrivmedel möttes av ett publikt ointresse, 
eftersom allmänheten inte märkte några skillnader.  Stadens nästa steg, 
elektrifierad innerstadstrafik med tysta, utsläpps- och vibrationsfria bussar 
skapade en helt annan uppmärksamhet och engagemang. Det kunde också 
kombineras med kreativt nytänkande kring framtida linjedragning och 
stadsplanering. Dessa erfarenheter tyder på att elektrifiering har potential att 
bygga en omfattande legitimitet. Men det kräver att elektrifieringen inte begränsas 
till enstaka demonstrationslinjer utan inbegriper hela stadsdelar.  

Sådana satsningar är emellertid inte utan svårigheter. En representant för den 
polska busstillverkaren Solaris, som 2014 har levererat flest helelektriska bussar i 
Europa, förklarade på IAA-Mässan i Hannover 2014 att de potentiella köparna 
brukar oroa sig för flertal faktorer, som har att göra med osäkerhet och bristande 
erfarenhet. Det handlar om fordonens räckvidd och lokalisering av laddstationer 
med hänsyn till batteristorlek, ruttplanering och befintliga elnät; om behovet av 
stilleståndstid för att ladda och hur det kan påverka linjebussarnas tidtabeller och 
kollektivtrafikens servicenivå; det handlar om utformning av laddstationer och hur 
de kan integreras i stadsmiljön; samt inte minst om höga investeringskostnader 
jämfört med konventionella fordon samtidigt som utlovade låga driftkostnader 
återstår att bevisa (Intervju Y).  

Sammanfattningsvis medför teknikens ökade tillförlitlighet, tillgänglighet och 
prestanda att funktionen legitimering har stärkts, men samtidigt begränsas den i 
dagsläget av en betydande osäkerhet kring flera faktorer. För att minska dessa 
osäkerheter behövs erfarenheter från en stegvis uppskalning. Då kan tillverkare, 
operatörer, kollektivtrafikbolag, energiföretag och stadsplanerare lära sig att 
samverka och utforma rutiner och specifikationer, som kan ligga till grund för 
trafikupphandling, linjeplanering och investeringar i infrastruktur som integreras 
med städernas detaljplanering.  En sådan uppskalning och osäkerhetsminskning 
har ännu inte skett och sammantaget bedöms därför funktionen legitimering som 
medelstark.  

 Vägledning av aktörernas sökprocesser – svag 6.4.5

De globalt verksamma Sverige-baserade fordonstillverkarna, Scania och Volvo 
vägleds av både internationella – främst europeiska – krav och initiativ och av den 
nationella politiska dagordningen. För regionala kollektivtrafikmyndigheter och 
trafikbeställare är Sveriges nationella politiska dagordning dominerande. I denna 
intar målet ”fossilfritt” en överordnad ställning och har fungerat styrande på de 
nivåer som nationellt och regionalt utformar stödsystem och 
kollektivtrafikupphandling. På ett allmänt plan inbegriper målet fossilfritt både 
elektrifiering och ökad användning av biobränslen. Utredningen Fossilfritt på väg 
(SOU, 2013:84) sätter t.ex. upp mycket ambitiösa mål om elektrifiering av tung 
fordonstrafik i städer. Men utredningens diskussion om styrmedel och utfall följer 
inte upp dessa mål. Sålunda hävdar utredningen att de åtta landsting som år 
2012 hade över 50 % förnybart drivmedel i kollektivtrafiken därmed ”är 
halvvägs att nå det nationella målet om fossiloberoende fordonsflotta” (sid. 
788).  

Inriktningen på ”fossilfritt”, med åtföljande skattesubventioner av 
biodrivmedel (till skillnad från högbeskattad elektricitet och fossila 
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fordonsbränslen) har medfört att ett antal kommuner och regioner gjort stora 
investeringar i anläggningar för produktion av biogas för användning som bränsle 
för stadsbussar. Krav på nyttjande av denna gas har i praktiken också styrt stora 
offentliga upphandlingar. Flera tillverkare har anpassat sig. Sverige har t.ex. blivit 
en ledande marknad för tyska MAN:s gasbussar. Gasdrift har positiva 
miljöeffekter, såsom renare innerstadsluft och reducerade nettoutsläpp av 
växthusgaser. Men gasbussar har en mycket låg energieffektivitet, där mer än 80 
% av bränslet bränns bort utan att driva fordonet. Tekniken i sig är mogen och 
utan stora förbättringspotentialer. Den erbjuder inte heller några påtagliga andra 
fördelar för användarna – resenärer och chaufförer – eller för allmänheten i övrigt.  

De svenska satsningarna på biogas som bränsle till stadsbussar var ett framsynt 
steg på 1990-talet och det tidiga 2000-talet, när det saknades realistiska alternativ 
till konventionell diesel. Nu riskerar de att leda till inlåsningar. De har bl. a. 
bidragit till att den svenska marknaden för hybridbussar utvecklats svagt trots 
närvaron av världsledande tillverkare.  Oaktat detta föreslår ”Fossilfrihet på väg” 
inga incitament för investeringar i elektrifierade stadsbussar då utredningen ”gör 
bedömningen att det redan idag finns starka incitament att välja energieffektiva 
bussar som kan gå på el” (SOU 2013:84). Tyvärr bortser denna bedömning från 
de risker och osäkerheter som beställare och operatörer upplever med tanke på att 
laddhybrider bara testats under ett år, på en specifik busslinje, i en enda stad, och 
att helelektriska bussar ännu inte prövats i reguljär kommersiell trafik i Sverige. 
Utredningen bortser också från de inlåsningar till andra drivsystem och bränslen 
som skapats genom ett drygt decenniums investeringar i biogasanläggningar, 
tankdepåer m.m.   

