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SAMMANFATTNING 

Redan idag kan det konstateras att elfordon (laddbara elfordon och andra typer av elfordon) är här för 
att stanna. Utvecklingen har varit exponentiell och bästa sättet att beskriva utvecklingen är disruption. 
Det gäller inte minst marknadsmodellerna som ger möjlighet till förtjänster i flera led, och därmed bildar 
nya system av aktörer som tillsammans kan skapa attraktiva affärsmodeller. Disruption sker också inom 
nybilsförsäljningen gällande elbilar och under senaste halvåret kan i statistiken också skönjas en 
exponentiell utveckling på antalet elbussar i Sverige.1 (1) Även färjor som drivs med el (2) har tagits i 
bruk, så väl som transporter för gods. (3) Fördelarna med eldrift framför fossila bränslen är uppenbara: 
lägre utsläpp, lägre bullernivåer, mindre vibrationer, mindre ryckig drift, mindre rök, färre dödsfall på 
grund av luftföroreningar. Det är bara vad gäller direkt användning.  

De sekundära möjliga vinsterna med eldrift är svåra att överblicka men inkluderar möjligheten till ökad 
flexibilitet i nätet, minskade effekttoppar i elförbrukningen, minskade investeringar i elnätsutbyggnad, 
ökad möjlighet för användning av förnyelsebara energikällor. Solpaneler på taken på bostadshus kan 
bidra med lokalt producerad el och ladda fordon, kraften kan lagras i batterier och förflyttas med 
fordonens batterier och därmed fördelas i nätet där det behövs bäst. 

Det behöver bli lätt att göra rätt. Det behövs en förståelse för att tekniken kan hjälpa samhället att ställa 
om till ett fossilfritt samhälle och tydliga målsättningar från politiken. Det tillsammans med relativt små 
investeringar från statens sida kan påskynda omställningen. Exempelvis räcker det med att staten 
lägger 7,5 miljoner kronor per år, så kan svenskarna få ett rikstäckande nätverk av snabbladdare.2 Då 
blir det lätt att göra rätt oavsett var i landet du bor. 

Sverige ska ha nollutsläpp av växthusgaser år 2045. Elektrifiering är en viktig del av klimatomställningen 
och särskilt inom transportsektorn. Utvecklingen av elfordon behöver sannolikt gå snabbare än idag för 
att uppnå Sveriges mål om 70 % minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030, och nollutsläpp 
2045. Utbyggnaden av laddinfrastruktur har en avgörande roll i att stimulera utvecklingen av elfordon 
och offentliga insatser kan krävas för att accelerera utvecklingen ytterligare. Denna utredning syftar till 
att identifiera stöd, styrmedel och regelverk som gynnar utbyggnaden av laddinfrastruktur. En generell 
utmaning är nämligen att laddinfrastrukturen kan bli, eller i vissa fall redan är, en flaskhals för ökad 
elektrifiering av transportsektorn.  

Utbyggnad för laddinfrastruktur varierar för olika fordonstyper. Exempelvis är antalet eldrivna personbilar 
högre än antalet tunga lastbilar och laddinfrastrukturen för personbilar även mest utbyggd. 

Arbetet menar att styrmedel som ska gynna utbyggnaden av laddinfrastruktur behöver ta hänsyn till 
fordonstypen och dess användning. Sambandet mellan fordonstyp, användning av elfordonet och 
lämplig laddinfrastruktur kan illustreras med en triangel. 

 

 
1 Gäller senaste månaderna. 
2 80 laddstationerna enligt definition 1 i Trafikverkets rapport (ref. nedan), kommer kosta stadskassan 
7,5 miljoner kronor per år och inkluderar kostnader för både infrastruktur och laddstationer Den årliga 
kostnaden beror på tillgångens ekonomiska livslängd och för laddstolparna har 5 år använts och för 
elinfrastrukturen 40 år.   



 
 

 
6 | 10275640  • Statens roll för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn 

 
Figur 1. Illustration av relationen mellan användning av elfordon, fordonstyp och laddinfrastruktur. 

 

Exempelvis påverkar batteristoleken hur ofta ett fordon behöver laddas. Det gör att laddinfrastrukturen 
behöver anpassas i förhållande till behovet av laddning. Eftersom påfyllnad av laddbara fordon kan ske 
på många olika sätt och på många olika platser påverkar användningen av fordonet placeringen av 
laddinfrastruktur. Exempelvis kan personbilar laddas i privata laddare i hemmet eller på arbetsplatsen, 
publika laddare utmed väg eller vid exempelvis köpcentrum, och under färd. Bussar och lastbilar kan 
laddas i depå, vid ändhållplatser eller logistiknoder, eller under färd.  

Trafikverket uppskattar att cirka 80-90% av laddningen av personbilar sker i hemmet (4). Det uppskattas 
också att personbilar i snitt står stilla 90-95 % av tiden (5). Laddinfrastruktur behöver anpassas till 
användningen och fordonstypen. Därför är långsamladdning exempelvis vid hemmet eller arbetsplatsen 
en grundläggande del av den laddinfrastruktur som behövs och speglar användandet av personbilar. 
Detta behöver även kompletteras med laddning utmed väg eller vid publika platser.  

För lastbilar kan man framförallt skilja på de som används för urbana, regionala (lätta transporter) och 
långväga transporter (tunga transporter). För lättare transporter är körsträckorna relativt korta och 
laddinfrastruktur krävs framförallt i logistiknoder. För långväga transporter är det i dagsläget synliga 
behovet av etablering av laddinfrastruktur i logistiknoder, men också längs vägen, i snabbladdstationer 
eller elvägar, vid de stora godsstråken. 

Rapporten har identifierat särskilda utmaningar på landsbygd, i städer och för gods gällande tillgång till 
laddinfrastruktur idag.  

Användning

LaddinfrastrukturFordonstyp
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Figur 2 Illustration av de tre största utmaningarna för laddinfrastruktur i Sverige. De vita strecken i bilden ovan visar på områden 
där laddinfrastruktur längs de större vägarna är mindre utbyggt än resten av landet. De blåa respektive de röda linjerna visar på 
sträckorna mellan de tre huvudstadsområden där gods huvudsakligen transporteras, med röda linjerna som järnvägsstamnätet. 
Den inklippta bilden uppe till vänster visar på behovet av klusterformation av laddare i städer, med Stockholm som exempel.    

Genom att etablera snabbladdstationer var 10:e mil på sträckor identifierade av Trafikverket som vita 
fläckar utmed de största vägarna kan ett komplett publikt laddnät i Sverige skapas. Effekterna är att 
brukare av fordon med eldrift alltid har en laddstation inom nåbar distans över hela landet, vilket ger 
ökad trygghet och tillgänglighet. 

Trots pågående projekt för utbyggnad av laddinfrastruktur har platser som inte nås av befintliga stöd 
identifierats av Trafikverket och i detta arbete. Det är platser som bland annat inte täcks av nuvarande 
TEN-T-projekt och där det i nuläget inte heller sker utbyggnad med hjälp av investeringsstöd som 
Klimatklivet. Dessa platser är framförallt på landsbygden i de nordvästra delarna av Sverige.  

Etablering av laddpunkter i kluster runt städer, med enstaka punkter mitt i staden, och med 
sammankoppling av kluster via korridorer, skapar en trygghet genom att alltid ge närhet till en laddpunkt. 
Att veta att det finns möjligheter att ladda i det område man rör sig i, oavsett om det är hemma, vid 
arbetet eller någon annanstans i sin vardagliga miljö i staden skapar en trygghet som krävs för att 
människor ska välja ett elfordon. Det behöver skapas trygghet i och omkring städer om att alltid ha 
närhet till en laddpunkt. Det gäller framförallt för brukare av personbilar. Samtidigt kommer 
användningen av laddbara elfordon förändra behovet av att fylla fordon med energi till drift. Det gör att 
beteendet och därmed förhållanden att ladda laddbara elfordon skiljer sig från beteendet med att tanka 
ett fossildrivet fordon. Beteendet gör att färre publika stationer behövs, men väl kan antalet publika 
laddplatser behöva vara högt, utspritt i städer och i områden kring städer. 
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Laddinfrastruktur för godstransporter kräver initialt fokus på etablering av icke-publik laddinfrastruktur i 
depåer och transportnoder, samt publik laddinfrastruktur utmed tätt trafikerade leder så som mellan de 
tre huvudstadsområdena i Skandinavien (Köpenhamn, Oslo och Stockholm). Exempel på icke-publik 
laddinfrastruktur är hamnar, terminaler och vid logistikcenter där stora mängder transporter utgår från 
idag. Genom etablering av laddinfrastruktur i transportnoder så som exempelvis hamnar, och utmed 
färdrutter med utgångspunkt i dessa transportnoder, kan en betydande del av godstransporterna utföras 
av elektrifierade fordon. 

Arbetets huvudsakliga insatsförslag 

Arbetet föreslår ett antal insatser för att gynna utbyggnaden av laddinfrastruktur. Här följer ett urval av 
de lösningar som arbetet bedömt som mest effektiva. Föreslagna insatser presenteras i följande delar: 

1) Generella lösningar på hinder som bromsar utbyggnaden av laddinfrastruktur. Dessa lösningar 
ses som övergripande för utbyggnaden av laddinfrastruktur. 

 
Figur 3 Generella lösningar på hinder som bromsar utbyggnaden av laddinfrastruktur. 

2) Lösningar på hinder för personbilar och lätta transporter. Dessa hinder ses främst som lösningar 
för laddning av personbilar och lätta transporter. 
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Figur 4 Lösningar på hinder som bromsar utbyggnaden av laddinfrastruktur för personbilar och lätta transporter. 

3) Lösningar på hinder för tunga transporter (gods- och linjetrafik). Dessa lösningar ses främst som 
hinder för laddning av tunga transporter. 

 
Figur 5 Lösningar på hinder som bromsar utbyggnaden av laddinfrastruktur för tunga transporter. 
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LÄSANVISNINGAR 

Kapitel 1 – Introduktion: I detta kapitel följer en beskrivning av arbetets syfte och mål, den metod som 
använts i arbetet, samt avgränsningar. 

Kapitel 2 – Rätt laddinfrastruktur på rätt plats: I detta kapitel beskrivs utformningen av 
laddinfrastruktur samt förutsättningar och behov för etablering av laddinfrastruktur för olika fordonstyper. 
Kapitlet avslutas även med ett resonemang om vikten av rätt laddinfrastruktur på rätt plats, samt vilken 
påverkan laddinfrastruktur kan har på elnätet. 

Kapitel 3 – Laddinfrastruktur för olika fordon: I detta kapitel beskrivs utformningen av 
laddinfrastruktur samt förutsättningar och behov för etablering av laddinfrastruktur för olika fordonstyper. 
Kapitlet avslutas även med ett resonemang om vikten av rätt laddinfrastruktur på rätt plats, samt vilken 
påverkan laddinfrastruktur kan har på elnätet. 

Kapitel 4 – Laddinfrastruktur i elnätet: I detta kapitel beskrivs utmaningar och möjligheter med 
elfordon och laddinfrastruktur för elnätet. 

Kapitel 5 – Marknadsstudie: I detta kapitel beskrivs marknaden för laddinfrastrukturutbyggnad och 
aktörers roll på marknaden kartläggs. Perspektiv från olika trafikslag anläggs också för ökad förståelse 
av marknaden och dess aktörer. Affärsmodeller diskuteras utifrån ett disruptivt perspektiv och ett 
traditionellt marknads perspektiv. 

Kapitel 6 – Hinder- och lösningsanalys: Detta kapitel redogör för de hinder som identifierats under 
arbetet som bromsar utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige idag samt lösningar på dessa hinder. 

Kapitel 7 – Samhällsekonomisk analys: I detta kapitel förs en samhällsekonomisk diskussion om 
motiven till offentligt stöd till insatser för utbyggnad av laddinfrastruktur samt kostnadseffektivitet för olika 
stöd. 

Kapitel 8 – Förslag till insatser: I detta kapitel redogörs för de förslag på insatser som arbetet 
identifierat som relevanta för att stimulera utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige. 

Kapitel 9 – Diskussion: I detta kapitel förs en avslutande diskussion om utbyggnad av 
laddinfrastruktur. 

Kapitel 10 – Slutsatser: I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som arbetet dragit. 

Med fördel påbörjas läsningen med sammanfattningen samt kapitel 1 och 2. Detta följt av kapitel 8 för 
att sedan skapa sig fördjupning, och vidare fördjupning i kapitel 6 och 7, och sedan vid djupt intresse 
återstående delen av arbetet. 

ORDLISTA 
Laddpunkt: ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas. 

Laddstation: en laddstation består av en eller flera laddpunkter där el kan överföras till ett eller flera 
elfordon. 

Laddplats: det kan finnas en eller flera laddplatser på varje laddstation. 

Laddbart elfordon: ett fordon som laddas med ström från extern källa och drivs med elektricitet. 
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1. INTRODUKTION 

I detta kapitel följer en beskrivning av arbetets syfte och mål, den metod som använts i arbetet, samt 
avgränsningar. 

SYFTE 
Syftet med arbetet är att utreda det offentligas roll och styrmedel för hur elektrisk drift av transporter kan 
påskyndas genom snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur. 

MÅL 
Målet med arbetet är att ta fram styrmedel som gynnar utbyggnaden av laddinfrastruktur med syfte att 
påskynda övergången till elektrisk drift av fordonsflottan i Sveriges inrikes transporter. 

METOD 
Med utgångspunkt i målbilder från framtida årtal (2045 och 2030) så analyserar arbetet hur och med 
vilka styrmedel som målen uppnås. Målbilderna är att så stor del av den totala fordonsflottan ska vara 
driven med elektrisk kraft 2045, och att motsvarande del är 70 procent år 2030. Ett 
samhällsplaneringsperspektiv har använts för att beskriva problematiken och dess lösningar i ett 
sammanhang. Att anlägga ett samhällsplaneringsperspektiv på frågan gällande 
laddinfrastruktursutbyggnad och användning av fordon ger en holistisk bild på vad det är för brukare 
som använder fordonen, hur dessa använder fordonen och relationen till förutsättningar i form av 
tekniska, fordonsmässiga, geografiska och andra förutsättningar som tillsammans behövs för att förstå 
hur samhället hanterar en disruptiv förändring så som övergången till elektriskt drivna fordon. 

 
Figur 6 Illustration av projektets utgångspunkt, dvs målbilden för utsläppsminskningar för fordonsflottan år 2030 och 2045. 

För att få mer information från marknadsaktörerna så har WSP, skickat ut en enkät till aktörer inom 
området som rör laddinfrastrukturen och dess hinder. Det inkom 32 antal svar på enkäten. I tillägg till 
enkäten arrangerades en workshop med aktörer inom området kring hinder och lösningar på dessa 
hinder. På workshopen samlades 20 deltagare från 17 olika aktörer och 10 deltagare från WSP. 

Följande kategorier av aktörer har arbetet haft kontakt med: 
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• Restaurant/handel 

• Nätbolag/ elbolag 

• Biltillverkare 

• Fastighetsägare 

• Myndighet/forskningsinstitut 

• Laddtjänsteaktör 

Enkätfrågorna var utformade utifrån uppdraget att finna de hinder som anses utgöra störst hinder för en 
väl utbyggd laddinfrastruktur. Frågor ställdes också på vem eller vilka som bör ta huvudansvaret för 
etableringen. 

Flera aktörer har också inkommit med kommentarer och egna förslag på styrmedel och dess utformning. 
Förslagen har beaktats i arbetet. 

AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet avgränsar sig till att se ta fram styrmedel som gynnar utbyggnaden av laddinfrastruktur med 
syfte att påskynda övergången till elektrisk drift av fordonsflottan i Sverige. Utgångspunkten för arbetet 
är de nationella klimatpolitiska målen gällande inrikes transporter framtagna av Regeringen och 
godkända av Riksdagen.  

Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, 
ska dessutom minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 

Följande delar är grundläggande i planeringen av en elektrifierad fordonsflotta, men ingår inte i 
uppdraget och behandlas därför inte, förutom i vissa avseenden väldigt övergripande: 

• Trafikslagen arbetsmaskiner, jordbruksmaskiner, flygfart och sjöfart. 
 

• Livscykelanalyser för byggandet av infrastrukturen, batterier och andra delar som krävs för 
elektrifiering av fordonsflottan. 
 

• Analys av risken för effektbrist i elnätet vid ökad elkonsumtion. 
 

• Hur elfordonsutvecklingen behöver planeras för att den inte ska leda till ökad bilism i tätorter. 
 

• Kopplingarna behov av laddinfrastruktur och de svenska satsningarna på elvägar. 
 

• Taxiverksamhet. 
 

• Vätgas som drivmedel i transporter. 
 

Hur konsumtion av el ska tillgodoses, och med vilket energislag som den elen ska produceras, är 
avgränsats ur uppdraget. Denna ökning av elkonsumtion, måste ses i relation till den minskning av 
bensin- och dieselkonsumtion som en elektrifiering av fordonsflottan kommer att leda till. I uppdraget 
ingår ej heller risken för effektbrist i elnätet, eller beräkningar av kostnadseffektiviteten i de olika 
förslagen. 
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2. RÄTT LADDINFRASTRUKTUR PÅ RÄTT PLATS 

För att accelerera elektrifieringen av Sveriges transporter är laddinfrastruktur avgörande. Infrastrukturen 
behöver se olika ut beroende på transportslag, transportmönster och geografisk placering, det vill säga 
skapas utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv. Med samhällsplanering som tar hänsyn till de specifika 
behov som olika elfordon och fordonsanvändare har, skapas rätt förutsättningar för en omställning av 
fordonsflottan. Huvudsakligen är det tre områden, ”vita fläckar”, städer, och godstrafik som arbetet 
identifierat som särskilt viktiga för att bidra till att påskynda övergången till elektriskt drivna transporter.  