Även för lastbilstrafiken är ”fossilfritt” en överordnad ledstjärna i den 
svenska diskursen. Här har den dock haft mycket mindre praktisk effekt då 
de politiska beslutsfattarna har få direkta påverkansmöjligheter. Medan t.ex. 
gasdrift fått ett stort genomslag i städernas bussflottor saknas den nästan 
helt i lastbilstrafiken. Till skillnad från personbilssidan med dess 
supermiljöbilspremier, nedsatta förmånsvärden, m.m. finns inte heller några 
ekonomiska incitament för yrkestrafiken att frångå konventionell dieseldrift. 
Utredningen Fossilfritt på väg (SOU, 2013:84) inser incitamentsproblemet. 
Men i linje med den övergripande retoriken om ”fossilfritt” föreslår den att s.k. 
fossiloberoende distributionslastbilar ska stödjas med premier på 250 000 kr, 
oavsett om det handlar om hybrider/elfordon eller fordon som drivs av gas eller 
etanol. Denna och liknande utredningar uttrycker ett betydande problem för 
vägledningsfunktionen i det svenska systemet, där förment teknikneutrala 
förslag till marknadsstöd i praktiken innebär ett stöd till mogen teknik utan 
väsentliga utvecklingsmöjligheter. Detta riskerar att tränga ut de lovande tekniker 
som nu finns inom elektrifieringsområdet. 

För att sammanfatta finns fordonselektrifiering idag med på den nationella 
politiska dagordningen. Bränslesubstitution är dock fortfarande en dominerande 
tankemodell som vägleder sökandet efter alternativ till tunga dieseldrivna fordon, 
även i stadstrafik. Riktade styrmedel för att påskynda elektrifieringen saknas. 
Därför bedöms funktionen vägledning av aktörernas sökprocesser som svag i det 
svenska systemet för elektrifiering av tunga fordon. 
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 Marknadsformering – svag 6.4.6

De senaste åren har intresset för laddbara och helelektriska bussar ökat påtagligt i 
Europa och Asien. Enligt en studie av Pike Research (2012) kommer marknaden 
för olika former av eldrivna bussar expandera kraftigt till uppskattningsvis 75 000 
elektrifierade fordon i drift år 2018 (hybrider, laddhybrider, helelektriska och 
bränslecellsbussar). Huvuddelen av tillväxten tror man, utifrån de incitament som 
rådde vid rapportens tillkomst, ska ske i Asien/Stillahavsområdet. Intresset ökar 
också i Europa vilket demonstrerades på den stora mässan ”IAA Nutzfahrzeuge” i 
Tyskland i september 2014, där flera fordonstillverkare visade upp hybridbussar 
och helelektriska bussar. Dessutom visade flera ledande leverantörer upp 
delsystemlösningar för eldrift. På Europanivå är ett flertal demoprojekt med 
laddhybrider eller komplett elektrifiering också igång eller i startfas, varav några i 
Sverige. 

Efter en tveksam start har den svenska marknaden för hybridbussar börjat formera 
sig. I december 2013 rapporterade operatören Keolis att man tecknat en order om 
52 seriehybridbussar från MAN för trafik i Stockholm (Keolis, 2013). Detta 
hybridsystem utvecklas tillsammans med Siemens, som också levererar till 
brittiska busstillverkare. I maj 2014 tillkännagav Volvo sin dittills största order i 
Sverige, 47 bussar till Nobina för trafik i Sundsvall och Örnsköldsvik. Därmed 
hade Volvo sålt totalt 120 hybridbussar i Sverige (Volvo, 2014). Det motsvarar 7 
% av företagets totala hybridförsäljningn, en låg siffra för hemmamarknaden i 
denna tidiga fas. Demonstrationsprojekt kring mer avancerad elektrifiering har 
också kommit igång. Under 2014 startar Stockholm inom EU-projektet ZeEUS ett 
prov med laddhybrider från Volvo som ska gå i reguljär drift i tre år. År 2015 
introducerar Göteborg ”ElectriCity” med en kombination av helelektriska bussar 
och laddhybrider, som integreras i en ny typ av stads- och trafikplanering.  I 
Umeå har test och demonstration av helelektriska bussar från Hybricon med 
snabbladdningsteknik från Opbrid pågått sedan slutet av 2010. Ytterligare bussar 
kommer att köpas in och tas i drift 2014–2015 (Umeå, 2014). Småskaliga tester 
med nattladdade batteribussar planeras även i flera andra svenska städer.  

Medan en initial marknadsformeringsprocess för elektrifierade bussar är igång, 
befinner sig lastbilarna i ett vänteläge. Navigant (2014) uppskattar den globala 
flottan av elektrifierade lastbilar (hybrider, laddhybrider och helelektriska) till ca 
20 000 fordon år 2013. Denna osäkra bedömning inkluderar lätta lastbilar (< 3,5 
ton), och saknar siffror om det tunga segmentet. Hybrid- och ellastbilsmarknaden 
har enligt rapporten vuxit långsamt sedan 2011 och flera mindre tillverkare har 
försvunnit. Enligt samma studie kommer 350 000 hybrid- och helelektriska 
lastbilar att säljas globalt under perioden 2013–2020. Här ingår både lätta och 
tunga lastbilar. Potentialen är sannolikt avsevärt större när det gäller lätta lastbilar 
eftersom det här finns större möjlighet till synergier med personbilar, vilket kan 
leda till kostnadsreduktioner. Andra prognosmakare, t.ex. Frost och Sullivan 
(2012), gör mer positiva bedömningar. Det är dock osäkert vad dessa 
förutsägelser bygger på, speciellt som de inte längre kan baseras på antaganden 
om stigande fossila drivmedelspriser. Tvärtom kan skiffergasboomen i USA 
förväntas leda till en ökad konkurrens från fossil naturgas som fordonsdrivmedel.  