Vita fläckar  

Genom att etablera snabbladdstationer var 10.e mil på sträckor identifierade av Trafikverket som vita 
fläckar utmed de största vägarna kan ett komplett laddnät i Sverige skapas. Effekterna är att brukare av 
fordon med eldrift alltid har en laddstation inom nåbar distans över hela landet, vilket ger ökad trygghet 
och tillgänglighet. 

Trots pågående projekt för utbyggnad av laddinfrastruktur har platser som inte nås av befintliga stöd 
identifierats av Trafikverket och i detta arbete. Det är platser som bland annat inte täcks av nuvarande 
TEN-T-projekt och där det i nuläget inte heller sker utbyggnad med hjälp av investeringsstöd som 
Klimatklivet. Dessa platser är framförallt på landsbygden i de nordvästra delarna av Sverige.  

Städer 

Etablering av laddpunkter i kluster runt städer, med enstaka punkter mitt i staden, och med 
sammankoppling av kluster via korridorer, skapar en trygghet genom att alltid ge närhet till en laddpunkt. 
Att veta att det finns möjligheter att ladda i det område man rör sig i, oavsett om det är hemma, vid 
arbetet eller någon annanstans i sin vardagliga miljö i staden skapar en trygghet som krävs för att 
människor ska välja ett elfordon. Det behöver skapas trygghet i och omkring städer om att alltid ha 
närhet till en laddpunkt. Det gäller framförallt för brukare av personbilar. Samtidigt kommer 
användningen av laddbara elfordon förändra behovet av att fylla fordon med energi till drift. Det gör att 
beteendet och därmed förhållanden att ladda laddbara elfordon skiljer sig från beteendet med att tanka 
ett fossildrivet fordon. Beteendet gör att färre publika stationer behövs, men väl kan antalet publika 
laddplatser behöva vara högt, utspritt i städer och i områden kring städer. 

Gods  

Laddinfrastruktur för godstransporter kräver initialt fokus på etablering av icke-publik laddinfrastruktur i 
depåer och transportnoder, samt publik laddinfrastruktur utmed tätt trafikerade leder så som mellan de 
tre huvudstadsområdena i Skandinavien (Köpenhamn, Oslo och Stockholm). Exempel på icke-publik 
laddinfrastruktur är hamnar, terminaler och vid logistikcenter där stora mängder transporter utgår från 
idag. Genom etablering av laddinfrastruktur i transportnoder så som exempelvis hamnar, och utmed 
färdrutter med utgångspunkt i dessa transportnoder, kan en betydande del av godstransporterna utföras 
av elektrifierade fordon. 
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3. LADDINFRASTRUKTUR FÖR OLIKA 
FORDONSTYPER 

I detta kapitel beskrivs utformningen av laddinfrastruktur samt förutsättningar och behov för etablering 
av laddinfrastruktur för olika fordonstyper. Kapitlet avslutas även med ett resonemang om vikten av rätt 
laddinfrastruktur på rätt plats, samt vilken påverkan laddinfrastruktur kan har på elnätet. 

NATIONELLT NÄT AV LADDINFRASTRUKTUR FÖR ALLA FORDONSTYPER 
För att transportmålet för 2030 och 2045 ska kunna uppnås krävs ett väl utbyggt nät av laddinfrastruktur 
nationellt för att laddinfrastrukturen inte skall bli en flaskhals för en accelererad elektrifiering av 
fordonsflottan. 

Idag är det skillnad på hur nätet av laddpunkter ser ut eller bör se ut beroende på om laddning sker i 
stad/tätort, på landsbygd eller längs vägen under en resa, privat eller publikt samt vilken typ av fordon 
som ska laddas.  

Placering av laddpunkter kan göras utifrån olika strukturer. Med korridorstruktur menas att 
laddmöjligheter installeras längs med en väg mellan två punkter, exempelvis mellan två städer eller på 
en regional nivå mellan två tätorter. Här kan laddning ske med snabbladdningsstationer i 
korridorsstruktur då det sker under en transport mellan två punkter och tidsaspekten är viktig. 

Nätet av publika laddpunkter i en stad eller på en tätort kan istället etableras med en klusterstruktur. I sin 
utformning är det viktigast att laddpunkterna täcker upp större delen av staden och tätorten och enkelt 
kan nås från flera vägar. Normal-, semisnabb- och snabbladdningsstationer etableras på strategiskt 
utvalda punkter så att elbilarna kan ta sig överallt i staden på el. Strategiska placeringar kan vara 
flygplatser, järnvägsstationer, färjeterminaler, stadskärnor och shoppingcenter. (9) 

För att kunna få ett heltäckande laddinfrastrukturnät i Sverige krävs att infrastrukturen byggs ut i 
staden/tätorterna och mellan städer och tätorter. Detta bör ske i kombination av dessa strukturer, en 
kombinerad struktur. 

En kombinerad struktur innebär att korridorstruktur används för sträckor mellan städer och tätorter, 
medan klusterstruktur över laddnätet skapas inne i städerna och tätorterna. Placering av 
snabbladdningsstationer kan även ske i städer och tätorter, dessa kan då också nyttjas av de laddbara 
fordon som endast ska passera staden eller tätorten. (9) 

 
Figur 7 Bilderna ovan illustrerar olika strukturer för placering av laddinfrastruktur.  Från vänster: ett kluster, en korridorstruktur och 
två kluster sammanbundna av en korridor (9) 

 

Eftersom laddmönster kan skilja sig mellan fordonsslag behöver laddinfrastruktur också etableras med 
fordonslaget som ska nyttja laddinfrastrukturen i åtanke. Laddinfrastruktur för personfordon har nått en 
högre grad av utbyggnad än laddinfrastruktur för övriga fordon. Det hänger antagligen ihop med att 
marknaden för eldrivna personbilar har utvecklats snabbare än för exempelvis bussar och tunga 
transporter. Nedan följer en redovisning för hur laddinfrastruktur för olika fordon skiljer sig åt, hur nuläget 
ser ut för laddinfrastrukturen och hur den kan utvecklas framöver.  
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PERSONBILAR 
I september 2018 fanns totalt 62 300 laddbara fordon, varav 59 600 var personbilar (10). Precis som för 
antalet fordon är även befintlig laddinfrastruktur i Sverige framförallt dominerad av laddpunkter för 
personbilar. Laddning av personbilar kan göras med olika typer av laddning; normalladdning, 
semisnabbladdning, snabbladdning eller supersnabbladdning. 

Olika laddtyper 
Normalladdning 

Den vanligaste formen för laddning är att fordonsägaren laddar sitt fordon i hemmet eller vid den 
besökta destinationen (exempelvis arbetsplatsen). Laddningen tar vanligtvis 2–8 timmar och bör ske i en 
laddbox som kan ladda med större effekt än ett eluttag. Laddningen sker då med 230V/10A eller 
230V/16A med en effekt på upp till 7,4 kW. Detta är en kostnadseffektiv och praktisk teknisk lösning då 
fordonet ändå förväntas parkera i flera timmar. 

Det är möjligt att ladda en elbil i vanliga eluttag eller motorvärmaruttag men rekommenderas inte av 
Elsäkerhetsverket på grund av viss säkerhetsrisk. (11) Om motorvärmaruttag har minst 10A säkring 
finns möjligheter att ladda elbilen i ett motorvärmaruttag. Genom att sätta en insats i den befintliga 
motorvärmarstolpen med två uttag, en för kupévärmaren och en för laddning, kan den befintliga stolpen 
användas. Det andra alternativet är att byta ut motorvärmaren och etablera en laddstation på samma 
plats. Eftersom el och fundament redan är på plats blir det billigare än att anlägga en helt ny laddstation 
(12). Installation av en laddstation för normalladdning av elbilar rekommenderas dock av 
Elsäkerhetsverket. 

För en enfamiljshusägare handlar det om att möjliggöra egen hemmaladdning, för 
bostadsrättsföreningar och hyresrättsföreningar handlar det om att tillgodose behovet hos de boende 
och för arbetsplatser handlar det om att tillgodose behovet för sina anställda. Forskning visar att 
hemmaladdning, vanligtvis normalladdning, står för huvuddelen av överförd energi, ungefär 80–90 
procent eller till och med högre för verksamhetsfordon (13). 

Semisnabbladdning 

En typ av destinationsladdning som har ökat drastiskt i antal är semisnabbladdning där elfordonet 
laddas med en effekt på cirka 22,5 kW. Detta gör att laddningen tar 30 minuter till två timmar och är ett 
lämpligt alternativ för offentliga laddplatser där den tillåtna parkeringstiden matchartiden det tar att ladda 
fordonet. 

Snabbladdning  

Sker vid snabbladdstationer som oftast finns placerade utmed de större vägarna runt om i ladet. 
Laddning sker med minst 50 kW och kan ladda upp till 80 procents batterikapacitet på cirka 20–30 
minuter. Denna typ av laddning sker oftast under längre resor och då laddningen i batteriet minskar. 
Eftersom största delen av laddningen sker när bilen står parkerad är efterfrågan på snabbladdning 
antagligen lägre än efterfrågan på tankning av bränsle till fossildrivna fordon. Snabbladdning kan istället 
ses som räckviddsförlängare och möjliggörare för ökad flexibilitet. 

Supersnabbladdning 

Supersnabbladdning har kapacitet på upp till 350 kW där 80 procents batterikapacitet kan uppnås på 
cirka 6–7 minuter.  

Publik och icke-publik laddning 
Utöver hur laddning sker brukar laddinfrastruktur för lätta fordon och personfordon även beskrivas som 
publik eller icke-publik beroende på om laddpunkten är tillgänglig för allmänheten eller inte. 
Uppskattningsvis sker 80–90 procent av all överförd energi för laddning av elfordon med 
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hemmaladdning, dvs icke-publika laddpunkter (14). Statistik för icke-publika laddpunkter är svåråtkomlig 
och osäker.  

Icke-publik laddning 

En laddpunkt eller -station som är placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen. Tillgänglig 
huvudsakligen för de boende eller de som arbetar på arbetsplatsen vid arbetstid. Icke-publik laddning 
sker ofta med normalladdning eller semisnabbladdning eftersom fordonen ofta står parkerad längre tid 
vid dessa typer av platser. Generellt kallas ofta icke-publik laddning för hemmaladdning. Möjligheten till 
hemmaladdning är viktig eftersom en bil står parkerad långa stunder och då även kan laddas. Det 
behöver vara en stomme för laddning av elfordon. 

Publik laddning 

Utöver laddning i hemmet kan en elbil även behöva laddas vid publika platser. En laddpunkt eller -
station som står placerad så att den är tillgänglig för vem som helst att kunna ladda sitt elfordon, till 
exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum. 
Publika laddstationer används mer sällan än icke-publika, men är viktiga för att åstadkomma en god 
rörlighet för främst elbil samt att skapa ett förtroende för laddfordon. 

Publik laddning sker ofta med semisnabbladdning eller snabbladdning eftersom laddpunkterna är 
placerade på platser där personbilar stannar under kortare tid. Dessa laddpunkter används generellt 
mer sällan (15) än icke-publik laddinfrastruktur men behöver finnas på plats för att möjliggöra rörlighet. 

Generellt sett brukar publika laddstationer delas upp i två kategorier; destinationsladdning och 
snabbladdning. Destinationsladdning är sådan som sker vid en destination som elfordonsägaren 
besöker och står parkerad vid, t.ex. en arbetsplats, restaurang, hotell, sevärdhet, köpcenter eller 
liknande. Destinationsladdning är ofta semisnabbladdning och sker under ett par timmar. Snabbladdning 
å sin sida sker längs vägen vid längre resor. 

Enligt Power Circle, som ansvarar för statistikdatabasen ELIS, finns det 5 874 publika laddpunkter för 
elfordon i Sverige idag, fördelade på 1 475 laddstationer, De publika laddpunkterna spänner från 
normalladdning till snabbladdning med likström. (16) 

Sedan statistiken togs fram för första gången i december 2014 har antalet laddpunkter ökat från 874 
stycken till dagens siffra på 5 874. Under samma period har antalet laddstationer ökat från 260 stycken 
till dagens 1475.  

 
Figur 8. Antal publika laddpunkter för personbilar, ackumulerat per månad i Sverige. (17) 
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Figur 9. Antal publika laddstationer för personbilar, ackumulerat per månad i Sverige. (17) 

Geografisk spridning av laddpunkter 
Beroende på geografisk placering finns olika behov och förutsättningar för laddinfrastruktur. Särskild stor 
skillnad är det mellan städer och landsbygd. 

Laddning i staden 

De publika laddstationerna är idag koncentrerade till de större städerna och till de större vägar som 
kopplar ihop städerna. I de norra delarna av Sverige är utbyggnaden väldigt begränsad. Där finns även 
det ett begränsat antal laddningsbara fordon, vilket laddinfrastrukturaktörer beskriver leder till begränsad 
ekonomi för utbyggnad av publik laddinfrastruktur i norra Sverige. 

Antal laddpunkter hänger idag generellt ihop med storlek på stad. I storstadslänen finns det mer utbyggd 
publik laddinfrastruktur, och där finns också den stora majoriteten av de laddbara fordonen idag. I de 
länen med stor spridning på bebyggelsen finns färre publika laddpunkter.  

 
Figur 10. Antal publika laddpunkter för personbilar per län i Sverige.  (17) 
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Som beskrivet är icke-publik hemmaladdning en stomme för laddning av personbilar, såväl i staden som 
på landsbygden. I staden finns dock generellt större möjligheter för publik laddinfrastruktur. Företag som 
etablerar laddinfrastruktur vill helst ha så stor nyttjandegrad av laddstationen som möjligt, vilket är 
kopplat till hur många bilar som rör sig i området. I städer är det normalt mer trafik, och ger således 
större kundunderlag för en laddstation. 

Nätet av publika laddpunkter i en stad eller på en tätort kan med fördel etableras med en klusterstruktur. 
I sin utformning är det viktigast att laddpunkterna täcker upp större delen av staden och tätorten och 
enkelt kan nås från flera vägar. Normal-, semisnabb- och snabbladdningsstationer etableras på 
strategiskt utvalda punkter så att elbilarna kan ta sig överallt i staden på el. Strategiska placeringar kan 
vara flygplatser, järnvägsstationer, färjeterminaler, stadskärnor eller shoppingcenter. (9)  

 
Figur 11 Illustration av placering av laddstationer i klusterstruktur i en stad. På bilden är laddstationer utplacerade i klusterstruktur i 
Stockholm som exempel. 

Laddning på landsbygden 

På landsbygden är tillgången till publik laddinfrastruktur normalt mindre och laddning av personbilar 
behöver i än större grad ske i hemmet eller på arbetsplatsen. Tillgång till publik snabbladdning längs 
vägen är dock ett viktigt komplement för att möjliggöra längre resor. 

Utbyggnaden av publik snabbladdinfrastruktur på landsbygden går långsamt vilket minskar 
möjligheterna till god tillgänglighet på landsbygden. I de norra delarna av Sverige är utbyggnaden av 
laddinfrastruktur särskilt begränsad. Där finns även ett begränsat antal laddningsbara fordon, vilket 
laddinfrastrukturaktörer beskriver leder till begränsad ekonomi för utbyggnad av publik laddinfrastruktur i 
norra Sverige. För att uppnå ett heltäckande nät av laddinfrastruktur i Sverige krävs tillgång till 
snabbladdning mellan städerna och tätorterna, det vill säga de så kallade korridorer enligt ovan 
beskrivna struktur. Längs vägen under en resa från en punkt till en annan är det vanligast med 
snabbladdning placerade vid naturliga stopp, exempelvis snabbmatsrestauranger eller trafikplatser. 

Trafikverket har utrett snabbladdstationer i rapporten ”Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar” 
från juni 2018. Där beskrivs utbyggnadsgraden som behövs för att täcka in alla funktionellt prioriterade 
vägar (FPV) i landet med infrastruktur för snabbladdning. Rapporten redovisar att det i april 2018 fanns 
297 publika snabbladdningspunkter enligt den definitionen. I begreppet FPV innefattas alla de större 
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vägarna i landet som sammanbinder städerna. I undersökningen anges en sträcka på 100 km mellan 
varje snabbladdstation som en rimlig sträcka för att med dagens elfordon kunna färdas på hela 
sträckningen av FPV.  

Trafikverkets utredning visar att existerade och planerade snabbladdstationer täcker in cirka 71,5 % av 
FPV, vilket innebär att det finns luckor för 5700 km av FPV.  

Rapporten utgick från två definitioner för hur körsträckor väljs där den ena enbart tar hänsyn till en möjlig 
färdväg mellan två snabbladdstationer medan den andra omfattar olika val av färdväg3. Resultatet för 
den första definitionen visas i figuren nedan. De sträckor som täcks in av snabbladdstationer visas i 
svart, de sträckor delvis täcks in visas i grått och de som inte täcks in visas i vitt. Användning av den 
andra definitionen resulterar i vita fläckar även i östra delarna av Skåne och Småland, norr om Vänern 
upp i Dalarna och större delarna av Norrland. Utifrån analysen kan det ses att framförallt 
landsbygsområden saknar utbyggd snabbladdinfrastruktur idag. 

 

Utifrån detta resultat har sedan Trafikverket utrett var längs FPV för de olika fallen som ytterligare 
snabbladdstationer bör byggas för att täcka in den resterade vägsträckan.  

Definition 1 

 
3Definition 1: Omfattar strikt avstånd mellan två snabbladdstationer utmed en möjlig färdväg.  

Definition 2: Omfattar olika val av färdväg mellan två snabbladdstationer 

 

Figur 12: kartbilderna visar täckning av de befintliga och planerade snabbladdstationerna enligt 
Definition 1 till vänster, och Definition 2 till höger. (106) 

Definition 1 Definition 2 
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Enligt Trafikverkets analyser för definition 1 är det totala antalet snabbladdstationer som behöver 
tillkomma för att täcka in FPV 79 st. Anläggande av 51 snabbladdstationer kan ske i anslutning till 
tätorter och ytterligare 22 stycken i anslutning till småorter4 för att täcka de vita fläckarna. Anläggs dessa 
krävs det endast sex stycken snabbladdstationer i korridorsstruktur längs en vägsträcka för att bygga 
ihop de nya laddklustren och få till en rikstäckande laddinstratruktur med snabbladdstationer längs FPV. 

Definition 2 

Enligt analysen för definition 2 blev resultatet att anläggande av snabbladdstationer i eller i anslutning till 
94 tätorter och ytterligare 35 st i anslutning till småorter. Då skulle det fortfarande återstå sträckor på 
2 000 km av FPV som inte är täckta av möjligheter till snabbladdning. Då bedömdes i analysen att 
ytterligare 10 st snabbladdstationer behövs för att täcka in de sista sträckorna. Det totala antalet 
snabbladdstationer som behöver tillkomma för att täcka in FPV blir då 139 st.  

Sammantaget behövs enligt Trafikverkets utredning konstatera mellan 79 och 139 stycken ytterligare 
snabbladdstationer för att skapa ett fulltäckande nät längs FPV, och därmed täcka de vita fläckarna. 

TUNGA TRANSPORTER 
Tunga transporter är här uppdelade på bussar, lastbilar och sjöfart. 

Busstrafik 
Antalet elbussar är ännu lågt. I september 2018 fanns 73 elbussar i Sverige, vilket motsvarar ca 0,5 % 
av marknaden (10). Antalet elektriska bussar har dock ökat med 27 % sedan 2017. Utvecklingen av 
elbussar har kommit längst för stadstrafik. I Sverige är det uteslutande i städer som befintliga elbussar 
används. 

Olika laddtyper 
Bussar kräver idag specifik laddinfrastruktur och kan inte laddas med laddstationer för personbilar. Det 
finns huvudsakligen tre sätt att ladda elbussar på idag: depåladdning, ändhållplatsladdning och elvägar, 
som alla kräver olika laddinfrastruktur. 

 
Figur 13 - Illustration av helelektrisk buss. En helelektrisk buss har ett batteri anpassat för antingen depåladdning (laddas i depå, 
oftast över natt) eller för hållplatsladdning (snabbladdas vid hållplats, ofta ändhållplats) Bilden visar en exempelbuss. (18) 

 

 
4 Småorter är koncentrerad bebyggelse med 50–199 folkbokförda invånare. 
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Depåladdning 
Vid depåladdning normalladdas bussarna i depå under 4-6 timmar över natten med en effekt på 20-80 
kW, det förekommer också laddning med lägre effektiv vilket kräver en längre laddtid.  

En 12 m ”standardbuss” som depåladdas kan enligt tillverkares uppgifter köra upp till som högst 30 mil 
på en laddning, men det varierar beroende driftsförhållanden. Ledbussar har i dagsläget en räckvidd om 
ungefär 20 mil. (19) 

Depåladdning har relativt låga investeringskostnader i laddinfrastruktur då laddning sker i depån. Det 
gör även att tekniken inte innebär några förändringar av gaturummet eller påverkar linjernas flexibilitet. 
Depåladdning av flera fordon samtidigt kan dock vara påfrestande på elnätet och lokala 
elnätsförstärkningar är ofta nödvändiga. 

Snabbladdning vid ändhållplats eller längs vägen 

Vid snabbladdning vid ändhållplatser, även kallat ändhållplatsladdning, sker laddning med hög effekt vid 
bussens ändhållplatser. En sådan buss är anpassad för laddning med högre effekter, normalt 150–450 
kW med dagens teknik. (20) Snabbladdning kan ske antingen via en kabel med CCS-kontakt, likt för 
personbilar, via en pantograf eller induktivt via en laddplatta. Vid flertalet kollektivtrafikförvaltningar i 
landet införs nu elbussar i fordonsflottan för stadstrafik med ändhållplatsladdning.  

Ändhållplatsladdning är en teknik som i högre utsträckning än depåladdning riskerar att låsa fast 
linjedragning i en stad till vissa stråk i och med att laddinfrastrukturen placeras vid befintliga hållplatser. 
Därför är det viktigt ur ett framtidsperspektiv att planera vilka linjedragningar och framförallt 
ändhållplatser som skall byggas ut och hur de används. (21)  

Snabbladdstationer skulle även kunna byggas längs stora vägar för långväga busstrafik för laddning 
längs vägen mellan två platser. Det finns ingen sådan laddinfastruktur utbyggd i Sverige idag, men det 
är en möjliggörare för elektrifiering av mer långväga busstrafik. Etablering av sådan laddinfrastruktur 
görs med fördel längs de stora motorvägar där långväga busstransporter vanligtvis går. 

Viktigt att poängtera är att snabbladdningsstationer för elbussar så gott som alltid kräver någon form av 
förstärkning av elnätet då laddning sker med hög effekt. Hur mycket nätet behöver förstärkas varierar 
dock beroende på strukturen på elnätet i området kring laddplatserna.  

Elvägar 

Laddning av en buss kan även ske kontinuerligt under färd. Det kräver att laddinfrastruktur byggs in i 
vägen vilket brukar benämns som en elväg. Laddning via elvägar är ett bra sätt att förlänga räckvidden 
för busstrafik i korridorerna mellan städer. 

Laddning på en elväg kan ske genom att bussen laddas via en luftledning (trådbussar), likt spårvagnar, 
vilket är vanligt förekommande i vissa städer i Europa. Infrastrukturen för laddning genom luftledning har 
stor inverkan på stadsbilden och är därför ett alternativ som många svenska kommuner inte väljer som 
första alternativ vid utredning av potentiell infrastruktur för elektrifiering av busstrafik i städer. (22) Denna 
teknik testas för godstransporter på en motorvägssträcka utanför Sandviken och kan bli aktuell för att 
fungera som räckviddsförlängning för såväl bussar som lastbilar längs större vägar i landet. 

Laddning kan också ske genom strömmatning i skenor i marken till strömavtagare i fordonet. Det pågår 
för närvarande tester av sådant system på en vägsträcka utanför Arlanda. Sådan laddning kan vara 
aktuell för längre bussturer i till exempel regiontrafiken som komplement till snabbladdning vid 
ändhållplats eller depåladdning över natten.  

Ytterligare en teknik är så kallad induktiv laddning där ett laddsystem grävs ner i vägbanan som skapar 
ett magnetfält och ström som fångas upp av en platta under bussen. Sådana system är i en tidig 
utvecklingsfas och testats bland annat i Södertälje, där induktiv laddning sker vid hållplatserna. En elväg 
med induktiv laddning planeras även på Gotland med byggstart 2019, och kommer bli den första i 
världen av sitt slag (23). 
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Olika typer av busstrafik kräver olika laddinfrastruktur 
Förutsättningarna för elektrifiering av busstrafiken och lämplig laddinfrastruktur skiljer sig beroende på 
vilken typ av busstrafik det handlar om; stadstrafik, regiontrafik och långfärdstrafik.  

Stadsbusstrafik 

Befintlig teknik och utbud av bussar gör att stadstrafiken i dagsläget är mest mogen att ställas om till 
elektrisk drift. WSP har gjort utredningar för kollektivtrafikförvaltningar som visar att en omställning av 
inledningsvis en linje och ur ett längre perspektiv hela stadstrafiken är möjlig med rätt förutsättningar. 
Bland annat Göteborg, Stockholm och Norrtälje har busslinjer i stadstrafiken som trafikeras av elbussar 
med ändhållplatsladdning samt depåladdning. 

Bussar i stadstrafik är ofta utformade för att optimera passagerarkapaciteten, ha hög turtäthet och 
används på flera olika linjer i staden. Linjesträckningen går oftast mellan städernas större förorter till 
stadens centrum och sedan vidare till en annan förort, alternativt vänder i centrum.  

Laddbehovet för bussar i stadstrafiken beror på linjesträckning och kan mötas med en kombination av 
depåladdning för vissa linjer och snabbladdning vid ändhållplatser för andra linjer.  

En flaskhals för en snabb omställning av stadstrafiken är hur mycket det lokala elnätet klarar av den 
tillkommande laddinfrastrukturen som krävs.  

 

 

Regionbusstrafik 

Elektrifieringen av regiontrafiken och långfärdstrafiken liknar varandra relativt mycket. Båda gynnas av 
att kunna ladda bussarna i depå eller uppställningsplatser under natten för att kunna starta sin färd.  

Bussarna som används till regiontrafik har en annan komfortnivå för passagerare som reser en längre 
sträcka med dem, utrymme för stående är begränsad och räckvidden behöver vara optimerad för lång 
användning under dagen. Turtätheten är oftast lägre för regionbussarna på grund av de längre 
sträckorna som linjerna har. Linjerna sträcker sig vanligtvis mellan centralortens station/resecentrum till 
större tätort utanför staden med uppehåll på i mindre tätorter på vägen, vanligen över kommungränser.  

Laddbehovet för bussar i regiontrafiken kan mötas med depåladdning under uppställning, t.ex. under 
natten, och snabbladdning vid ändhållplatser. Räckviddsförlängning under färd i form av snabbladdning 
eller elvägar kan även krävas för vissa längre linjesträckningar. Sådan laddinfrastruktur finns inte på 
plats idag. 

Långfärdsbusstrafik 

Långfärdsbussar som går långa sträckor mellan städer i olika delar av landet anpassas för att ge hög 
komfortnivå till passagerarna och kunna köra långa sträckor på en gång. Linjedragningarna går mellan 

Exempel: Elbussar i Shenzhen 

I slutet av 2017 bytte den kinesiska staden Shenzhen, en stad med cirka tolv 
miljoner invånare, ut sina samtliga 14 000 fossildrivna bussar mot elbussar 
och blev därmed den första staden i världen att ha en helt elektrisk 
bussflotta. Utrullningen av elbussar gick fort. År 2015 gav kommunistpartiet i 
Shenzhen i uppdrag åt de tre bussoperatörerna i staden att de fick tre år på 
sig att byta ut hela bussflottan till elbussar. Bytet stöttades finansiellt genom 
subventioner för både investeringen i fordon och till drift- och 
underhållskostnader. Subventioner inrättades även för utbyggnad av 
laddinfrastruktur. (93) 



 
 

 

 
10275640 •  Statens roll för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn  | 23   

städer i landet och vanligtvis ett fåtal gånger om dagen. På vissa sträckningar står bussen över natten 
för att göra återresan dagen efter. Laddbehovet för långfärdsbussar kan jämföras med transportfordon 
och distributionsfordon som kan ladda i depå under natten och sedan behöver räckviddsförlängning 
under färd via snabbladdstationer eller elvägar.  

Ett samutnyttjande av infrastrukturen för regiontrafik är tänkbar vid de stopp som långfärdstrafiken har 
vid stationer/resecentrum i de städer som linjen stannar på. Då regiontrafik och långfärdstrafik ofta 
nyttjar samma större vägar till städerna kan räckviddsförlängning också ske via elvägar. (24) 

Lastbilar 
Mer än hälften av alla transporter i Sverige är kortare än 50 kilometer. Runt en fjärdedel av alla 
transporter är 50–149 kilometer. Omkring 10 procent av transporterna är 150–299 kilometer och endast 
en liten andel av transporterna är längre än 300 kilometer. Längre transporter har en högre 
genomsnittlig lastvikt än korta transporter. Inrikestransporter sker huvudsakligen med tunga lastbilar (90 
procent 2016). (25) 

Tabell 1 Sammanställning av hur stor andel av Sveriges transporter som kör olika långt. 

Km Andel 
transporter 

50 eller 
mindre 

mer än 50% 

50–149 25% 
150–299 10% 
Längre än 300 mindre än 15% 

 

Idag finns det enbart lätta laddbara transportfordon kommersiellt i landet. Totalt 2441 laddbara lätta 
transportfordon var registrerade i Sverige i september 2018. Dessa laddas främst i depå.  

Olika laddtyper 
Det finns i dagsläget 4 huvudsakliga sätt att ladda eldrivna lastbilar. 

Normalladdning i distributionscentral och depå  

Normalladdning i depå innebär laddning vid en transportnod/depå när lastbilen inte används, exempelvis 
över natten. Antalet laddpunkter baseras på hur många lastbilar som respektive transportföretag äger 
och som står i depån samtidigt.  

Snabbladdning vid destination och omlastningsnoder 

Snabbladdning vid destination som lastkaj och omlastningsnoder med en effekt på cirka 150-450 kW. 
Snabbladdning är passande för lastbilar med relativt korta och förutsägbara transportmönster, eller 
lastbilar som trafikerar längre sträckor och inte klarar sig på enbart depåladdning. Det kräver mindre 
batterier, vilket gör fordonen mer kostnadseffektiva.  

Snabbladdning längs större vägar 

Snabbladdning vid större vägar med hög effekt är passande för fjärrtransporter mellan städer, tätorter 
och logistiknoder. Sådan laddning kräver hög effekt för att minimera laddtiden. Med befintlig teknik är 
laddning med cirka 300 kW tänkbart i ett första skede, vilket innebär en laddtid på under en timme med 
en tänkbar batterikapacitet på 300–400 kWh för en tung lastbil.  

Elvägar  

Elvägar är vägar med integrerad teknik där laddning sker kontinuerligt under färd. Exempelvis genomför 
Scania försök i Sverige idag och tekniken är lämplig för laddning av tunga transportfordon för långväga 
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transporter som har en förutbestämd körsträcka. Andra tester som pågår är elväg utanför Sandviken och 
en sträcka utanför Arlanda flygplats. Även en elväg med induktionsladdning planeras på Gotland med 
byggstart 2019. 

Olika typer av lastbilstrafik kräver olika laddinfrastruktur 
Olika användningsmönster innebär olika behov av laddinfrastruktur. Mest framträdande är skillnaden 
mellan urban distribution, regional distribution och fjärrdistribution. 

Urban distribution 

Urban distribution innefattar lastbilstransporter i städer, exempelvis varutransporter, sophämtning och 
liknande. Vid urban distribution behövs normalt lätta lastbilar med kort räckvidd (100 km). Det finns goda 
tekniska möjligheter för elektrifiering av sådana transporter då deras krävda körsträckor ofta är inom 
100–200 km, vilket är i linje med tillgängliga batteriers räckvidd. Eldrivna och laddbara lätta lastbilar 
finns på marknaden idag och fler modeller förväntas släppas under 2019, med en räckvidd på cirka 300 
km.  

 

 

För lastbilar inom urban distribution är normalladdning i depåladdning vid terminal/depå grunden och det 
viktigaste första steget i utbyggnad av laddinfrastruktur. Eftersom fordonen vanligtvis levererar under 
bestämda tider kan de under övrig tid laddas fullt i depån under längre tiden. Med dagens batterier, ofta 
100–200 kWh, bör lastbilarna klara varje körning på depåladdning. För att öka tryggheten och 
flexibiliteten för åkerierna är dock snabbladdare med minst 150 kW längs med transportrutten, vid 
omlastningsnoder eller vid depån för laddning under raster eller skiftbyten ett viktigt komplement. En 
utbyggd snabbladdinfrastruktur för urbana transporter finns inte idag.  

Regional distribution 

Regional distribution omfattar transporter i en region och kan därmed innefatta distribution inom en stad 
samt mellan städer under samma körning. Det innebär behov av längre räckvidd än för urban 
distribution, alternativt större möjlighet till laddning längs vägen eller vid terminaler. Depåladdning under 
exempelvis natten är lämpligt som grund för laddning. För regional distribution blir dock möjlighet till 
snabbladdning vid omlastningsnoder viktigare som räckviddsförlängning för att få ökad flexibilitet i 
distributionen. Värt att poängtera är att sådan laddinfrastruktur behöver kunna bokas, alternativt är 
privat, för att säkerställa att lastbilen är garanterad tillgång till laddning vid behov för att minska påverkan 
på transportrutten. 

Fjärrdistribution 

Tunga lastbilar väntas bli tillgängliga på marknaden under kommande år, med räckvidder på som max 
800 km enligt Tesla. (26) 

Exempel: Elektrifierade samtransporter i Stockholm 

Ett sätt att effektivisera lastbilstransporter i en stad är genom samlastning. I 
projektet Älskade stad som genomförs i Stockholm och går ut på att minska 
antalet godstransporter i city. I projektet levereras gods till en 
samlastningscentral, varifrån en eldriven lastbil distribuerar godset inne i city. 
Samma lastbil samlar även in avfall på vägen tillbaka till centralen, som 
sedan transporteras ut ur city till återvinningsanläggningar. Projektet är en 
samverkan mellan Stockholms stad, Vasakronan, RagnSells och Bring. (94) 
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Fjärrdistribution är i högre grad beroende av lastbilar med längre räckvidder. Fjärrdistribution går 
framförallt mellan landets stora logistiknoder och importerat gods anländer framförallt via sjötransporter, 
cirka 70 procent. Godset transporteras huvudsakligen överensstämmande med de svenska delarna av 
det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Sveriges hamnar fungerar som logistiknoder. De 
används av flera transportslag för omlastning och mellanlagring. Många av hamnarna har specialiserat 
sig på ett fåtal varugrupper, varför olika varugrupper transporteras till olika hamnar. Sverige har fem 
hamnar, Luleå, Stockholm, Göteborg, Malmö och Trelleborg, som ingår i det transeuropeiska 
transportnätverket TEN-Ts stomnät. Dessa hamnar kan söka medfinansiering för 
infrastrukturinvesteringar från Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). (27) 

Godstransporterna är koncentrerade till större stråk, också de huvudsakligen överensstämmande med 
svenska delarna av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T:s stomnät. Stråken som används 
oavsett avstånd eller varugrupp är främst Europavägarna som går mellan de tre huvudstadsområdena i 
Skandinavien. Enligt nationella godsstrategin är merparten av de totala lastbilstransporterna som sker 
inrikes i Sverige utförda av svenskregistrerade lastbilar.  