Volvo AB lanserade år 2010 en hybridvariant i sitt medeltunga program i form av 
en begränsad serie för utvalda marknader. Denna hybrid baserades på en Euro V-
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certifierad motor. När den måste ersättas med Euro VI-motorer 2014 ansågs 
efterfrågan vara alltför svag, och hybridmodellen lades på is: ”FE Hybrid var 

väldigt uppskattad av kunderna, men affären finns inte…väldigt frustrerande!” 
(Intervju L).  Internationellt har japanska Fuso lanserat en hybridmodell i 
viktklassen under Volvos program. Denna elektrifierade lastbil säljs kommersiellt 
i Japan men marknadsförs inte ens i Sverige (Intervju N). Simuleringar under 
olika förutsättningar som utförts hos Volvo indikerar att det med nuvarande 
policyregim kommer det att dröja till åtminstone 2025 innan större förändringar 
såsom hybriddrift blir ekonomiskt lönsamma i lastbilstrafik - om oljeprisfallet 
under 2014 fortsätter dröjer det sannolikt längre. För att få ett genomslag tidigare 
krävs därför nya stödformer och regleringar.  

 

”Kort kan jag säga att med den teknologin som finns idag, och de kostnader 

som är förknippade med den teknologin, med avsaknad av policyliknande 

instrument så dröjer det innan det är kommersiellt gångbart. Det dröjer 

framåt 2025 med de simuleringar vi gör. ... Därför står vi och väntar nu. 

Strategin är helt klar, att det är åt det här hållet vi måste gå. Men nu är vi i 

ett vänteläge, och nu är den intressanta frågan: vill samhället förkorta den 

här tiden? Vill man lägga den nån gång 2020? Då kommer det att krävas 

policyincitament." (Intervju L) 
 
Tekniken för lastbilselektrifieringens första steg – hybrider utan laddning från 
elnätet – finns, men marknaden saknas. Beträffande nästa elektrifieringssteg – 
laddhybrider och helektriska fordon – är osäkerheten ännu större. Detta gäller 
både internationellt och i Sverige. Det innebär att Sverige är mycket långt från 
den i Fossilfrihet på väg angivna målsättningen att 83 % av svenska 
distributionslastbilars trafikarbete ska kunna ske med eldrift år 2030 (SOU, 
2013:84). Samtidigt påpekar en representant för en större firmabilsägare att byten 
till elektrifierade stadsfordon skulle kunna gå förhållandevis fort om rätt 
förutsättningar gavs. Då handlar det dels om att det måste finnas en etablerad 
infrastruktur för laddning/kraftöverföring, och dels att det måste gå att motivera 
inköp av elektrifierade fordon ekonomiskt, med en rimlig avskrivningstid 
(Intervju Ä).  

När det gäller bussar ser det något ljusare ut i och med att en 
marknadsformeringsprocess är initierad. Men för laddhybrider och helelektriska 
bussar handlar det ännu så länge om enstaka demonstrationer. Även här står vi 
därmed långt ifrån den storskaliga implementering och spridning som krävs för att 
nå målet. Ett av flera problem i marknadsformeringen för stadsbussar, förutom 
den tidigare noterade låsningen till ”fossilfritt”, är kollektivtrafikens långa 
upphandlingsperioder som binder operatörerna vid en viss teknik för avsevärd tid, 
vanligen 6–8 år med option om förlängning. Ett annat problem är att 
kollektivtrafikbolagen i Sverige, till skillnad från motsvarande bolag på 
kontinenten, saknar egna resurser för fordonsinköp. Med sådana resurser skulle 
kollektivtrafikbolagen kunna skapa en initial marknad där man tar till sig tekniken 
i begränsad omfattning, drar lärdom från driftserfarenheter i en tidig kommersiell 
fas och ger värdefull återkoppling till tillverkarna. Detta skulle leda till en 
osäkerhetsreduktion som gör det möjligt att i efterföljande upphandlingar 
definiera funktionskrav som premierar den nya tekniken och därmed uppmuntrar 
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de privata bussoperatörerna att ta till sig den. På så vis skulle man kunna få till 
stånd en stegvis introduktion av tekniken med hjälp av politiskt konstruerade 
nischmarknader (se stycke 2.1.3). Sådana möjligheter saknas dock i nuläget. 
Sammantaget bedöms marknadsformeringen som en svag funktion i det svenska 
systemet för elektrifiering av tunga fordon i stadstrafik. 

 Sammanfattad analys 6.4.7

I tabell 6:2 nedan sammanfattas analysen av de sex funktionerna i det svenska 
systemet för elektrifiering av tunga fordon i stadstrafik. Analysen lyfter fram 
entreprenöriellt experimenterande som en stark funktion. Funktionerna 
kunskapsutveckling och –spridning, resursmobilisering och legitimering bedöms 
som medelstarka. Framför allt är styrkan hos dessa funktioner obalanserad i 
förhållande till innovationssystemets aktörer, med en ojämn kunskapsspridning 
och resursmobilisering, samt avsaknad av rutiner för att väga ihop olika aktörers 
intressen. Vidare pekar analysen ut två särskilt svaga funktioner i förhållande till 
det angivna målet: vägledning av sökprocessen och marknadsformering. 

 
Tabell 6:2: Sammanfattad funktionell analys 
Entreprenöriellt experimenterande Bedömning: Stark 
Styrkor Svagheter 
· Långsiktig teknikutveckling under 

årtionden med stor variation i tekniska 
konfigurationer och 
produktapplikationer 

· Utveckling av både fordon och 
laddsystem 

· Val av parallellhybridteknik möjliggör 
bredd i produktapplikationer 

· I dagsläget framför allt fokus på 
bussapplikation 

Kunskapsutveckling och -spridning Bedömning: Medel 
Styrkor Svagheter 
· Nära FoU-samarbete mellan 

fordonstillverkare och tekniska 
universitet och högskolor.  