Ofta kompletterar olika trafikslag varandra i godstransporterna. 92 procent av godstransporterna som 
sker med lastbilar inrikes transporteras kortare än 300 kilometer, ett avstånd som ofta framhålls som 
gräns för då andra trafikslag kan konkurrera med lastbilstransporter för att åstadkomma en överflyttning 
till järnväg eller sjöfart. Hög utnyttjning av järnvägens stamnät längs hårdast trafikerade sträckorna 
mellan de tre nordiska storstadsområdena, gör omlastning svår även om transporterna är långa. 

Med bakgrund av ovanstående framgår att tunga lastbilar för godstransporter framförallt rör sig mellan 
olika logistiknoder. Det innebär behov av laddinfrastruktur vid logistiknoderna för laddning under lastning 
samt snabbladdning längs vägen mellan logistiknoder, huvudsakligen längs TEN-T:s stomnät. Här blir 
snabbladdinfrastruktur, alternativt elvägar, av stor vikt för att möjliggöra laddning längs vägen för 
räckviddsförlängning.  

Enligt de så kallade AETR-reglerna som reglerar tillåten körtid får en lastbil köras i max 4,5 h i sträck för 
att därefter ha en 45 minuter lång rast (28). Med en hastighet på 80 km/h och en batterikapacitet på 
300-400 kWh nås nästan denna tidsgräns. Det är därför tänkbart att lastbilar för fjärrdistribution skulle 
kunna snabbladdas under de raster som regelverket kräver. Därigenom skulle de klara av   

En överslagsräkning för en lastbil med batterikapacitet på 400 kWh (räknat med urladdning till maximalt 
20 % återstående laddning, dvs att 320 kWh av batteriets kapacitet används) visar att en lastbil skulle 
behöva snabbladdas en gång under färden transporter mellan Göteborg-Malmö (ca 270 km, färdtid ca 
3,5 h). Vid transport mellan Stockholm-Malmö (615 km, färdtid knappt 8 h) krävs laddning vid två platser 
och mellan Stockholm-Göteborg (ca 480 km, färdtid ca 6 h) vid två platser. Vid etablering av fem 
snabbladdstationer för lastbilar längs Europavägarna längs stråken Köpenhamn-Oslo-Stockholm, skulle 
en lastbil kunna drivas på el, förutsatt att den är fulladdad vid start och väljer att stanna på vägen vid 
någon eller några av dessa platser.5 Detta är enbart ett illustrativt exempel och vidare utredningar 
rekommenderas för att undersöka lämplig utformning och placering av ett snabbladdinfrastrukturnät för 
lastbilar mellan stora logistiknoder.  

För skytteltrafik, exempelvis mellan en hamn och en industri, där stora mängder gods transporteras i 
ständigt flöde är exempelvis elvägar ett alternativ. Elvägar längs med tungt trafikerade stråk, t.ex. längs 
sträckor på TEN-T-nätverket, kan också användas som räckviddsförlängare för fjärrdistributionslastbilar. 
Då kan behovet av stopp längs vägen minskas. 

 
5 Detta gäller för en lastbil längs denna sträcka. Det är dock troligt att flera lastbilar kommer behöva ladda samtidigt 
vid samma ställen, dvs att det behöver anläggas flera laddstolpar på platserna längs stråket. Hur många beror i sin 
tur på hur många lastbilar som i snitt trafikerar sträckan samtidigt och därmed behöver ladda samtidigt. Detta 
behöver utredas vidare i en handlingsplan för godstrafik som nyttjar laddinfrastruktur och behöver kombineras med 
utredning om godstransporter på vätgas. 
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SJÖFART 
Elektrifiering sker också inom sjöfart, även om denna ligger efter huvudsakligen på grund av höga 
utvecklingskostnader och mindre marknad än vägfordonsindustrin, samt låg kunskapsnivå bland 
intressenter och beslutsfattare. Elektrifieringen sker i huvudsak av fartyg med varierat effektuttag, och 
då särskilt passagerartrafik längs korta fördefinierade sträckor. Initiativ för att standardisera 
laddinfrastruktur har potential att sänka utvecklingskostnaderna. Laddinfrastrukturen är koncentrerad till 
snabbladdning i hamn, vilket kräver tillgång till hög effekt.  

I Norge genomförs flera projekt med batteridrivna färjor. Vid 2019 beräknas sex batteridrivna färjor vara 
driftsatta. I Sverige elektrifieras två av HH-ferries färjor för trafik mellan Helsingborg och Helsingör under 
2018 (dessa har precis tagits i drift vid dags datum). Dessa har en batterikapacitet på 4,16 MWh vardera 
(29) och laddas med en effekt på som max 10 MW, det vill säga 200 gånger kraftigare effekt än vissa 
snabbladdare för en elbil (50 kW) (30). Tillgången till laddeffekt är en utmaning för utbyggnad av 
laddinfrastruktur för sjöfart. 

4. LADDINFRASTRUKTUR I ELNÄTET 

Branschföreningen Svensk Energi menar att det svenska elnätet i stort sett klarar en omfattande 
utbyggnad av laddinfrastrukturen gällande att leverera energin. Studier och bedömningar har gjorts för 
vad elektrifieringen av transportsystemet i Sverige skulle kräva energimässigt och resulterat i att 
elanvändningen för att täcka transporterna 2030 är 10–15 TWh/år. Dock finns en närstående utmaning i 
det svenska elnätet där det i många punkter finns en begränsad kapacitet för effektöverföring. Detta har 
redan börjat visa sig i exempelvis Uppsala där nätet begränsar vilken effekt som laddpunkterna kan ha i 
stadskärnan.  

   

Vid en större utbyggnad av antalet laddpunkter, både publika som icke-publika, kommer det krävas att 
lokal- och distributionsnätet på många platser byggs ut och förstärks för att klara av det ökade 
effektbehovet som laddningen ger upphov till. Om många elfordon laddar samtidigt i ett område med låg 
kapacitet kan detta skapa problem för transformatorer och kablar i distributions- och lokalnätet, 
exempelvis i villaområden eller vid punkter med låg densitet i distributionsnätet.  

Sker ett ökat uttag av el eller effekt från elnätet där det inte är rätt dimensionerat påverkas 
spänningsnivåerna och därigenom frekvensen i elnätet. Vid anslutning till laddare med hög effekt eller till 
flera med lägre effekt vid samma tidpunkter kan ett spänningsfall uppstå. Ett spänningsfall eller en 
förändring i frekvensen påverkar nätet negativt och kan bland annat leda till ökade förluster i 
transformatorer, stor skada på elektronisk utrustning och omfattande strömavbrott.  

Framöver måste flera av dagens transformatorer och kraftledningar i lokal- och distributionsnätet bytas 
ut på grund av ålder. Allmännyttiga och privata företag bör överväga att återinvestera i komponenter 
med högre kapacitet än idag, så att nätet kommer att bli ännu bättre rustade att ta itu med 
elektrifieringen av transportsektorn. Det kan också vara lämpligt att genomföra återinvesteringar på 

Faktaruta – Belastning 

Norges vatten- och energidepartement har genomfört en utredning där påverkan på 
elnätet undersöktes med en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen och införandet av 
1,5 miljoner elbilar till 2030. I utredningen kom man fram till att införandet av ett sådant 
antal elbilar kan ge en ökad energianvändning på cirka 4 TWh/år, vilket motsvarar en 
ökning med 3 procent av Norges totala elanvändning. (6) 

Dessutom kommer elbilsflottans batterier i framtiden att kunna jämna ut eller kanske 
sänka elpriset, öka kapacitetsutnyttjandet i elnäten och fasa in sol- och vindkraft i 
elsystemet. 
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samma grundval för ökad elektrifiering. Lägg där till den snabba utbyggnaden som sker i flera städer 
runt om i landet, i dessa nya områden måste elnätet dimensioneras för att klara av en utbyggnad av 
laddinfrastruktur och ett stort antal elbilar som laddas samtidigt. (6) 

 

Vid en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen kan det uppkomma en situation där utbyggnaden och 
förstärkningen av elnätet inte hinner med och blir en flaskhals för utbyggnaden av laddinfrastrukturen. 
Elnätet är en trög infrastruktur där förändringar och utbyggnader sker under en lång tid, detta på grund 
av de regler och lagar som finns kring den samhällsviktiga infrastrukturen. Risken finns att med dagens 
regler, lagar och planprocess kring utbyggnaden av elnätet inte hinner med i den takt som 
laddinfrastrukturen har. (7) 

Takten för utbyggnaden av elnätet kan också begränsas av de intäktsramar som reglerar elnätsägarnas 
verksamhet. Dessa intäktsramar begränsar vilka avgifter som företagen får ta ut av sina kunder för att 
elnätsavgifterna enligt ellagen vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Intäktsramarna leder till 
att avgifterna ska täcka skäliga kostnader för att bedriva elnätsverksamhet under tillsynsperioden och ge 
en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. (8) Ryms inte utbyggnad och 
förstärkning av elnätet inom den tilldelade intäktsramen för respektive elnätsföretag riskerar denna inte 
bli av eller att utbyggnadstakten av elnätet begränsas.  
System för smart laddning och spridning av laster i nätet kan vara ett hjälpmedel för att möta 
effektutmaningarna som uppstår i elnätet med ökad laddning. Digitaliseringen och smarta lösningar för 
att sprida ut lasterna under laddning kommer kunna underlätta laddning i många punkter i elnätet. 
Sådana lösningar kan också bidra till att öka efterfrågan av laddinfrastruktur i punkter i elnätet där 
effektutmaningen är en flaskhals. Införandet av effekttariffer, vilket innebär att nättariffen varierar med 
tiden och baseras på effektuttaget, medför också incitament för att sprida lasterna och gynna införandet 
av digitala lösningar för spridning av laster.  
Med införande av smart elnätsteknik som möjliggör hantering av mer komplexa flöden av el, styrning av 
användning och energilagring rustas nätet ytterligare för att hantera framtidens utmaningar. Smart 
laddning gör att elfordon laddas med minskad belastning på nätet genom att hänsyn tas till effekttoppar 
och laststyrning. Nätet blir mer flexibelt och kan hantera varierande laster på ett bättre sätt. Även en 
kombination av solceller och batterier i exempelvis en fastighet möjliggör för lokal elproduktion att nyttas 
vid laddning av elfordon där nätet inte räcker till.  

En kombination av nätförstärkningar och smart teknik är nödvändig för att hantera den kommande 
belastningen i framtidens elnät med en kraftig utbyggd laddinfrastruktur. 

 

  

Faktaruta - Pumplagen 

En lärdom som kan dras från Sverige är införandet av den så kallade 
Pumplagen. Riksdagen beslutade 2005 att anta regeringens förslag om denna 
lag, vilket innebar att de större bensinstationerna i Sverige var skyldiga att 
tillhandahålla förnybara drivmedel som exempelvis etanol och biogas. 
Pumplagen ansågs vara teknikneutral, men har i praktiken lett till att E85 i hög 
grad blivit tillgängligt vid de tankstationer som omfattas av lagen. I vissa fall har 
pumplagen lett till en ekonomisk påfrestning för ägare av tankstationer då de 
själva fått stå för investeringskostnaden. Lagen har dock medverkat till ökad 
tillgänglighet och användning av förnybara drivmedel. (96) 
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5. MARKNADSSTUDIE 

I detta kapitel beskrivs marknaden för laddinfrastrukturutbyggnad och aktörers roll på marknaden 
kartläggs. Perspektiv från olika trafikslag anläggs också för ökad förståelse av marknaden och dess 
aktörer. Affärsmodeller diskuteras utifrån ett disruptivt perspektiv och ett traditionellt marknads 
perspektiv. 

MARKNAD FÖR LADDINFRASTRUKTUR 
Många menar att det idag inte finns någon livskraftig affärsmodell för laddinfrastruktur. Det kan bero på 
att det idag inte ännu finns tillräckligt med elbilar på våra vägar, investeringskostnaden är hög och att en 
laddstation idag inte genererar mycket löpande intäkter.  

I denna utredning har det framkommit att det är stor skillnad mellan publik och icke-publik 
laddinfrastruktur. För privatbilister genomförs majoriteten av alla laddningar i icke-publika laddstationer, 
och enligt Naturvårdsverket antas det motsvara 90% av den överförda energin till elfordon.  

För icke publik laddinfrastruktur finns det svårigheter i städer där de boende parkerar på gatan, i p-hus 
och parkeringsplatser. Det är ibland förknippat med stora investeringar att få fram tillräckligt med 
kapacitet vid laddstationerna men det finns också en brist i kunskap och incitament för att etablera 
laddstationer. 

Endast en mindre del av laddningarna görs på publika stationer och då finns det flera olika system om 
hur de fungerar, hur länge man kan parkera, vad det kostar, ofta är det gratis. Detta genererar en 
osäkerhet hos både aktör och brukare, vilket i sin tur leder till höga trösklar för att investera.  

Trots detta finns det företag som bygger laddinfrastruktur. Vi kan idag se att utvecklingen av nya 
tekniker formerar nya affärsmodeller och den klassiska värdekedjan i affären kommer förändras och 
omdefinieras. Att samverka och hitta kombinationer av varor och tjänster är idag av allt större vikt då 
kundfokus ökar och vi har möjlighet att knyta samman information för att skapa affärsmodeller som 
genererar ett högre kundvärde. När det kommer till laddstationer kommer en helt ny marknad att skapas 
då förutsättningarna skiljer sig mycket ifrån den traditionella.  

Aktörers roller  
Det finns många aktörer som kan ha ett intresse i att tillhandahålla laddinfrastruktur, då det även finns 
ett sekundärt värde av detta. Nya samverkansformer kommer att växa fram, där många tjänster 
kombineras i en s.k. disruptiv modell.  

Nedan beskrivs de aktörer som kan ha intresse i att etablera och investera i laddinfrastruktur. Det finns 
flera möjliga samverkansformer mellan aktörer tex köpcenters och energibolag 

Energibolag  

I Sverige finns ett antal nätägare som äger de ledningar som elen transporteras i och ansvarar för dem. 
De har ensamrätt i de geografiska områdena och har en skyldighet att ansluta de som vill inom området. 
Elhandelsbolag verkar över hela landet och det är med dem man tecknar elavtal med.  Att ansluta 
snabbladdstationer till nätet kräver att det finns tillräcklig kapacitet i nätet. Nybyggnation och 
framdragning av mer kapacitet i nätet är en stor investering och i klimatklivet bedöms halva 
investeringskostnaden gå till anslutningsavgift i elnätet. Detta är särskilt kostsamt i städer. Detta leder till 
att det blir kostsamt för andra aktörer att etablera laddstationer där elnätet behöver utöka kapaciteten. 
Många kommuner har energibolag som kan erbjuda laddstationer på samma sätt som laddoperatörer 
som kan ta ett helhetsansvar för en laddstation. 
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Laddoperatörer  

Clever, InCharge E.On erbjuder helhetslösningar för laddinfrastrukturen. Bakom dessa operatörer står 
elbolag och de leverantörer som finns för själva laddstationen. Privata aktörer kan ingå samarbete med 
dessa för att kunna erbjuda laddstationer till sina kunder, anställda eller andra intressenter. 
Operatörerna erbjuder en helhetslösning för uppförande, drift, övervakning, underhåll och 
betalningslösningar. Vanligt är att privata näringsidkare så som hotell, restauranger och shoppingcenter 
ingår i samarbeten. De ser ett särskilt sekundärt intresse i att erbjuda sina kunder destinationsladdning. 

Det offentliga  

Offentliga aktörer kan ha flera roller för utbyggnationen av laddstationer. De har ofta stora fordonsflottor 
som kan ställas om och därmed verka som en katalysator och driva på utvecklingen. Kommuner kan 
inleda samarbeten regionalt och verka för informationsspridning. De kan etablera laddstationer i sina 
bostäder, verksamheter och andra strategiska punkter. Ofta är kommuner också markägare och kan 
upplåta mark för etablering av laddstationer för att sänka trösklarna för aktörer att investera i 
laddinfrastruktur. 

  

 
Trafikverket  
Trafikverket har möjlighet att upplåta mark inom vägområdet för snabbladdning i kommersiell 
användning. Möjligheten till koncessionsbefriade mikronät för snabbladdning gör att Trafikverket kan 
bygga snabbladdningsstationer inom vägområdet utan att det betraktas som nätverksamhet. Detta 
innebär att det inte finns något lagligt hinder för Trafikverket att etablera mikronät på till exempel 
rastplatser. Om Trafikverket ska etablera laddinfrastruktur på utvalda platser som omfattas av vägrätten 

Exempel 

I Stockholm stad har kommunen en långsiktig målsättning att tillgång till publik infrastruktur inte ska 
utgöra ett hinder till en fossiloberoende fordonsflotta. Den kortsiktiga målsättningen är att ha 500 
publika laddstationer på Stockholms gatumark fram till 2020. Efter en utredning har kommunen 
beslutat om så kallade laddgator på utvalda strategiska platser.  Laddgatorna har både snabb och 
normalladdning och laddstationerna är samlade med flera laddstationer bredvid varandra.  

Stockholms stad har på en öppen karta presenterat var de avser etablera laddgator i samarbete med 
privat aktör. En aktör kan ansöka om att etablera max 10 platser vid ett tillfälle.  Den privata aktören 
står för installation och drift och underhåll av laddstationerna. Staden upplåter mark och bekostar 
skyltningen. Kommunen avstår också från parkeringsintäkter där de erbjuder 30 minuters fri parkering 
vid snabbladdare.  

Endast laddningsbara bilar får stå på laddplatserna och de finns tidsbegränsningar för hur länge man 
får stå. Snabbladdare har max 30 minuter och normalladdning tidsgränser på 3 timmar dagtid och 
obegränsat nattetid. 