· Fungerande produkter tyder på hög 
integrationskompetens hos 
fordonstillverkarna 

· Kunskapsutvecklingen är koncentrerad 
till fordonstillverkare och tekniska 
högskolor. 

· Saknas ledande leverantörer av delsystem 
för fordonselektrifiering 

· Saknas kompetens/resurser för oberoende 
test/utvärdering  

· Saknas samverkan mellan, och 
samordning av lokala/regionala initiativ 
på användarsidan. 

Resursmobilisering Bedömning: Medel 
Styrkor Svagheter 
· Två av världens ledande tunga 

fordonstillverkare finns i Sverige – de 
avsätter betydande utvecklingsmedel 
till elektromobilitet.  

· Offentliga stödsystem främst för FoU 

· Avsaknad av synergier med lastbilar leder 
till låga produktionsvolymer och håller 
tillbaka investeringar. 

· Små och fragmenterade satsningar i 
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på Energimyndigheten, FFI, och 
VINNOVA, där elektromobilitet anges 
som ett strategiskt viktigt område 

· Serieproduktion av hybridbussar 
etablerad  

kommuner/landsting 

· Högre investeringskostnad jämfört med 
traditionella fordon medför att ytterligare 
finansiella medel krävs för inköp av 
elektrifierade fordon och etablering av 
infrastruktur för 
laddning/elkraftöverföring 

Legitimering  Bedömning: Medel 
Styrkor Svagheter 
· Stora möjligheter att bygga legitimitet 

hos allmänheten med tysta, 
vibrationsfria fordon med inga eller 
mycket låga utsläpp 

· Fördelar för användare: minskad 
driftskostnad, vibrationsfri, tystare och 
jämnare gång samt potentiellt minskat 
behov av service och underhåll. 

· Implementering kräver samverkan mellan 
flera olika institutionellt åtskilda 
aktiviteter såsom linjeplanering, 
stadsplanering, och elkraftdistribution.  

· Saknas upparbetade rutiner för att väga 
samman olika intressen 

· Inriktningen på ”fossilfrihet” motverkar 
stegvis elektrifiering (hybrider, 
laddhybrider) där diesel används delar av 
tiden. 

Vägledning av aktörernas sökprocesser Bedömning: Svag 
Styrkor Svagheter 
· Retorik på en nationell nivå drivet av 

trafikens klimatpåverkan. 
Elektrifiering ses som en del av 
lösningen. 

· Fossilfrihet och bränslesubstitution 
snarare än energieffektivitet.  

· Styrmedel gör ingen åtskillnad mellan ny 
och mogen teknik 

· Förnybara bränslen den premierade 
lösningen för lägre luftföroreningar och 
CO2-utsläpp. 

Marknadsformering Bedömning: Svag 
Styrkor Svagheter 
· Positiva prognoser för 

marknadsutvecklingen globalt 

· Svenska marknaden för hybridbussar 
har börjat formera sig 

· Demonstrationer av laddhybrid- och 
elbussar påbörjade 

· Marknaden för hybridbussar långt ifrån 
ekonomiska volymmål 

· Laddhybrid/elbuss enbart i test/ 
demonstrationsfas 

· Marknadsformeringen för elektrifierade 
lastbilar har avstannat. 
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6.5 Systemsvagheter som motiverar särskilda politiska 
åtaganden 

 Styrkor och svagheter i förhållande till mål 6.5.1

Det övergripande målet för det svenska systemet för Elektrifiering av tunga 
fordon i stadstrafik såsom det identifierats utifrån statliga utredningar och 
industrirapporter (se 6.3.2) är tvåfaldigt:  

· Ett nationellt spridningsmål, baserat på en övergripande vision om minskad 
klimatpåverkan genom en ”fossiloberoende fordonsflotta”. Detta konkretiseras 
till att 83 % av de svenska stadsbussarnas och distributionslastbilarnas 
trafikarbete ska ske med eldrift år 2030 (SOU, 2013:84). 

· Ett industriellt utvecklingsmål, föreslaget av tunga partsföreträdare att svensk 
industri ska vara världsledande inom elektrifierade fordon vid samma tidpunkt. 
Detta förutsätter en internationellt inriktad teknisk utveckling som stöds av ett 
kommersiellt genomslag på hemmamarknaden.  

I hela Europa befinner sig för närvarande laddhybrider och helelektriska bussar 
(oktober 2014) i en demonstrations- eller tidig kommersialiseringsfas, samtidigt 
som introduktionen av elektrifierade lastbilar möter stora svårigheter. Därför kan 
initiativ för att påskynda marknadsutvecklingen i Sverige spela en mycket viktig 
roll både för de svenska företagen och internationellt, både genom att skala upp 
teknikutprovningen och få upp volymerna. De internationella framgångar som 
svenska företag haft inom komplexa teknikområden som t.ex. elkraftöverföring 
och mobiltelefoni, har ofta grundats i att en stark och pådrivande hemmamarknad 
(Berggren och Laestadius, 2003; Fridlund ,1999). Avancerade kravställningar har 
drivit på teknisk utveckling och tidiga beställningar och resulterat i 
uppskalningsprocesser och volymtillväxt. Dessa erfarenheter visar på den 
nationella hemmamarknadens betydelse för utvecklingen under demonstrations- 
och tidiga kommersialiseringsfaser. 

Som analysen ovan visar har det svenska systemet flera strukturella styrkor: den 
internationellt mycket konkurrenskraftiga tunga fordonsindustrin, den historiska 
närvaron av ett starkt elkraftblock, och en omfattande offentlig FoU-finansiering 
med samverkan mellan industri och högskola, framför allt i tidiga 
utvecklingsfaser. Samtidigt är systemet känsligt i och med att det i dagsläget är 
beroende av ett större fordonsföretags pionjärinsatser; det finns en brist på 
ledande leverantörer av nyckelkomponenter/delsystem och en avsaknad av fokus 
på Sverige inom elkraftföretagen (detta tycks nu dock vara på väg att vända). 
Bristen på teknik- och komponentresurser i det specifikt svenska systemet kan 
kompenseras genom Sveriges integration i EU som ger tillgång till världsledande 
komponent/delsystemleverantörer och ingenjörsföretag.  En annan svaghet är 
användarsidans brist på oberoende resurser för test/utvärdering, och 
fragmenteringen av kollektivtrafikstrukturen med långa upphandlingsperioder 
som låser tekniken för avsevärd tid och kollektrafikbolagens avsaknad av egna 
resurser för fordonsinköp. I det svenska politiska systemet finns också en 
frikoppling från industriella utvecklingsintressen och behov av nationell 
marknadsutveckling. Detta uttrycks i att upphandlingar ofta ställer krav som i 
praktiken ger prioritet åt utländska leverantörer även på områden där svenska 
företag har en mycket lovande teknik.  
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Dessa strukturella styrkor och svagheter påverkar systemets funktionella dynamik. 
Genomgången ovan av dessa systemfunktioner, i relation till målen, har framhävt 
styrkan i funktionen entreprenöriellt experimenterande. Den har också påvisat en 
stark kunskapsutveckling inom delar av systemet med omfattande samarbete 
mellan industri och högskola, men även en obalans i relation till användarsidan. 
Vidare visar genomgången på en avsevärd resursmobilisering, genom omfattande 
insatser av främst en fordonstillverkare, och ett betydande offentligt FoU-stöd till 
fordonselektrifiering. Detta omfattar dock inte stöd till tidiga marknader, och har 
åtminstone tidigare haft en slagsida till personbilar. Hittills har inte heller 
teknikblocket inom elkraft (Vattenfall, ABB, m.m.) mobiliserats för elektrifiering 
i den tunga fordonstrafiken i någon större grad, även om lovande tecken kan 
skönjas. Genomgången visar också att det finns en stark legitimitet för alternativ 
till konventionell dieseldrift och ett växande antal lokala tester av elektrisk 
drivning. Men dessa konkurrerar med andra förnybara, men mindre 
energieffektiva alternativ såsom biogas. Legitimeringen för elektrifiering 
försvagas också av osäkerhet och brist på erfarenhet av systemaspekter som 
ruttplanering, laddstationsinvesteringar, anpassning av stadsplanering och 
långsiktiga kostnader.  

Två systemfunktioner bedöms som svaga. En av dem är vägledning av aktörernas 

sökprocesser. Här har den politiska fokuseringen, nationellt och i viktiga regioner, 
på ”fossilfrihet” och förnybara bränslen snarare än teknikutveckling för 
energieffektivisering motverkat stegvisa satsningar på elektrifiering, eftersom de 
första elektrifieringstegen inbegriper en fortsatt, om än minskad, användning av 
fossilbränslen. Stora resurser har lagts på utredningar av och stöd för ”fossilfria 
fordon”, exemplifierat av utredningen Fossilfrihet på väg. Denna föreslår bl.a. 
förutom bibehållet skatteundantag på biobränslen,  att ”fossiloberoende” 
distributionslastbilar ska stödjas med miljöbilspremier på 250 000 kr oavsett om 
det handlar om hybrider/elfordon eller fordon som drivs av gas eller etanol. 
Sådana ”teknikneutrala” subventioner som inte skiljer på ny och mogen teknik, 
gynnar i praktiken den mogna tekniken och ger mycket svaga incitament för 
elektrifiering.  Marknadsformeringen är en annan viktig systemfunktion med flera 
svagheter. Det handlar om obalans i FoU-systemet, med stora resurser som satsas 
på teknisk utveckling, men mycket mindre på stöd för tidig marknadsutveckling. 
Dessutom finns det institutionella trögheter i kollektivtrafiksystemet som 
fördröjer införandet av ny teknik. Bristen på industriella insikter i det politiska 
systemet har också spelat in, med ett åtföljande ointresse att bidra till tidiga 
marknader för svenskutvecklad teknik. Strukturella systemsvagheter på olika 
nivåer (TIS-intern, Nationell och Internationell) och relaterade funktioner 
sammanfattas i figur 6:2. 
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Figur 6:2. Strukturella systemsvagheter på olika nivåer (TIS-interna, Nationella och 
Internationella) och relaterade funktioner 
 
De svagaste av systemets funktioner, vägledning av aktörernas sökprocesser och 
marknadsformering, kan direkt relateras till policy. Genom rätt policy-åtgärder 
finns det dessutom goda möjligheter att påverka kunskapsutveckling och 

spridning, resursmobilisering, och legitimering i positiv riktning. 

 Systemsvagheter och policy-behov 6.5.2

Elektrifierad drift av tunga fordon i stadsmiljö kan skapa ett antal fördelar utöver 
de minskade koldioxidutsläpp som betonas i fossilfri-utredningen: oöverträffad 
energieffektivitet jämfört med alla typer av förbränningsmotorer, mer attraktiv 
kollektivtrafik genom tystare och mer bekväma transporter, mer tilltalande 
stadsmiljöer genom lägre buller och utsläpp nära noll, och därigenom också nya 
frihetsgrader i stadsplaneringen att skapa tätare och grönare städer.  