Vid sidan om de publika laddplatser i gatumiljö har även beslut om att Stockholms Parkering AB ska 
etablera 500 laddplatser i parkeringshus och parkeringsplatser fram till 2020. (98) 

Exempel 

Ett kommunalägt energibolag med en verksamhet etablerad i södra delarna av Sverige. Bolaget har etablerat 
laddstationer på många platser i sitt upptagningsområde både för eget bruk, anställda och publika laddare till 
kunder. De erbjuder även helhetslösningar till de som vill erbjuda kunder eller anställda möjligheter till laddning.  

I den helhetslösning de erbjuder finns följande tjänster: 

1. Laddoptimering, som erbjuder en tjänst som styr laddningen av fordon så att nätet inte överbelastas, att 
huvudsäkringar håller för belastningen och el abonnemanget inte överskrids 

2. Kundsupport som är öppen för kundfrågor, felanmälningar. Via kundsupport kan status på laddstation 
och uppdateringar göras.  

3. Betallösning, finns olika lösningar för betalningar och registrering av laddningar. 

För att etablera laddstationer kan de också hjälpa sina kunder att söka medel från Klimatklivet. 

(97) 
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behövs ett särskilt uppdrag från regeringen. Om Trafikverket skulle få i uppdrag att bygga ett omfattande 
koncessionspliktigt elnät för snabbladdning innebär det ett flertal konsekvenser och behöver i sådana 
fall analyseras djupare. Bland annat skulle ett sådant uppdrag innebära att Trafikverket bedriver 
nätverksamhet och då måste myndighetens uppdrag förändras, vilket även kräver justeringar i de 
författningar som styr Trafikverket. Sannolikt krävs det även författningsändringar för 
väghållningsmyndigheternas del, eftersom de svarar för huvuddelen av den myndighetsutövning som är 
knuten till de allmänna vägarna. Just nu pågår en utredning om att se över regelverket för 
nätkoncessioner.   
 
Bilindustrin  
I en framtid med en större utbud och variation på modeller har branschen goda förutsättningar att nå en 
framgångsrik kommersialisering för elfordon. Att leasa ut bilen kan skapa möjlighet att sänka 
inköpspriset. Bilproducenter ser potentialen för snabbladdningsåtkomst att öka försäljningen av sina 
fordon. Tesla har konstruerat och levererat tillgång till det egna laddningsnätet för att öka fordonets 
attraktivitet och även andra bilproducenter ser etableringen av laddstationer som en drivkraft för att sälja 
mer elbilar. 
 
Godstransporter  
Det förekommer idag inte många tunga transporter med elfordon. Tydligt är dock att marknaden 
signalerar att det inom snar framtid kommer att ske ett skifte. Nya tunga lastbilar kommer ut på 
marknaden och räckvidden ökar. De aktörer som köper transporttjänst kan ha uppsatta miljömål för de 
transporter de upphandlar och efterfrågan på eldrivna transporter ökar också. Oklart är dock hur och 
vem som ska ansvara för laddinfrastrukturen. Det kommer att finnas ett stort behov av laddinfrastruktur 
vid terminaler och omlastningspunkter. Men det kan även ske vid kaj ute hos kund. Idag finns det en 
osäkerhet och kunskapsbrist i om hur laddplatser ska utformas på ett optimalt sätt för inte utgöra en 
säkerhetsrisk, tidsslöseri eller på annat sätt påverka transporten.  
Lätta transporter som sker på kortare sträckor har kommit längre då de har helt andra förutsättningar 
och kan ladda under nätterna i parkeringshusen. Viktigt är att de finns snabbladdstationer som ett 
komplement för flexibilitet och säkerhet.  
 

  
 

Exempel 

Ryska posten är en budfirma som, förutom transporter, även erbjuder Allt-i-allo-tjänster som hantverkstjänster, 
och ”Skafferiet” som förser företag med frukost, frukt och mellanmål. Dessa delar har tillsammans 10 bilar som 
alla är elbilar, för budbilarna är 10 av 30 bilar elbilar. De kommer att byta ut hela fordonsflottan till eldriven när 
leasingkontrakten går ut.  Ryska postens motiv till bytet är miljömässiga, och de menar att företag som inte 
skiftar teknik inte kommer överleva. Det finns även en efterfråga på hållbara tjänster från deras kunder. 

Idag har de svårt att se ekonomiska vinster i de bilar de bytt då de finns begränsningar i hur långt de kan köras 
pga att de har en räckvidd som är under 20 mil och därmed får hybriderna ta de längre sträckorna och 
vinsterna med billigare drift inte riktigt kan räknas hem. Ryska posten är ett företag som måste vara flexibelt 
och garanterar att infinna sig hos kund inom 15 minuter. De har därför höga krav på tillgänglighet av 
laddstationer dvs de måste fungera, inte vara köer och gärna gå att boka.  

Deras andra tjänster kör korta sträckor och behöver endast laddas hemma i garaget för att kunna användas till 
fullo nästa dag.  

De bilar som framöver kommer användas som budbilar kommer ha en större räckvidd än de elbilar som de kör 
idag vilket kommer leda till att de kan köras 30–40 mil om dagen och därmed kan användas till fullo utan att 
laddas mer än nattetid. Problematiken som då kan uppstå är att det blir svårigheter att få tillräckligt med 
laddplatser på natten. Förarna av bilarna har möjlighet att ta bilarna hem om de vinner tid på det och många 
bor i stan och kan ha svårigheter att ladda hemma. Det finns dessutom inte laddplatser till samtliga bilar som 
budfirman har. De ser därför att det är viktigt att det finns möjligheter för förarna att ladda på parkeringar, gator i 
bostadsmiljöer. Som ett komplement till detta ser de också att snabbladdningsstationer på strategiska platser 
fyller en viktig funktion. (99) 
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Buss Linjetrafik  

För bussar i stadstrafik och regiontrafik påverkas marknaden starkt av kommunernas 
kollektivtrafikupphandlingar. Upphandlingarna kan till viss del begränsa takten för omställning till 
elbussar, då avtal för inköp av bussar ofta sträcker sig över lång tid. Men upphandlingen kan även 
fungera som en accelerator för omställningen i och med att kommunen har möjlighet att ställa krav i 
upphandlingen som styr mot elbussar. Ansvaret för laddinfrastruktur kan dock variera beroende på typ 
av laddning, var den placeras och vem som är villig att investera i laddinfrastrukturen. Det finns ingen 
tydlig rollfördelning för vem som bör bära ansvaret för utbyggnad av laddinfrastruktur för stadsbussar 
idag och de städer som infört elbussar hittills har gjort på lite olika sätt där det offentliga ibland står för 
infrastrukturen och i andra fall står utförande företag för infrastrukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taxi  
Redan nu är det lönsamt med eldrift för taxi (31). Taxi har ett starkt incitament att byta till ett elfordon då 
de kör många mil och de vinner mycket ekonomiskt på de lägre driftskostnaderna. För att de ska kunna 
byta sin fordonsflotta är de helt beroende av en väl utbyggd och väl fungerande laddinfrastruktur. Det 
finns idag snabbladdstationer vid flygplatser och andra strategiska platser där eltaxifordon premieras 
genom att få gå före i kön och andra förmåner.  
 
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar  
Att kunna ladda hemma är den viktigaste förutsättningen för att besluta om att köra elbil. 
Fastighetsägare och bostadsrättsförening är därmed viktiga aktörer för att få ett väl utbyggt 
laddinfrastrukturnätverk som är lättillgängligt för brukaren.  
 
Övriga aktörer  
Trots att det är svårt att driva en laddstation med vinst finns det flera aktörer som investerar i 
laddstationer idag, detta för att de ser att det har potential och kan generera vinster på sikt. Det är 
aktörer som ser ett värde i att erbjuda sina kunder, anställda och andra intressenter möjlighet att ladda 
sitt fordon. Bland dessa aktörer ser vi affärscenter, restauranter och företag.  De har sett att det finns 
värden att skapa i form av: 
 
• Signalera miljötänk 
• Behålla kund längre 
• Skapa kundvärde 
• Andra intäktskällor 
 
Miljöengagemang, marknadsföring 

verksamheter som vill visa att de ligger i framkant vad gäller miljöengagemang kan erbjuda och locka 
fler kunder genom att erbjuda laddstationer.  

Exempel 

I Umeå, som är den stad med flest elbussar, äger kommunen både laddstationer och fordon, där det 
kommunala energibolaget Umeå Energi står som ägare för laddstationerna. I Malmö kommer elbussar 
införas på en busslinje i december 2018 som ett första steg i att elektrifiera kollektivtrafiken (100). Där 
kommer laddstationerna ägas, driftas och underhållas av Malmö stad som även ser till att elleveranserna 
fungerar, medan operatören Nobina ansvarar för bussarna. Norrtälje däremot, där alla fyra busslinjer 
trafikerade av elbussar sedan augusti 2018, har ett annat upplägg. Där står SL för busslinjerna och 
varumärket samt anpassar trafikavtalet för att möjliggöra elbussar, operatören Nobina har köpt in bussarna 
och ser till att vägarna anpassas och depåerna utformas för laddning av bussarna, medan Norrtälje 
kommun har bidraget till investering för förstärkning och elkraft som krävs för att ladda (101). Operatören 
Nobina kommer även erbjuda liknande helhetslösningar med fordon, laddinfrastruktur underhåll med mera 
för stadstrafiken i Lidköping och Borås från och med 2019 (102). 
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Kundvärde 

Om en kund stannar längre kommer de att handla mer vilket ger en sekundär vinst. Tex finns exempel 
på att en kund stannar upp till 50 minuter längre på en snabbmatsrestaurang då de laddar sin bil. 
Laddstationerna kommer att föra med sig att kundbeteendet ändras då det tar längre tid att ladda än 
dagens flytande bränsle. Runt dessa stationer kommer tjänstesektorn utvecklas. 

 

Förmån till anställda 

Företag erbjuder idag medarbetarförmåner som ett sätt att attrahera rätt kompetenser och resurser.  
Med möjlighet att erbjuda anställ alltmer förmåner och visa att företaget har ett hållbarhetsfokus 
efterfrågas av dagens unga arbetskraft. 

Reklam 

Reklamskyltar som genererar intäkter sätts upp vid laddstationerna. Erbjudanden kan ges via digitala 
enheter som är kopplade till användningen av laddinfrastruktur. 

Egen energi 

Det finns möjlighet att även producera och sälja el vid laddstationer. Att ansluta laddstationen till 
solceller eller vindkraft samt att ha en möjlighet till lagring av el vid laddstationen ger möjlighet att även 
sälja den el som inte behövs över nätet vilket ger mer intäkter.  

 

Brukarens roll 

Idag ser vi endast laddstationen som en möjlighet att ladda ett elfordon för att kunna tillryggalägga en 
viss sträcka med fordonet. Men med elbilen kommer ett nytt kundbeteende och vi ser framöver att 
brukaren kan ta en ny roll på marknaden där hen går från att vara endast elkund då han laddar sitt 
fordon till ”prosument” (32). Prosumenten tillverkar el från exempelvis solpaneler på sitt tak. Denna el 
kan lagras i ett batteri. Laddningen och bruket av el kan vara kopplat till denna produktion och lagring, 
och det kan styras av en smart styrning, så att användningen optimeras för att få ner kostnaden för 
privatpersonen. Överskottet kan säljas tillbaka till sin lokala elbolaget. Än så länge har vi en stationär 
prosument. Men lägger vi också till privatpersonens mobila enhet, sin elbil, så kan vi tänka oss ett annat 
scenario kopplat till prosumentens. Elbilen behöver ibland laddas på andra platser än i privatpersonens 

Exempel 

Öresundskraft erbjuder medlemskap i en elbilspool. Totalt finns det sex bilar som finns parkerade på 3 
strategiska platser i staden. Vid en av dessa finns det den första solbilspoolen som är helt 
självförsörjande på el från solens energi.  

Kostnad för bilarna är en månadsavgift och för den tiden bilen nyttjas. Om man är elhandelskund får 
man 50% rabatt på månadsavgiften. 

Med denna tjänst både signalerar de att de ligger i framkant för en hållbarare fordonsflotta och att 
deras egna kunder får fördelaktigt pris. (104) 

 

 

   

 

 

 Exempel 

Snabbmatskedjan Mc Donalds är medlem i klimatnätverket Hagainitiativet som syftar till att minska 
näringslivets utsläpp och visa att klimatsatsningar kan ge affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. 
År 2009 anlade de den första laddstationen vid Skärholmen och målet är att alla McDrive-
restaurangerna ska ha laddstation 2020. Idag har de samarbete med Fortum Charge & Drive och 
Nissan som vill bygga gröna korridorer genom Norden och sätta snabbladdare på McDonalds 
restaurangerna. 

McDonalds har själva inga intäkter från laddningen utan det är Fortum Charge and Drive som driver 
hela affären. Den vinst McDonalds har är att fler stannar till och äter och att de stannar längre. Det ger 
också god pr. för restaurangerna som vill signalera miljötänk. (105)   
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hem, nämligen vid en publik laddstation. Säg nu att privatpersonen har ett avtal med sitt lokala elbolag 
som gör att han får förmåner om han väljer det elbolagets publika laddare. Privatpersonen blir en 
”trogen kund”. 

Nu öppnar sig andra möjligheter. Elbolaget kan sälja andra tjänster till privatpersonen. Exempelvis 
premiumtjänster som att reservera en laddstation i förväg. Det öppnar sig också möjlighet för elbolagets 
samarbetspartners att sälja både tjänster och produkter till privatpersonen, genom att elbolaget genom 
sin placering av sina publika laddstationer kan styra var personen laddar sitt fordon vid en publik 
laddstation, och därmed också spenderar en period av tid. Är elbolagets samarbetspartner ett 
köpcentrum, kan köpcentrumets butiker få del av den trogna kundkretsen. Även smarta tjänster som 
reklam kan kopplas till laddstationen och elbolaget kan få kostnaderna för stolparna finansierade till 
åtminstone en viss grad.  

Det här är ett exempel på hur framtidens brukare kan vara mycket mer än en elkund i framtidens 
tjänstesamhälle. 

Affärskalkyl för disruptiv marknad 
Trots investeringskostnaden är svår att räkna hem etableras det laddinfrastruktur idag. Detta beror 
framförallt på att man ser framtida potential i att det kommer fler laddbara elfordon på marknaden, man 
kan ta mer betalt och att det medför sekundära vinster. Det finns dock en viss tveksamhet hos aktörerna 
om hur de ska hitta lönsamhet i investeringen och vilka samarbetsformer som ska antas.  

Det begrepp som närmast kan beskriva utvecklingen är disruption då en helt ny marknad kommer att 
skapas med nya kundbeteenden och roller. Skiftet till icke fossilbränsledrivna fordon kan på kort tid 
konkurrera ut gammal teknik och förändra förutsättningarna för brukare och berörda aktörer.  

Med detta kan vi anta att nya företag kommer etableras på marknaden och att affärsmodellen kommer 
skilja sig väsentligt från tidigare formen kring bruket av bil. Det kommer bli allt viktigare att hitta bra 
samverkansformer med andra aktörer för att kunna erbjuda brukaren en användarvänlig, lättillgänglig 
och ekonomiskt fördelaktig tjänst.  

 
Figur 14 Illustration av en disruptiv marknad för elfordon och laddinfrastruktur. En disruptiv marknad skapar mervärde och ger 
möjligheter för lönsamhet för flera aktörer. 
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Affärskalkyl för traditionell marknad 
Om vi ser till penningflödet i den traditionella modellen kommer antalet möjligheter till intäkter minska 
väsentligt från den disruptiva marknaden. Det är i denna modell svårt att räkna hem en 
investeringskostnad och modellen är inte tillämpbar för hur en laddstation fungerar. Med en ny teknik 
kommer kundens beteende att ändras och därmed även affärsmodellen. 

Investeringskostnad 

Utifrån uppgifter från de stöd som beviljats stöd i Klimatklivet och uppgifter från rapporten från 
Trafikverket ” infrastruktur för snabbladdning längs större vägar” varierar investeringskostnaden för att 
etablera en snabbladdstation mellan 200 tkr- 600 tkr vilket ger ett snittpris på 550 tkr. I detta är oftast 
anslutning till elnätet femtio procent av kostnaden. Övrigt som ryms inom investeringskostnaden är 
väderskydd, skyltar, belysning och själva laddstationen. 

Rörliga, löpande kostnader 

De rörliga kostnaderna består av förbrukning av el, elnätsavgift, drift och underhåll, 
markanvändningskostnader och kundtjänst. I Trafikverkets rapport bedöms de rörliga kostnaderna till 14 
tkr och det är exklusive elförbrukning. Idag tas oftast inte avgifter ut som täcker de rörliga kostnaderna.  

Möjliga Intäkter 

Idag finns det flera olika betalningsmodeller för snabbladdning det kan vara ett pris på 0–5 kr/kWh, 0-2,4 
kr/minut, fast pris på 80 kr eller att man tecknar sig på ett abonnemang och får ett fastpris per månad.   

Dagens låga priser och att det inte är så många bilar som laddas resulterar i att det är svårt att få ihop 
en kalkyl.  

Energimyndigheten har beräkningar på att det krävs användning på 100 kWh/dag med ett pris på 2,4 
kr/kWh för att en laddstation ska vara lönsam. Med denna beräkning krävs att 11 fordon laddas per dag 
vilket är långt ifrån dagens värde.    

 
Figur 15 Illustration av en traditionell marknad för fordon och bränsleförsörjning. 