För att förverkliga dessa möjligheter och övervinna innovationssystemets 
nuvarande svagheter vad gäller främst vägledning av aktörernas sökprocesser och 
marknadsformering, men även kunskapsspridning, legitimering och 

resursmobilisering, krävs genomtänkta och ambitiösa politiska insatser, som 
beaktar de långa ledtider som präglar systemets utveckling. Kollektivtrafiken i 
Sverige styrs genom omfattande upphandlingar med detaljerade funktionskrav, 
och därefter avtal med löptider på 6-8 år, med option på förlängning. Själva 
bussarna har vanligen en livstid om minst 10 år. Om 83 % av stadsbussarnas 



 

185 
 

trafikarbete ska ske med eldrift 2030 innebär det i princip att endast el- och 
laddhybridbussar får vara i drift vid denna tidpunkt. Senast från 2022–2024 måste 
då samtliga stora upphandlingar vara specificerade så att enbart sådana bussar 
kvalar in. I nuläget är inga elbussar i reguljär kommersiell trafik i Sverige och 
laddhybrider har endast prövats under ett år i en stad. Målet 83 % elektrifiering 
innebär att gå från <1% till 100 % av fordonen, inklusive omfattande 
investeringar i laddinfrastruktur, på en historiskt mycket kort tid. För att 
förverkliga en sådan marknadsutveckling krävs en mycket tydlig vägledning av 

aktörernas sökprocesser. Samtidigt får man inte fokusera alltför mycket på 
tidsmålet 2030, eftersom man då riskerar att forcera fram oövertänkta 
teknikbeslut. Det centrala är inte det absoluta tidmålet, utan att 
riktningsangivelsen blir tydlig. Vilken policy som utvecklas och genomförs de 
närmaste åren blir därmed helt avgörande.  

Precis som bussar är elektrifierade lastbilar (hybrider, laddhybrider eller rena 
elfordon) väsentligt energieffektivare än gas- eller etanoldrivna fordon i 
stadsmiljö, och innebär också andra fördelar såsom reducerade utsläpp av lokala 
föroreningar och tystare trafik. Sådana lastbilar innebär lägre driftskostnader men 
avsevärt högre inköpskostnader än konventionella fordon, där problemet är att 
åkerier har betydligt kortare avskrivningstider än stadsbussoperatörer. Samtidigt 
är användarna av lastbilar en synnerligen heterogen grupp, framför allt om man 
inkluderar specialfordon. Här finns t.ex. operatörer av sopbilar, en grupp som 
underkastas kommunala upphandlingskrav och därmed är föremål för direkt 
politisk styrning. I gruppen finns dessutom firmabilsägare, som i sig är en 
heterogen grupp bestående av en mängd olika aktörer. Därmed kan det finnas det 
möjligheter att identifiera specifika grupperingar av användare som behåller 
fordonen längre och därmed kan vara beredda att acceptera längre 
avskrivningstider. Sådana marknadsnischer är betydelsefulla i ett initialskede. Inte 
desto mindre är ekonomiskt stöd avgörande för att få igång en spridning av 
elhybridlastbilar i nuvarande skede. Det är då viktigt att retorik om 
”teknikneutralitet” inte får styra på så vis att de också inbegriper mogen, billigare 
teknik, såsom etanol- eller gasfordon, där det finns en etablerad stödjande 
infrastruktur. Som innovationsforskningen övertygande visat, skulle en sådan 
utformning medföra en utträngning av investeringar i den mer oprövade tekniken, 
i detta fall elektrifiering. Förutom inköpssubventioner för elektrifierade lastbilar 
kräver en elektrifiering av städernas godstrafik också en funktionell 
laddinfrastruktur. Erfarenheterna från bussområdet är då mycket viktiga.  

Statligt FoU-stöd har varit betydelsefullt för resursmobiliseringen i den tidiga 
utvecklingen av systemet för elektrifiering av tunga fordon för stadstrafik. 
Framför allt har det medfört en riskdelning för fordonstillverkarna, något som 
gjort det lättare att motivera en långsiktig och osäker teknikutveckling. Men givet 
den fas systemet befinner sig i nu och de mål som är satta, är det minst lika viktigt 
att stödja marknadsutveckling som teknikutveckling. En viss omfördelning av de 
statliga insatserna är därför motiverat; från FoU-stöd till stöd riktat mot 
användarsidan. Av särskild vikt är här utprovning, test och värdering av 
integrerade system som inkluderar både fordon, energiförsörjning och 
infrastruktur, samt utveckling av rutiner för att väga samman olika intressen vid 
projektering, installation och drifttagning av sådana system. Det är också viktigt 
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att skapa förutsättningar på en nationell nivå för att kunna dra lärdom från lokala 
initiativ, både i Sverige och internationellt.   

Sammantaget bör huvudpunkterna i en policy för att övervinna 
innovationssystemets brister vad gäller ojämn kunskapsspridning och 

legitimering, splittrad vägledning, samt otillräcklig resursmobilisering och 
marknadsformering innefatta åtaganden som kan påverka systemets svaga och 
medelstarka sidor i närtid, d.v.s. fr.o.m. de upphandlingar som utannonseras 2015 
och framåt. 

· Nationella riktlinjer för upphandlingskrav som stöder successiv elektrifiering 

av busstrafiken. Sådana krav kan formuleras som en kombination av minskad 
fossilanvändning och väsentligt ökad energieffektivitet, och därmed bygga 
vidare på de effektivitetskrav som har börjat göra insteg i upphandlingen av 
kollektivtrafiken. Detta innebär i praktiken att fordon med enbart 
förbränningsmotor, inklusive konventionella gasbussar,  fasas ut. Krav på ökad 
energieffektivitet bör föras in redan 2015 och successivt skärpas under en 
längre tidsperiod, förslagsvis 2015 – 2030. 

· Supermiljöfordonspremier till tunga fordon. Personbilsinköp har sedan slutet 
av 1990-talet åtnjutit diverse miljöbilspremier vilket i städerna inneburit en 
indirekt subvention av privatbilismen relativt kollektivtrafiken. I framtiden bör 
huvuddelen av stöden i stället inriktas till tunga stadsfordon för att kompensera 
för de osäkerheter som idag försvårar inköp av både elektrifierade bussar och 
lastbilar. Omfattningen på premien bör beräknas utifrån en enhetlig modell för 
alla tunga ”miljöfordon” som beaktar både reduktion av klimatskadliga gaser 
och minskad energiförbrukning. Genom en sådan kombination undvikes det 
problem som var förenat med 1990-talets etanolsatsningar, där stödet till s.k. 
miljöbilar ofta innebar en subvention av fordon med sänkt energieffektivitet, på 
tvärs mot EUs målsättningar och riktlinjer. 

Förslaget innebär differentierade subventioner beroende på drivmedel (diesel, 
etanol, gas, RME, HVO, etc) och grad av elektrifiering (hybrid, laddhybrid, 
helelektrisk). Stöden bör trappas ned gradvis, för att vara helt avvecklade efter 
10 år, d.v.s. omfatta 2015 - 2025. 

· Nationellt stöd för investeringar i laddinfrastruktur för tung stadstrafik. Det 
pågår för närvarande en snabb utveckling av tekniken för snabbladdning av 
tunga fordon, samtidigt som volymerna fortfarande är mycket låga. Det innebär 
att de tidiga investerarna som spelar en nyckelroll för utvecklingen tar en stor 
kapitalrisk eftersom utrustningen idag är dyrbar samtidigt som den kommer att 
åldras snabbt. För att lyfta av denna risk och stimulera de investeringar som är 
nödvändiga både för buss- och lastbilstrafik, krävs tidsbegränsade statliga 
stödinsatser. Inledningsvis kan dessa riktas in på busstrafik, men i en senare fas 
öppna upp för en växande flora av godsfordon. I takt med att elektrifierad 
trafik ökar i omfattning och acceptans kan stöden avvecklas. Investeringarna 
kan då skötas rent kommersiellt av energibolagen, men i nuvarande tidiga fas 
är den upplevda osäkerheten/risken alltför stor för att kommersiella aktörer ska 
göra tillräckliga egenfinansierade investeringar. Tidsperioden för sådant stöd 
bör ta hänsyn till planeringens ledtider och behovet av resursmobilisering, 
lämpligen 10 år, d.v.s. 2015- 2025. 
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· Stöd till formering och utveckling av lärandenätverk kring elektrifierad tung 

stadstrafik. I dagsläget är kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen på 
detta område mycket ojämnt fördelad mellan olika typer av producenter och 
användare/beställare. Samtidigt saknas erfarenhetsutbyte kring verkliga 
driftstillämpningar och tillgängliga data om utsläpp, ekonomi, tillförlitlighet, 
m.m. Därför är det betydelsefullt med nationellt stöd till en långsiktig 
nätverksverksamhet som omfattar alla berörda parter  - tillverkare av fordon 
och laddinfrastruktur liksom kollektivtrafikbolag, lastbilsägare, bussoperatörer, 
eldistributionsbolag, tjänstemän, konsulter m. m. – och som drivs av en 
oberoende instans och stöds av relevanta forskningsinsatser. Tidsperiod 2015 – 
2025. 

 
Följande åtaganden avser att adressera systemets svaga och medelstarka sidor på 

lite längre sikt: 
 
· Stegvis införande av miljözoner som ökar tillgängligheten för tyst och 

utsläppssnål person- och godstrafik. I ett antal europeiska storstäder, från 
Hamburg till London. pågår utredningar och förberedelser för införande av 
”ultralåga utsläppszoner”, i vissa fall med sikte på nollutsläppszoner 2025. 
Denna typ av zonreglering kan med fördel kombineras med utökade 
accesstider för tyst och utsläppssnål trafik så att sådana godsfordon kan lasta 
och lossa sena kvällar och tidiga morgontider, vilket skulle ha stor betydelse 
för framkomlighet och därmed också kostnader. För att få åsyftade effekter 
måste zonregleringen stödjas av investeringar i laddinfrastruktur. Eventuellt 
kan sådana lokala initiativ också stödjas av utvalda nationella 
demonstrationsprogram (se nedan). 

· Nationellt stöd till storskaliga demonstrationer och fältprov, utöver pågående 

försök med enskilda busslinjer. Med nationellt stöd för sådana satsningar kan 
ny teknik testas i verklig drift, och de osäkerheter övervinnas som idag 
begränsar elektrifieringens legitimitet. För att skapa internationell trovärdighet 
och genomslag är det viktigt att även söka attrahera utländska 
fordonstillverkare, och att engagera oberoende resurser för jämförande tester 
och utvärderingar. Det är också väsentligt med erfarenhetsutbyte på EU-nivå 
kring teknikbedömning och kravformulering. Här kan insatserna dra nytta av 
de lärdomar som idag utvecklas inom ZeEUS – Zero Emission Urban Bus 
Systems, där Volvo, Vattenfall, forskningsinstitutet Viktoria och 
Storstockholms Lokaltrafik deltar som svenska partners (Maasing, 2014). För 
att få till stånd denna typ av program krävs omfattande förberedelser med 
konsortiebildning, partsöverenskommelser m.m., varför startsträckan kan bli 
utdragen. Troligen finns här också möjligheter att söka kompletterande EU-
medel. Tidsperioden för stödet bör därför vara relativt lång, förslagsvis tio år, 
d.v.s. 2015-2025. 

· Demonstrationsprogram och upphandlingsstöd för lastbilar. Då lastbilar har 
kortare payoff-tider, mer oregelbundna rutter och underhållsmöjligheter, samt 
att det finns färre möjligheter att ställa specifika krav på inköpen, kommer 
elektrifiering ske senare än för stadsbussar. Likväl är det viktigt att tidigt 
inkludera lastbilar i åtgärder för vägledning och marknadsutveckling. Ett första 
steg är att utforma och subventionera upphandling av elektrifierade 
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specialfordon, såsom sopbilar. För att få några betydelsefulla effekter måste 
demonstrationsprogrammen samordnas med investeringar i laddinfrastruktur. 
Denna kan i början göras relativt enkel, då distributionsfordon tenderar att köra 
relativt korta sträckor. Anordningar för natt- och lunchladdning kan därför vara 
tillräckliga under en övergångstid. 