ENKÄT OCH WORKSHOP 
För att få mer information från marknadsaktörerna så har WSP, skickat ut en enkät till aktörer inom 
området som rör laddinfrastrukturen och dess hinder. I tillägg till enkäten arrangerades en workshop 
med aktörer inom området kring hinder och lösningar på dessa hinder.  
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Följande kategorier av aktörer har arbetet fått input från, i enkät och workshop: 

• Restaurant/handel 

• Nätbolag/ elbolag 

• Biltillverkare 

• Fastighetsägare 

• Myndigheter 

• forskningsinstitut 

• Laddtjänsteaktör 

• Kommuner 

Enkätfrågorna var utformade utifrån uppdraget att finna de hinder som anses utgöra störst hinder för en 
väl utbyggd laddinfrastruktur. Frågor ställdes också på vem eller vilka som bör ta huvudansvaret för 
etableringen. 

På frågan om vem som bär ansvar för att det finns publik infrastruktur i olika geografiska områden som 
är specificerade på landsbygd, städer och på riksvägar kan vi se att svaren skiljer sig åt.  

Landsbygd 

 
Figur 16 Resultat från enkät på frågan om vem som bär ansvar för att det finns publik laddinfrastruktur på landsbygden. 

 

Stad 

 
Figur 17 Resultat från enkät på frågan om vem som bär ansvar för att det finns publik laddinfrastruktur i städer. 

Riksvägar 
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Figur 18 Resultat från enkät på frågan om vem som bär ansvar för att det finns publik laddinfrastruktur längs riksvägar. 

 

Resultaten visar att det är många aktörer som pekar på att offentliga insatser är nödvändiga för att 
Sverige ska få en väl utbyggd laddinfrastruktur. I flera kommentarer beskrivs också att det krävs större 
samverkan mellan flera parter. ”För att Sverige ska ha en chans att nå de klimatmål inom 
transportsektorn vi enats kring, bör en offentlig aktör på nationell nivå tilldelas ett starkt och tydligt 
samordningsansvar för utbyggnaden av laddinfrastruktur.  Samordningsansvaret bör omfatta såväl 
privata som offentliga aktörer (andra myndigheter, kommuner/regioner). Därtill behöver elnätsbolagen 
ha en central roll i utbyggnaden” skriver en av de responderande aktörerna i enkäten. Detta berördes 
också vid flera tillfällen i den workshop som hölls för samma aktörer som svarat på enkäten. 

På landsbygden saknas det i många fall incitament att bygga och därmed bildas det vita fläckar där det 
inte finns någon laddinfrastruktur. Här ser många att det kommer krävas mer insatser och att staten och 
kommunerna tar ett ansvar för att det byggs. Att det finns ett väl utbyggt snabbladdinfrastrukturnät över 
hela landet ger ett högt signalvärde och möjliggör att fler väljer elbil trots att de inte berörs geografiskt 
genom att bo i direkt närhet till de vita fläckarna.  

Att bygga laddinfrastruktur i städer har helt andra förutsättningar än på landsbygden men även här 
menar aktörerna att det kan komma att krävas insatser och ekonomiskt stöd att bygga ett väl utbyggt 
laddsystem. Det är dock viktigt att kommunen har ett övergripande ansvar att utbyggnationen kommer 
att täcka behoven.  

På riksvägar anses det vara viktigt att lösa utbyggnationen och då syftar man framförallt till ett väl 
utbyggt snabbladdnings nät.  

De viktigaste åtgärderna för att nå målet med en fossilfri fordonsflotta anses i dag vara fördelat enligt 
nedan:  

 
Figur 19 Resultat från enkät på frågan om vilka som är de viktigaste åtgärderna för att nå en fossilfri fordonsflotta. Där incitament 
för fordonsägare, så som Bonus-malus får en majoritet, en tredjedel röstar på rikstäckande snabbladdningsnät och ökat 
samarbete mellan det offentliga och privata får ca 15 %. 
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Vid workshopen var det dock flera aktörer som ser att efterfrågan på fordon i skrivande stund ökar och 
att marknaden kan erbjuda fler och billigare modeller än tidigare. Detta kommer att kräva mer 
laddinfrastruktur så att det inte blir det den trånga sektorn då privata fordonsflottan mer och mer 
efterfrågar och köper elbilar. 

Både vid workshop och i enkäten trycker aktörerna på att det kommer att krävas mer samverkan och 
samordning. Behovet av gemensamma mötesplatser är stort och kunskapsnivån behöver höjas.  
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6. HINDER- OCH LÖSNINGSANALYS 

Detta kapitel redogör för de hinder som identifierats under arbetet som bromsar utbyggnad av 
laddinfrastruktur i Sverige idag samt lösningar på dessa hinder. 

 

Arbetet har genom analysarbetet, på workshop och i intervjuer funnit att det finns ett antal övergripande 
hinder som bromsar utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige idag. Samtidigt kan det konstateras att 
förutsättningarna för utbyggd laddinfrastruktur har förutsättningar att vara goda idag, med många aktörer 
på marknaden. Dock fortsätter flera hinder påverka flera typer av aktörer negativt.  

Resultaten i workshopen har kombinerats med övriga iakttagelser från utredningen och presenteras 
nedan i följande delar: 

1) Generella hinder som bromsar utbyggnaden av laddinfrastruktur. Dessa hinder ses som 
övergripande för utbyggnaden av laddinfrastruktur. 

2) Hinder för personbilar och lätta transporter. Dessa hinder ses främst som hinder för laddning av 
personbilar och lätta transporter. 

3) Hinder för tunga transporter (gods- och linjetrafik). Dessa hinder ses främst som hinder för 
laddning av tunga transporter. 

GENERELLA HINDER OCH LÖSNINGAR 
De främsta generella hindren listas nedan med förslag på insatser för att bemöta hindret. Ytterligare 
förklaring till förslagen följer under tabellerna. 

 

Tabell 2 Sammanställning av generella hinder för utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige, samt förslag på insatser för att 
överkomma hindren. 

Hinder Förslag på insatser 

1. Brist på långsiktig nationell 
målsättning. 

Ta fram tydlig nationell målsättning. 

2. Kunskapsnivån är låg hos 
allmänheten 

Tillsättning av regionala samordnare som 
ansvarar för koordinering av:  

- Förbättrad lättillgänglig och tydlig 
information för olika aktörer.  

- Stora informationsinsatser.  

3. Brist på kunskap inom det 
offentliga och tydliga 
ansvarsområden. 

Tillsättning av regionala samordnare som 
ansvarar för koordinering av:  

- Informationsspridning och tydlig information 
för offentliga organisationer. 

- Framtagande av styrdokument. 

4.Kunskapsbrister och begränsad 
transparens vad gäller effektfrågan i 
elnätet 

 

Öka kunskapen om effektfrågan 

- Skapa tydliga informationskanaler mellan 
elnätsägare, städer, regioner och 
laddinfrastruktur aktörer 
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- Utred kapacitet i elnätet på olika nivåer i 
samhället och kommunicera till relevanta 
aktörer. 

- Samverkan mellan olika aktörer för tydlig 
ansvarsfördelning och långsiktig planering 
(jämför med bredbandsforum) 

5. Brist på samverkan på flera 
nivåer. 

Inrätta mötesplatser/forum för berörda 
aktörer. 

6. Brist på incitament för kommuner 
att agera som goda exempel. 

Skapa incitament för kommuner. 

- Inför kommunrankningstävlingar – bästa 
laddinfrakommun per år, eller återstarta 
Gröna bilisters kommunsatsning ’Elbilsbäst i 
Sverige’. 

- Kommunikation och informationsinsatser för 
kommunala tjänstemän. Koordineras genom 
regionala samordnare. 

7. Begränsade affärsmöjligheter för 
uppbyggnad av ny laddinfrastruktur. 

Skapa nya innovativa affärsmodeller. 

8. Elnätstariffen är hög för 
laddstationer. 

Anpassa lagstiftningen så att den är mer 
anpassad för framtidens uttag av el.  

9. Avsaknad av skyltar för 
laddstationer utmed vägar 

Se över policy för skyltning. 

10.Dyra installationer för 
laddinfrastruktur, speciellt 
landsbygd 

Riktade insatser för landsbygd. 

-Statlig upphandling för Trafikverkets 
definition 1 och definition 2 för ”vita fläckar” 

-Stöd för utbyggnad 

-Utred kapacitet i elnät för kostnadseffektiv 
placering 

-Trafikverket får i uppdrag att upphandla 
rikstäckande snabbladdinfrastruktur. 

11. Värdering av klimatnytta i 
Klimatklivet missgynnar 
landsbygden 

Justera Klimatklivet eller komplettera med 
stöd riktat till snabbladdning på landsbygd 

12. Utrymme i gata Frigör ytor i parkeringsgarage för laddbara 
fordon 

 

 

1. Hinder: Brist på långsiktig nationell målsättning. 
Förslag på insats: Ta fram tydlig nationell målsättning.  

Arbetet föreslår att det tas fram tydliga styrdokument och strategier som visar på specifika långsiktiga 
mål på nationell nivå. Det finns idag ett nationellt beslut om att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta till 
2030. Många aktörer saknar dock en tydligare målsättning där mål och åtgärder tydliggörs. Det skulle ge 
en tydlighet för framtida investeringar både för det offentliga och för privata aktörer. Avsaknaden av en 
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tydlig målbild skapas en osäkerhet i branschen kring vad som behöver göras och minskar risken för 
felaktiga investeringar. En tydlig förutsättning som länder vilka kommit långt med utbyggnation och starkt 
ökande elfordonsflotta har gemensamt att de har en nationell strategi, och nationella mål. Mål som kan 
tas fram är tex förbud mot försäljning av nya fossilbränsledrivna bilar ett visst årtal och en målsättning 
för antal elfordon i olika kategorier till ett visst år. Det kan också tänkas mål om tidpunkter olika 
fordonstyper ska få förbud för nyproduktionsförsäljning med fossildrift. 

2. Hinder: Kunskapsnivån är låg hos allmänheten. 
Förslag på insats: Tillsättning av regionala samordnare som ansvarar för koordinering av:  
a)  Förbättrad tillgänglig till och tydliggörande av information för olika aktörer och brukare.  
b)  Stora informationsinsatser. 

Det finns en låg kunskapsnivå om laddbara eldrivna fordon och behovet av laddinfrastruktur hos 
allmänheten. För att öka kunskapsnivån generellt föreslår arbetet att det tillsätts regionala samordnare. 
Dessa får som uppgift, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, att:  

• Bidra med övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta aktörer för 
att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur så att de möter framtidens behov. Detta kan hållas 
ihop på nationell nivå, där samordnare och andra aktörer kan mötas för att dela information, 
utbyta erfarenheter och kompetensutvecklas.  

• Hitta olika samverkansformer och initiera möten mellan aktörer och sätta upp en gemensam 
plattform för information. 

• Utbilda bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, samt andra intressenter. 
• Kartlägga och belysa laddinfrastruktur och dess täckning i regionen. 
• Sprida kunskap till allmänheten laddbara fordon, dess förutsättningar och dess infrastruktur 

genom informationsinsatser där medborgare kan bygga upp sin kunskap om laddbara elfordon 
och dess användning. 

 

3. Hinder: Brist på kunskap inom det offentliga och tydliga ansvarsområden   
Förslag på insats: Tillsättning av regionala samordnare som ansvarar för koordinering av:  

a) Informationsspridning och tydlig information för offentliga organisationer. 
b) Framtagande av styrdokument. 

Vi föreslår att den regionala samordnaren även verkar för att ta fram mål rörande laddinfrastruktur inom 
regionen och stötta kommuner och andra offentliga aktörer att ta fram strategier och handlingsplaner för 
hur de ska främja laddinfrastruktur i regionen och för sina egna verksamheters behov. 

Samordning kan ske rörande:  

• Kompetensutveckling och informationsinsatser. 
• Regionala mål och strategi. 
• Utredningar om laddinfrastruktur. 
• Stöttning i hur offentliga aktörer kan arbeta med övergång av sin fordonsflotta till fordon som är 

elektriskt drivna och upphandling av kollektivtrafik. 

 

4. Hinder: Kunskapsbrister och begränsad transparens vad gäller effektfrågan i elnätet. 
Förslag på insats: Inrätta mötesplatser/forum för berörda aktörer. 
 

a) Skapa tydliga informationskanaler mellan elnätsägare, städer, regioner och 
laddinfrastruktur aktörer. 

b) Utred kapacitet i elnätet på olika nivåer i samhället och kommunicera till relevanta 
aktörer. 
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c) Samverkan mellan olika aktörer för tydlig ansvarsfördelning och långsiktig planering 
(jämför med Bredbandsforum. (33) 

Etablering av laddinfrastruktur är en fråga som rör transportsystemet såväl som energisystemet, vilket 
kräver samarbete mellan aktörer från flera olika branscher. Det råder idag varierande kunskapsgrad om 
hur sådana samarbeten kan se ut och genomföras i olika delar i landet. Det är i dagsläget särskilt 
begränsad kunskap och låg transparens vad gäller effektfrågan i elnätet vilket skapar osäkerhet kring 
placering av laddinfrastruktur. 

För att öka kunskap och öka transparensen föreslår vi att a) kapaciteten i elnätet utreds på nationell, 
regional och lokal nivå och kommuniceras till relevanta aktörer för att möjliggöra etablering av 
laddinfrastruktur på mest lämpade platser. För att öka informationsutbytet mellan olika aktörer 
rekommenderar vi även att b) tydliga informationskanaler skapas mellan elnätsägare, städer, regioner 
och laddinfrastrukturaktörer. En viktig faktor är även c) samverkan mellan olika aktörer för tydlig 
ansvarsfördelning och långsiktig planering. Det finns flera tänkbara aktörer som kan etablera 
laddstationer och dessa behöver samverka. För att öka transparensen och kunna samverka bättre 
föreslås att en sakfrågegrupp inom ramen för den mötesplats/forum som presenteras i punkt 5 nedan. 

 
5. Hinder: Brist på samverkan på flera nivåer. 

Förslag på insats: Inrätta mötesplatser/forum för berörda aktörer. 
 
De aktörer som agerar på marknaden är alla relativt nya på marknaden för laddinfrastruktur. De 
har i dagsläget inte nödvändigtvis några naturliga kontaktvägar eller mötesplatser. I ett forum 
kan olika sakfrågor tas upp och diskuteras från olika perspektiv. Det leder till att aktörerna får en 
ökad samsyn och skapar bättre förutsättningar för genomförande. Det kan skapas flera olika 
arbetsgrupper med aktörer som har gemensamma intressen. Ett förslag är att skapa 
arbetsgrupper som belyser frågor om: 

• Informationsspridning. 
• Vita fläckar och väl utbyggt snabbladdningsnät. 
• Transporter. 
• Effektfrågan. 
• Laddning i stadsmiljö. 

 
 

6. Hinder: Brist på incitament för kommuner att agera som goda exempel 
Förslag på insats: Skapa incitament för kommuner. 
 

a) Kommunikation och informationsinsatser för kommunala tjänstemän. Koordineras genom 
regionala samordnare. 

b) Inför kommunrankningstävlingar för bästa laddinfrastrukturkommun per år. 
 
De regionala samordnarna som föreslogs i punkt ovan tar rollen för att a) övergripande informera och 
stötta kommunerna i deras verksamheter. Samordnaren kan stötta kommunerna och bidra till en 
tydligare koppling mellan verksamheternas dagliga drift, så som utsläpp från fossilfordon med 
kommuners hållbarhetsmål. Också belysa de ekonomiska värden på driftskostnaderna för laddbara 
elfordon. Inom vård och omsorg används ofta fordon som körs många mil om dagen och här finns 
möjlighet att nå besparingar både miljömässigt och ekonomiskt genom övergång till elektriskt drivna 
fordon. 
Kommunerna bör ta beslut om vilken mark som kan användas för laddinfrastruktur och vilka villkor som 
bör gälla för nyttjande av kommunal mark.  
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Vi ser också att det kan b) införas en ranking eller tävling där kommunernas arbete uppmärksammas. 
Det kan ske exempelvis som att starta liknande aktivitet som Gröna bilisters kommunsatsning ’Elbilsbäst 
i Sverige’, eller återstarta den samma. 

 
7. Hinder: Begränsade affärsmöjligheter för utbyggnad av ny laddinfrastruktur. 

Förslag på insats: Skapa nya innovativa affärsmodeller. 

Det är idag svårt att se en attraktiv affärsmodell i att etablera laddinfrastruktur. Staten behöver ta en mer 
aktiv roll för att minimera trösklarna för investerare i detta skede.  

 

8. Hinder: Elnätstariff, som är hög för laddstationer 
Förslag på Insats: Anpassa lagstiftningen så att den är mer anpassad för framtidens uttag av el 

Med ökad användning och krav på flexibilitet i elnätet bör en annan prissättning ske. En ny utformning 
av tariff kan göras som varierar med belastning eller som utgör ett medelvärde. Idag betalar man avgift 
på högst uttagna effekt. En övergång från s.k. säkringstariff till en effekttariff är en möjlig insats. Om 
effektavgiften i nättariffen dessutom differentieras över tiden för att reflektera lastsituationen blir 
incitamenten att balansera nätet starkare. Styrkan i incitamenten att flytta last från en tidpunkt till en 
annan beror på skillnaden i avgift mellan hög- och låglasttid. Det betyder att en anpassning av 
lagstiftningen till kostnad för uttag av el gör att det blir mer attraktivt att balansera nätet med smarta och 
flexibla lösningar, exempelvis genom vehicle-to-grid lösningar. Differentieringen av nättariffen kan även 
ske genom ändring av energiavgiften för att ge rätt incitament till att flytta lasten till exempel genom 
justering av elpris för laddning av laddbara elfordon under den tid på dygnet då nätet är som minst 
belastat.  