Ett första steg kan vara subventionera upphandling av elektrifierade 
specialfordon, såsom sopbilar, förslagsvis genom upphandlingstävlingar under 
5 år, d.v.s. 2015 – 2020. 

 

 
Figur 6:3. Politiska åtaganden och tidsperioder – gråskalor syftar till gradvis upptrappning 
av krav och incitament  respektive nedtrappning av stöd och subventioner 
 

Figur 6:3 sammanfattar förslagen om politiska åtaganden längs en tidsskala. 
Dessa förslag utgör en kombination av olika former av krav, incitament, stöd och 
subventioner. Stöd och subventioner behövs för att kompensera för osäkerheter 
och höga initialkostnader i en tidig marknadsfas. För att uppmuntra till 
kontinuerlig kostnadsreduktion bör nivån på subventionerna trappas ned gradvis, i 
takt med att kunskap om teknikens möjligheter och begränsningar utvecklas och 
sprids till fler aktörer och tekniken blir mer konkurrenskraftig. En bidragande 
faktor till en ökad konkurrenskraft är etablering av laddinfrastruktur, gradvis 
upptrappade upphandlingskrav som stöder successiv elektrifiering, samt stegvis 
implementering av incitament som medger en högre tillgänglighet för tyst och 
utsläppssnål person- och godstrafik i städer.  
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6.7 Appendix 

Genomförda intervjuer 

Alias Organisation  
A Representant för Volvo Group Trucks Technology, 

Advanced Technology & Research 
2012-03-16, 
2014-03-03 

B Representant för Volvo Group Trucks Technology, 
Advanced Technology & Research, Alternative Vehicle 
Efficiency 

2012-03-16, 
2014-03-03 

C Bus Fleet Manager Nobina 2011-03-30 
D Key Account Manager MAN 2014-10-02 
E Postdoc Chalmers 2014-04-01 
F Representant för E-mobility R&D Program Vattenfall 2014-04-04 
G Affärsutvecklare Göteborg Energi 2014-03-31 
H Omvärldsanalytiker Göteborg Energi 2014-03-31 
I Representant för Kollektivtrafiksekretariatet Västra 

Götalandsregionen 
2014-03-04 

J Representant för Volvo Bus Corporation, Public Affairs  2014-03-05 
K Representant för Volvo, Bolagsstyrning (f.d.) 2014-03-03 
L Specialist Transportlösningar Volvo Group Trucks 

Technology 
2014-03-05 

M Miljöansvarig Schenker 2014-04-01 
N Regionschef Fuso 2014-10-01 
O Försäljningsagent Ebusco 2014-10-01 
P Representant för Opbrid 2014-10-01 
Q Representant för Volvo Bus Corporation, kommersiell 

utveckling 
2014-10-01 

R Representant för Scania, hybridutveckling 2011-09-15 
S Senior Adviser Volvo 2014-01-20 
T Representant för ElectriCity 2014-04-02 
U Representant för MAN 2014-10-02 
V Projektledare Scania 2014-10-01 
X Teknisk chef Volvo (f.d.) 2010-03-01 
Y Senior Area Manager Solaris 2014-10-02 
Z Ansvarig för upphandlad linjetrafik, Sveriges Bussföretag 2014-11-14 
Å Representant för Volvo Group Trucks Technology, 

Product Platform Electromobility 
2007-04-16, 
2014-03-04 

Ä Representant för PostNord 2014-11-14 
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Kollektivtrafikbolag/-förvaltningar i Sverige 

Bolag/förvaltning  Ansvarar för tätortstrafik i 
Blekingetrafiken  Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och 

Sölvesborg 
Bodens kommun Boden 
Piteå kommun Piteå 
Dalatrafik, AB  Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika, Mora 
Gällevare kommun Gällivare, Malmberget, Koskullskulle 
Hallandstrafiken AB  Halmstad, Falkenberg, Varberg 
Jönköpings Länstrafik  Jönköping, Nässjö, Tranås, Vetlanda, 

Värnamo 
Kalmar Länstrafik  Kalmar, Oskarshamn, Västervik 
Karlstadsbuss  Karlstad 
Kiruna kommun Kiruna 
Kollektivtrafikförvaltningen UL  Uppsala, Enköping 

Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län  

Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, 
Örnsköldsvik, Kramfors, Timrå, Ånge 

Luleå Lokaltrafik AB Luleå 
Länstrafiken Sörmland  Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, 

Strängnäs 
Länstrafiken i Jämtlands Län AB  Östersund 
Länstrafiken Kronoberg Växjö, Älmhult 
Länstrafiken Västerbotten Umeå 
Länstrafiken Örebro  Örebro, Karlskoga, Lindesberg, Kumla 
Piteå kommun Piteå 
Region Gotland, Enhet Kollektivtrafik  Visby 
Skelleftebuss AB Skellefteå 
Skånetrafiken  Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, 

Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, 
Trelleborg, Ystad, Ängelholm 

Storstockholms Lokaltrafik AB  Stockholms län 
Värmlandstrafik AB  Arvika, Kristinehamn och Säffle 
Västtrafik AB  Kungälv, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, 

Lerum, Alingsås, Borås, Ulricehamn, 
Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, 
Mariestad, Trollhättan, Vänersborg, 
Uddevalla, Lysekil, Ljungskile, Strömstad 

X-trafik Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Sandviken, 
Söderhamn 

Östgötatrafiken, AB  Finspång, Kisa, Linköping, Mjölby, Motala, 
Norrköping, Åtvidaberg 

 
 