9. Hinder: Avsaknad av skyltar för laddstationer utmed vägar. 
Förslag på Insats: Se över policy för skyltning. 

Det finns ett behov av att skylta för laddstationer längs vägar. Förslag på insats är att utreda hur 
behoven om skyltning för laddstationer längs vägar kan utformas, eller om det finns annat sätt att 
tillgängliggöra laddstationer och information om dess placeringar längs vägar. (Se även ’Hinder för 
personbilssektorn, 1, nedan) 

10. Hinder: Dyra installationer för laddinfrastruktur, speciellt landsbygd 
Förslag på Insats: Riktade insatser landsbygd 

a) Statlig upphandling för Trafikverkets definition 1 och definition 2 för ”vita fläckar”. 
b) Stöd för utbyggnad. 
c) Utred kapacitet i elnät för kostnadseffektiv placering. 
d) Trafikverket får i uppdrag att upphandla rikstäckande snabbladdinfrastruktur. 

De av Trafikverket identifierade ”vita fläckarna” ligger främst i Norrlands inland. Här bedöms 
investeringskostnaden vara hög och svår att hitta en godtagbar affärskalkyl för. Symbolvärdet av att få 
ett rikstäckande snabbladdinfrastrukturnätverk är stort och arbetet ser att det kommer att gynna 
laddbara elfordons utveckling i hela riket. En sådan utbyggnad skulle göra det möjligt för hela landets 
befolkning att ta del av möjligheterna som laddbara fordon får, och därmed bidrar utbyggnaden till att 
hela landet kan leva. Insatser för etablering av laddinfrastuktur i de vita fläckarna bör genomföras. Detta 
kan ske på flera olika sätt eller i samverkan mellan dessa: 

a) Staten kan genomföra en upphandling för att få ett täckande nät av snabbladdinfrastruktur 
nationellt.  
En upphandling kan ske på olika sätt: 

• Omvänd auktion, där den som inkommer med förslag på att bygga ut 
snabbladdinfrastruktursplatser mot lägst stöd vinner auktionen. 
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• Klustra landsbygd och andra mer strategiskt attraktiva placering för att höja 
incitamenten till kostnadseffektiv etablering.  

• Upphandla aktör som kan etablera de vita fläckarna i sin helhet. 
• Låt aktörerna erbjuda sig att etablera laddstationer utmed, av aktören, valda delar av de 

vita fläckarna genom upphandling.  
b) Genomför en marknadsanalys för att utreda var marknaden inte kommer att vara intresserad av 

att bygga och utlys riktat stöd för dessa områden. Detta stöd kan vara ett komplement till 
Klimatklivet. 

c) Utred befintligt nät och se till var det går att placera laddstationer utan att behöva genomföra 
dyra kapacitetshöjningar i elnätet. 

d) Trafikverket får i uppdrag att bygga ett rikstäckande nät. Enligt Trafikverkets analyser handlar 
det om mellan 79 och 139 stycken ytterligare snabbladdstationer för att få ett rikstäckande nät 
enligt definitionerna i Trafikverkets rapport (34).  
 

De områden som staten har beviljat stöd, upphandlat eller som Trafikverket fått i uppdrag att etablera 
kan kopplas till en nationell app. Upphandlande myndighet kan i sin kravställan för de som etablerar de 
vita fläckarna ställa som krav att de ska finnas möjlighet till statusuppdatering av laddstation, information 
om betalsystem och om stolpe går att boka på den aktuella laddstationen. Detta kopplas till en app som 
hanteras av en statlig myndighet. Vidare kan denna app även öppnas för andra leverantörer som kan 
uppfylla kraven. 

 

11. Hinder: Värdering av klimatnytta i Klimatklivet missgynnar landsbygden 
Förslag på insats: Justera Klimatklivet eller komplettera med riktat stöd till snabbladdning i 
landsbygd. 

Ett hinder för utbyggnad av publik laddinfrastruktur på landsbygden anges vara att Klimatklivet, som 
idag är det primära stödet för utbyggnad av publik laddinfrastruktur, missgynnar landsbygd. Vid 
beviljande av Klimatklivetansökningar värderas den minskade klimatpåverkan som laddstationen kan 
bidra till. För att beräkna klimatpåverkan används idag schablonvärden som varierar mellan publika och 
icke-publika laddpunkter samt mellan normalladdning, semisnabb laddning och snabbladdning. 
Problemet för landsbygden gällande denna värdering anges vara att Energimyndigheten gör 
bedömningen att minskad klimatpåverkan för en laddstation som binder samman tidigare öar av 
snabbladdinfrastruktur eller bygger vidare utmed viktiga stråk, bör kunna bedömas ha åtminstone två 
gånger det värde som Energimyndigheten anger för en genomsnittlig snabbladdare. (35) 

Den nuvarande utformningen av bidraget gör att det kan uppstå en snedvridning så att utbyggnad av 
laddinfrastruktur i närheten av redan befintlig laddinfrastruktur premieras i ansökan. Stöd ges alltså 
framförallt till utbyggnad av laddinfrastruktur i närheten av viktiga stråk och städer där laddinfrastruktur 
redan finns etablerad, inte vid de vita fläckarna av Sverige där laddinfrastruktur ännu inte finns. 
Utbyggnad av snabbladdinfrastruktur på landsbygden, som har få eller inga befintliga laddstationer blir 
därmed hämmad i detta skede med nuvarande utformning av Klimatklivet. 

En möjlig lösning för att öka incitamenten för utbyggnad av laddinfrastruktur på landsbygden är att göra 
om Klimatklivet och förbättra förutsättningarna till beviljat stöd, alternativt komplettera Klimatklivet ett 
annat stöd riktat till snabbladdning i landsbygd. Ett sådant stöd bör vara riktat till landsbygdsområden 
och laddstationer som inte ligger i motorvägsområdena, motorvägsområdenas platser löses med 
befintliga EU-bidrag som är riktade till TEN-T-vägar. 

 

12. Hinder: Utrymme i gata. 
Förslag på insats: Frigör ytor i parkeringsgarage för laddbara fordon. 
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Det finns idag utmaningar med att ha en önskad framkomlighet på gator i kombination med 
laddstationer. Ett förslag är att ge företräde för laddbara elfordon i parkeringsgarage. Det är också 
enklare och ofta mer kostnadseffektivt att etablera laddinfrastruktur i parkeringsgarage i jämförelse med 
i gata.  

HINDER OCH LÖSNINGAR FÖR PERSONBILAR OCH LÄTTA 
TRANSPORTER 

Personbilssektorn är den sektor för vilken laddinfrastruktur är som mest utbyggd, men det saknas 
fortfarande insatser för att möjliggöra en omfattande elektrifiering av personbilsflottan. Antalet laddbara 
elbilar ökar kraftigt, inte minst sedan bonus-malus infördes under 2018. Många aktörer beskriver att 
priset på en elbil inte längre är den främsta begränsande faktorn, men istället är den begränsade 
tillgången till laddinfrastruktur flaskhalsen som beskrivs. 

Arbetet har valt att dela upp hinder för laddinfrastruktur i två delar; i publik och icke-publik laddning, 
eftersom förutsättningarna är olika. 

Publik laddning 

Tabell 3 Sammanställning av hinder för utbyggnad av publik laddinfrastruktur för personbilar i Sverige, samt förslag på insatser för 
att överkomma hindren. 

Hinder Förslag på insats 

1. Oklar lagstiftning för parkering 
vid snabbladdning. 

Ändringar i vägmärkesförordningen 
och trafikförordningen. 

2. För låg framdragen effekt vid 
parkeringsplatser. 

Höjd kapacitet vid parkeringsplatser. 

a) Stöd för anslutningsavgift för ökad 
kapacitet. 

b) Ta höjd för ökat effektbehov vid 
nybyggnation. 

c) Utred smarta lösningar. 

d) Möjliggör energilagring juridiskt i 
ellagen. 

3. Avsaknad av nationellt 
standardiserat betalningssystem. 

Inför standardiserat betalsystem.   

4. Avsaknad av nationellt 
informationssystem. 

Inför ett nationellt informationssystem 
för status vad gäller laddstationer.  

5. Möjlighet att ladda fler bilar 
samtidigt saknas vid 
snabbladdstationer. 

Etablera fler laddare per laddstation. 

 

6. Saknas kommunalt engagemang Utöka kommunala engagemanget 

 

1. Hinder: Oklar lagstiftning för parkering vid snabbladdning 
Förslag på insats: Ändringar i vägmärkesförordningen och trafikförordningen. 

Vid publika laddplatser sätts Transportstyrelsens skylt för laddplats ofta upp. Kombinationen P-skylt och 
elbilsskylten tillsammans (se bild) visar att platsen endast är avsedd för elbilar.  
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Figur 20; Transportstyrelsens skylt för laddplats. 

Vägmärkesförordningen (2012:300) kapitel 2, §30 uppger: ”Tavlan anger en plats för extern laddning av 
elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast 
fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.” 

Denna skyltning leder ofta till att fossilbränsledrivna bilister felaktigt parkerar på dessa platser, eller att 
elbilar som inte laddar står parkerade där. 

För att lösa problemet föreslås istället skylten nedan sättas upp för snabbladdning: 

 
Figur 21; Föreslagen skylt för laddstation. 

Detta skulle tydligare visa att laddplatsen inte är en parkeringsplats, utan enbart till för bilar som laddas. 

Dagens P-skylt skulle kunna användas till normalladdare i till exempel P-hus eller gallerior där man 
faktiskt primärt ställer bilen för att parkera och laddningen endast är ett tillägg, men man får då vara 
beredd på att platser blockeras under viss tid. 

2. Hinder: För låg framdragen effekt vid parkeringsplatser 
Förslag på lösning: Höjd kapacitet vid parkeringsplatser. 

a) Stöd för anslutningsavgift för ökad kapacitet. 
b) Ta höjd för ökat effektbehov vid nybyggnation. 
c) Utred smarta lösningar. 
d) Möjliggör energilagring juridiskt i ellagen. 
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Detta gäller framförallt parkeringsplatser med äldre installationer där framdragen effekt inte motsvarar 
dagens behov. För att installera laddinfrastruktur på dessa platser kan förstärkning av nätet krävas, 
vilket i stadsmiljö kan bli mycket kostsamt för elnätsbolaget. Det leder till höga anslutningskostnader för 
mark- eller fastighetsägaren och gör det svårt att investera i laddinfrastruktur. 

Arbetet ser olika möjligheter att minska detta hinder. Ett sätt är att a) införa ett stöd för elnätsbolag till att 
genomföra kapacitetsförstärkningar för etablering av laddinfrastruktur, vilket i sin tur minskar 
anslutningskostnaderna för mark- och fastighetsägaren. Ett liknande stöd kan även b) införas vid 
nybyggnation för att säkerställa att man tar höjd för ökat effektbehov vid platser i stadsmiljö som är 
lämpliga för laddinfrastruktur. 

Arbetet ser även c) potential för användning av smarta lösningar för att minska behovet av tillförd effekt 
från elnätet. Exempelvis kan d) energilagring vara ett sätt att minska behovet av tillförd effekt. Det finns 
fortfarande oklarheter i hur en sådan modell bör se ut ur framförallt ett juridiskt och ekonomiskt 
perspektiv. Arbetet ser ett behov av att lagstiftningen tydliggör möjligheter och skapar förutsättningar för 
energilagring och andra smarta lösningar i stadsmiljö, för att minimera behovet av elnätsförstärkning till 
följd av laddinfrastruktur. 

 

3. Hinder: Avsaknad av nationellt standardiserat betalningssystem. 
Förslag på lösning: Inför ett standardiserat betalsystem.   

Idag finns det flera olika system för betalning för laddning. 

Det vanligaste är 1) gratis laddning och gratis parkering, vilket idag är ett viktigt incitament för att öka 
försäljningen och användningen av elfordon i tidiga skeden. I vissa fall får b) bilisten betala för 
parkeringen, men ladda gratis. Bolag som äger marken får fortfarande intäkter, och inga nya 
betalsystem behövs. Det tredje alternativet, som kommer bli en självklarhet i framtiden, är c) betalning 
för både laddning och parkering. I dessa fall ska laddningsintäkterna räcka till underhåll och drift av 
laddstationen.  

Vattenfall, Eon och Fortum Charge & Drive har alla utvecklat olika affärsmodeller för sina stationer. För 
att skapa enhetlighet och förenkla för kunden behöver dessa system ersättas av ett gemensamt 
betalsystem. 

Förslag är att använda någon av de mätsystem och operatörstjänster som erbjuds av elbolagen idag, 
men öppna upp för flera betallösningar som app, rfid, kort mm så att det blir lätt att ladda. Priser som tas 
ut för elen bör täcka elkostnaden, elbolagets administrativa påslag samt kommunens kostnad. 

Detta behöver ske parallellt med ett arbete för att ta fram/enas om ett internationellt 
betalsystem/betalstandard. 

 

4. Hinder: Avsaknad av nationellt informationssystem.  
Förslag på insats: Inför ett nationellt informationssystem för status vad gäller laddstationer. 

I dagsläget finns över 40 olika tjänster som hämtar och visar status på laddstationer i Sverige. Dessa 
finns samlade på Laddinfra.se i form av karttjänster, appar och navigationssystem. Ett problem är att 
dessa olika tjänster inte är synkade, och heller inte alltid uppdaterade eller pålitliga, vilket sänker 
tillförliten till hela elbilssektorn. Till exempel visas inte alltid om laddstationen är trasig, vilket gör 
laddning omöjlig, väl på plats. 

En lösning på det här problemet är att man inför en nationell informationskälla, med en synkronisering 
av dessa upplägg. I dagsläget förlitar sig tjänsterna på att användare rapporterar fel direkt i apparna för 
att de ska hållas uppdaterade, vilket inte alltid görs.  
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För att återrapportering av brister verkligen ska fungera krävs incitament för användaren att göra det. En 
del kan vara kravställan på de laddstationer som etableras med stödmedel så att man bygger upp en 
stor mängd laddstationer i databasen. En stor nationell informationskälla som anger status på 
laddstationer och är tillförlitlig kommer även ge aktörer som inte etablerar med stöd incitament att 
uppfylla villkoren för att finnas med i informationskällan och därmed synliggöras för brukaren. 

5. Hinder: Möjlighet att ladda fler bilar samtidigt saknas vid snabbladdstationer.  
Förslag på insats: Etablera fler laddare per laddstation. 
 

Redan idag kan det upplevas som ett problem att det finns för få laddningspunkter per station. Det kan 
bildas köer och det finns en osäkerhet om det kommer finnas plats vid de laddstationer som finns. Vid 
etablering av laddstation borde därför förberedas för fler laddningspunkter. Det är kostnadseffektivt att 
göra det i samband med etablering av laddstation. Detta är något som bland annat kommuner kan ställa 
som krav om de väljer att upplåta mark för etablering till aktörer på marknaden men som även bör 
belysas i kontakt med andra aktörer som etablerar laddstationer på annan mark än kommuners. 

 
6. Hinder: Saknas kommunalt engagemang. 

Förslag på insats: Utöka det kommunala engagemanget. 
 

Kommuner kan verka på bred front för att få en väl utbyggd laddinfrastruktur i sin kommun. Genom att ta 
fram en strategi för laddinfrastruktur kan de sätta ett mål och vägen dit.  
De kan som markägare utreda strategiska punkter för laddinfrastruktur och upplåta mark för det 
ändamålet. De kan etablera laddinfrastruktur vid egna verksamheter och fastigheter och samverka med 
lokala aktörer och intressenter. Genom ett stort engagemang kan kommuner verka som en katalysator 
för laddinfrastrukturen i kommunen. 

 

 

Icke-publik laddning  

Tabell 4 Sammanställning av hinder för utbyggnad av icke-publik laddinfrastruktur för personbilar i Sverige, samt förslag på 
insatser för att överkomma hindren. 

Hinder Förslag till insats 

1.BRF:er säger nej till enskilda 
boende. 

Ändring av bostadsrättslagen 

a) Försvåra för BRF:er att neka. 

2. Privata fastighetsbolag saknar 
investeringsvilja  

Hitta nya affärsmodeller för 
betalning. 

3. Kommunala och andra offentliga 
fastighetsbolag saknar 
investeringsvilja 

- Hitta nya affärsmodeller för 
betalning  

- Ge kommuner incitament till att 
erbjuda laddning till hyresgäster. 

4. Information saknas för HRF’er Större satsningar på specifik 
information till HRF’er 

 

1. Hinder: BRF:er säger nej till enskilda boende. 
Förslag på insats: Ändring av bostadsrättslagen 
a) Försvåra för BRF’er att neka.  
b) Ställ installation av laddinfra som krav vid nybyggnation. 
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Bostadsrättsföreningen har idag rätt att neka en enskild boende som vill installera laddplats. I flera fall 
har bostadsrättsföreningar stoppat initiativ för enskilda bostadsrättsinnehavare när de velat installera 
laddplatser, på grund av okunskap och/eller rädsla för överbelastning. Genom informationsinsatser kan 
man stötta bostadsrättsföreningar att hantera frågan, men för att förenkla för den enskilde boende 
behöver även lagen ses över.  

 

2. Hinder: Privata fastighetsbolag saknar investeringsvilja. 

Förslag på insats: Behov av nya affärsmodeller för betalning 
 

Nya affärsmodeller kan till exempel vara att tillgången på laddinfrastruktur likställs vid en 
standardhöjning av lägenheten, och kostnaden för installation och drift läggs på den enskilda 
parkeringsplatsens hyra. För detta kan hyresrättslagen behöva ses över. 

 

3.  Hinder: Kommunala och andra offentliga fastighetsbolag saknar investeringsvilja  
Förslag på insats: Skapa investeringsvilja genom nya affärsmodeller för betalning och goda 
exempel. 
 

Tillgången på laddinfrastruktur kan likställas vid en standardhöjning av lägenheten, och kostnaden för 
installation och drift läggas på den enskilda parkeringsplatsens hyra. För detta kan hyresrättslagen 
behöva ses över. 

Utöver detta behöver kommuner ges incitament till att erbjuda laddning till hyresgäster, till exempel i 
kommuntävlingar med rankningar för bästa tillgänglighet av laddinfrastruktur. Kommuner behöver även 
uppmuntras till att bygga egna laddstationer till sina fastigheter. 

 
4. Hinder: Information saknas till Hyresrättsföreningar. 
Förslag till insats: Större satsningar på specifik information till HRF:er 
 

Mycket av den tillgängliga informationen runt laddinfrastrukturutbyggnaden har varit inriktad på 
bostadsrättsföreningar och villaägare. Detta för att man ansett området relativt nytt och att man tyckt att 
de mer ’välbärgade’ områdena bör gå före med förändringarna. Nu kommer mer och mer förfrågningar 
från hyresrättsföreningar, och den gängse informationen passar inte alltid in. Bilden av att elfordon är 
något riskabelt som inte passar alla behöver nyanseras. 

HINDER OCH LÖSNINGAR FÖR TUNGA TRANSPORTER 
Utvecklingen av elektrifiering av tunga transporter har gått snabbt de senaste åren. Exempelvis finns 
flera elbusstyper på marknaden och inom kort väntas även eldrivna lastbilar få ett större genomslag, 
även om poddar har börjat användas i trafik redan idag (36). Även laddinfrastrukturen är begränsad, 
vilket ett antal hinder bidrar till. 

För att elektrifiera tunga transporter så snart som möjligt och i ett initialt skede, har vi identifierat att 
hindren i nuläget kan delas upp i sådana som rör godstrafik med lastbil, i städer och mellan olika 
logistiknoder, och sådana som rör linjetrafik med buss, lastbil (exempelvis sopbilar) och färjor. En 
huvudsaklig anledning till denna uppdelning är att linjetrafiken i hög grad styrs och upphandlas av en 
offentlig aktör, medan godstransporterna utförs av privata aktörer. Det skapar olika förutsättningar för 
etablering av laddinfrastruktur och därmed olika hinder och insatser, redovisade nedan. 
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Godstrafik 
Tabell 5 Sammanställning av hinder för utbyggnad av laddinfrastruktur för godstrafik i Sverige, samt förslag på insatser för att 
överkomma hindren. 

Hinder Förslag till insats 

1. Tunga transporter är starkt 
kostnadsdrivet, begränsar 
investeringsvilja 

Informationsinsatser och 
investeringsstöd 

- Informera om konkurrensfördelar 
med eltransporter och utbyggnad 
av laddinfrastruktur 

- Pilotprojekt 

- Användarforum och 
samverkansmöjligheter mellan 
aktörer 

- Samarbete mellan 
laddinfrastrukturaktörer och 
transportbranschorganisationer för 
att täcka deras behov. 

- Joint ventures som stimuleras av 
offentliga organisationer 

- Tillsättning av regional 
samordnare  

- Investeringsstöd till etablering av 
laddinfrastruktur för 
godstransporter(noder) 

2. Begränsad kunskap om vad som 
krävs för elektrifiering av 
godstransportnoder och 
omlastningsplatser  

-Informationsspridning 

-Utred möjligheter för elektrifiering 
av noder, t.ex. elnätskapacitet i 
området 

3. Effektbrist i elnätet - svårt att 
ansluta terminaler som kräver hög 
effekt 

-Planera för högre kapacitet och 
smarta lösningar i elnätet 

4. Brist på långsiktig planering och 
samordning 

-Regional samordnare 

-Utred och kvantifiera behov av 
laddinfrastruktur 

-Inarbeta behov av laddinfrastruktur 
i befintliga strategier och planer för 
godstransporter 

5. Begränsade krav från 
Transportköpare 

-Informationsspridning och 
mobilisering av transportköpare 

-Premiering av hållbara 
godstransportköp 

6. Brist på affärsmodeller -Offentliga aktörer stöttar första 
investeringar i laddinfrastruktur 
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1. Hinder: Starkt kostnadsdrivet, begränsad investeringsvilja 
Förslag till insats: Informationsinsatser och investeringsstöd 

Godstransporter är en prispressad marknad och priset är den avgörande konkurrensfördelen. Det ger 
låga marginaler och svårighet för åkerier och transportföretag att investera i laddinfrastruktur. Då 
etablering av privat laddinfrastruktur i depåer och liknande är ett viktigt första steg för elektrifiering av 
lastbilar, framförallt för urban och regional distribution, hämmas övergången av den låga 
investeringsviljan. För etablering av snabbladdinfrastruktur kan investeringsviljan beskrivas som ännu 
lägre på grund av högre kostnader och låg nyttjandegrad.  

Arbetet ser flera möjliga insatser för att överkomma detta hinder. En insats är att a) informera åkerier 
och transportköpare om konkurrensfördelarna med eldrivna godstransporter, både ur ett ekonomiskt 
perspektiv med låga driftskostnader och ur ett miljömässigt perspektiv med reducerade utsläpp, lägre 
bullernivåer som öppnar möjligheten för leverans på andra tider osv. Ett sätt att konkretisera detta är 
genom b) genomförande av ytterligare pilotprojekt inom eldrivna godstransporter och göra 
innovationsupphandlingar. Andra möjliga insatser är samverkan genom c) etablering av samarbetsforum 
mellan det offentliga, laddinfrastrukturaktörer, transportbranschorganisationer och åkerier för att 
gemensamt utreda behov av laddinfrastruktur och etablering av denna och/eller d) bildande av joint 
ventures mellan aktörer, stimulerat av det offentliga, för att gemensamt initiera utbyggnad av 
laddinfrastruktur och därigenom öka användningsgraden och dela på investeringen. 

Arbetet ser även ett behov av e) en nationell och/eller regionala samordnare med syfte att agera stöd i 
hela godstransportkedjan och underlätta samverkan mellan myndigheter i att ta fram rätt stöd för varje 
del av processen, från utredning och förstärkning av elnät till byggnation av laddinfrastruktur och 
utrullning av lastbilar. För att överkomma hindret bedömer arbetet även att en viktig åtgärd initialt är att f) 
inrätta ett stöd eller subvention till åkare för byggnation av laddinfrastruktur till lastbilar, likt Klimatklivet 
för personbilar. Transportnoderna för godstransporter, så som hamnarna, lastbilscentralerna och 
flygfraktterminalerna, och också de huvudsakliga stråken kan ses som intressanta för att rikta 
stödåtgärder rörande laddinfrastruktur. För längre transporter kan batterifordon användas, eller elvägar i 
kombination med batterifordon. Här behöver teknik och styrmedel synkroniseras.  

För kortare transporter kan smarta lösningar och samlastningsmöjligheter uppmuntras, samt utbyggnad 
av laddinfrastruktur som laddning vid godscentraler, samt snabbladdningsstationer i ett nätverk kring 
staden, samt vid några punkter inne i staden uppmuntras. Stöd bör ges i samverkan med andra 
möjligheter för reduktion av utsläpp och effektivisering av godstransporter så som digitalisering och 
automatisering. Bygg- och anläggningsprojekt bör anpassas till klimatkrav, även för transporter och 
under byggfas, att dra el först till bygg- och anläggningsprojekt och använda sig av eldrivna transporter 
och eldrivna arbetsfordon kan stödjas. Här kan också digitalisering spela roll tillsammans med 
elektrifiering, inte minst gällande samordning av transporter och just-in-time leveranser. 

 

2. Hinder:  Begränsad kunskap om vad som krävs för elektrifiering av godstransportnoder och 
omlastningsplatser. 

Förslag till insats: Informationsinsatser och utredning. 

 

Det finns begränsad kunskap om möjligheterna för användning av eldrivna lastbilar, vilken typ av 
laddinfrastruktur som krävs och hur den kan etableras. Exempelvis finns osäkerheter kring att behöva 
vänta för laddning längs vägen, vilket är ett hinder på grund av den tidspress som godstrafik har för 
leveranserna.  Eftersom laddning av lastbilar behöver ske med högre effekt än för personbilar är även 
osäkerheten stor kring påverkan på elnätet. 
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Det behövs a) informationsspridning om vilka möjligheter som finns för elektrifiering, i ett första skede av 
godstransportnoder och omlastningsplatser men även för laddning längs vägen. Det skulle bidra till ökad 
medvetenhet i branschen. För att fördjupa kunskaperna kan även b) en utredning av möjligheter av 
elektrifiering av olika transportnoder göras, där bland annat elnätskapacitet i området tas hänsyn till, för 
att skapa en mer detaljerad beskrivning av möjligheterna och planera för etableringen. För att minska 
osäkerheten kring väntetider för laddning föreslås att c) ett system där man kan se laddstationers 
tillgänglighet upprättas, där man även kan boka en laddstation för att säkerställa att man får ladda sitt 
fordon vid önskad tid. 

3. Hinder: Effektbrist i elnätet - svårt att ansluta terminaler som kräver hög effekt. 

Förslag på insats: Planera för högre kapacitet och smarta lösningar. 

Det finns utmaningar med tillgänglig effekt i elnätet på vissa platser i Sverige idag. Vid etablering av 
laddinfrastruktur i terminaler krävs generellt många laddstationer med hög effekt, vilket kräver hög 
anslutningseffekt till elnätet. 

För att överkomma möjliga hinder gällande elnätskapacitet föreslår arbetet att a) elnätsbolag i sina 
kalkyler planerar för högre kapacitet i elnäten och/eller smarta lösningar för minskning av effekttoppar 
vid godsterminaler.  

4. Hinder: Brist på långsiktig planering och samordning. 

Förslag på insats: Informationsinsatser och investeringsstöd. 

Det finns i dagsläget ingen med uttalat ansvar för långsiktig planering och samordning av utbyggnad av 
laddinfrastruktur för godstransporter. Just bristen på långsiktighet är ett problem för godstransportaktörer 
eftersom en omställning till eldrivna transporter innebär stora investeringar och samarbete mellan olika 
aktörer, såväl privata som offentliga.  

Ett första steg för att underlätta långsiktig planering och samordning är att a) tillsätta en regional 
samordnare (med fördel samma samordnare som beskrivs i ovan lösningar, främst under generella 
hinder och lösningar) för laddinfrastruktur för godstransporter. Det råds även att b) utreda och kvantifiera 
behovet av laddinfrastruktur för olika godstransporter i Sverige och utifrån den c) utreda hur det behovet 
kan arbetas in i andra strategier och vägledande dokument, exempelvis den nationella godsstrategin.  

5. Begränsade krav från transportköpare. 

Förslag till insats: Informationsinsatser och premiering av hållbara transportköp. 

Som beskrivits under hinder 1, under (Godstrafik) är det stort kostnadsfokus för godstransporter idag. 
En följd av det är att transportköpare har begränsade krav på andra faktorer, som exempelvis hållbarhet, 
vid sina transportköp. De begränsade kraven minskar incitamenten för åkerier att byta ut sina 
fossildrivna fordon.  

Genom a) ökad information till transportköparna om förutsättningarna för eldrivna godstransporter kan 
ökad medvetenhet skapas. Ett sätt att mobilisera transportköparna i denna riktning kan vara genom att 
b) premiera företag som köper hållbara transporter, antingen genom c) ett ekonomiskt stöd eller genom 
d) införande av en hållbarhetsmärkning för godstransporter, som kan fungera varumärkesbyggande. 
Arbetet ser även att e) offentliga aktörer bör använda offentlig upphandling mer som ett instrument för 
att driva på utvecklingen och gå före. Genom offentliga upphandlingar kan krav ställas som premierar 
elfordon, vilket sänder signaler till marknaden. 

6. Hinder: Brist på affärsmodeller. 

Förslag till insats: Investeringsstöd. 

Det finns i dagsläget ingen bärkraftig affärsmodell för investering i laddinfrastruktur för godstransporter, 
varken för elnätsbolag, energibolag, åkerier eller branschorganisationer. I dagsläget är 
investeringskostnaden för stor i förhållande till nyttjandegrad och möjliga intäkter, särskilt för regional 
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distribution och fjärrdistribution. Eftersom marknaden för eldrivna lastbilar är i startgroparna och 
samtidigt som osäkerheten råder kring affärsmodellen försvåras utbyggnaden av laddinfrastruktur. 
Utbyggnad av laddinfrastruktur för godstransporter, särskilt publik sådan, skulle kunna ses som en 
samhällsnytta. För en privat aktör är det dock inte möjligt att ta hänsyn till det vid utvärdering av ett 
affärscase. 

Ett sätt att stötta affärsmodellen är genom a) tillsätta en utredning om möjliga affärsmodeller b) tillsätta 
subventioner till aktörer som vill etablera laddinfrastruktur för godstransporter, lik befintligt stöd för 
personbilar genom Klimatklivet, vilket även beskrevs ovan för hinder 1 (under Godstrafik). Ett sådant 
stöd kan med fördel riktas mot investeringskostnaden, då den anges vara det största hindret. För att 
undersöka hur stor samhällsnytta som en utbyggd laddinfrastruktur för godstransporter bedöms vara bör 
c) en utredning om samhällsnyttan göras. Utifrån resultatet skulle d) det offentliga, som kan inkludera 
samhällsnytta i sina kalkyler, ta ett helt eller delvis ansvar för en första utbyggnad av ett grundläggande 
laddinfrastrukturnät längs med stora godstrafikstråk. För etablering av ett sådant nät bör e) möjligheter 
för finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) undersökas ytterligare. 

Linjetrafik 
Tabell 6 Sammanställning av hinder för utbyggnad av laddinfrastruktur för linjetrafik i Sverige, samt förslag på insatser för att 
överkomma hindren. 

Hinder  Förslag till insats 

1. Kunskapsbrist hos beställaren - Kunskapshöjande åtgärder, 
information 

2. Otydligt ansvar och problem vid 
upphandling 

Tydliggör offentliga aktörers roll och 
krav vid upphandling 

- Lägg in kriterier i upphandlingen 
som styr mot elfordon  

- Samordna upphandlingar av 
laddinfrastruktur och elfordon 

- Offentliga aktörer tar större ansvar 
för investering i laddinfrastruktur 

 

3. Effektbrist i elnätet - svårt att 
ansluta terminaler som kräver hög 
effekt 

- Planera för högre kapacitet och 
smarta lösningar i elnätet 

4. Val av teknik inom landsting och 
kommuner 

- Riktlinjer om utsläppsfria 
transporter 

- Innovationsupphandlingar 

 

1. Hinder:  Kunskapsbrist hos beställaren. 

Förslag på insats: Informationsinsatser. 

Beställare av linjetrafik, så som exempelvis stadsbusstrafik och kommunala transporter som bl.a. 
sophämtning, har generellt begränsad erfarenhet från elfordon och därför ofta även begränsad kunskap.  

För att öka kunskapen kan a) information anpassad till beställarna tas fram om förutsättningarna för 
eldriven linjetrafik för att ge ökad medvetenhet. En sådan information bör innehålla både tekniska 
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detaljer om vad som krävs för att övergå till eldrivna fordon, juridiska förutsättningar, tillgängliga 
investeringsstöd som olika aktörer kan söka och information om upphandlingsförfarande. 

2. Hinder: Otydligt ansvar och problem vid upphandling 

Förslag till insats: Tydliggör offentliga aktörers roll och krav vid upphandling 

Linjetrafik upphandlas normalt genom offentlig upphandling. Hittills har det funnits begränsade 
incitament för val av elfordon vid upphandling på grund av kostnadsaspekten. Vid upphandling av 
eldriven linjetrafik krävs utöver fordon även etablering av laddinfrastruktur, vilket skiljer sig från tidigare 
använda fordon och ställer andra krav på upphandlingen. Vem som bär ansvaret för utbyggnad av 
laddinfrastrukturen är otydligt och bidrar till osäkerhet för beställaren såväl som fordonsoperatören. För 
fordonsoperatören som bara upphandlas för en kontraktsperiod är det svårt att bära risken för 
investering i laddinfrastruktur. 

För att skynda på omställningen till eldriven linjetrafik föreslår vi a) att kommunerna är mer aktiva och 
använder offentliga upphandlingar för att ställa krav på fossilfria fordon och på så vis öka incitamenten 
för elfordon, exempelvis genom att sätta krav för exempelvis buller, utsläpp av NOx, partiklar och 
hälsopåverkan. För att underlätta det rekommenderas att b) ta fram och uppdatera vägledning och krav 
för upphandling av lastbilstransporter och kollektivtrafik. Kommunerna bör även c) samordna 
upphandling av laddinfrastruktur och fordon. I flera av de svenska kommuner som hittills har upphandlat 
elbussar har kommunen helt eller delvis finansierat laddinfrastrukturen för att ta en del av risken. Vi 
föreslår att d) kommunen tar helt eller delvis investerar i laddinfrastrukturen för att skapa långsiktighet 
och minska risken för privata aktörer, och därigenom underlätta etablering av laddinfrastruktur.  

3. Hinder:  Effektbrist i elnätet - svårt att ansluta terminaler som kräver hög effekt. 

Förslag till insats: Planera för högre kapacitet och smarta lösningar. 

Vi vet att det finns utmaningar med tillgänglig effekt i elnätet på vissa platser i Sverige idag. Vid 
etablering av laddinfrastruktur i exempelvis bussterminaler krävs generellt många laddstationer med hög 
effekt, vilket kräver hög anslutningseffekt till elnätet. 

För att överkomma möjliga hinder gällande elnätskapacitet föreslår vi att a) elnätsbolagen i sina kalkyler 
planerar för högre kapacitet i elnäten och/eller smarta lösningar för minskning av effekttoppar vid 
terminaler.  

4. Hinder: Val av teknik inom landsting och kommuner. 

Förslag till insats: Riktlinjer om utsläppsfria transporter. 

Ett sätt att stimulera en övergång till ny teknik är att det offentliga går före och ställer om först. Det kan 
ge goda exempel på omställning. Det kan skapa en initial marknad för övergången till eldrift, vilket 
skyndar på övergången till laddbara elfordon och laddinfrastruktur. Landsting och kommuner skulle 
exempelvis kunna kräva att sophämtning, kollektivtrafik eller godstransporter som de upphandlar drivs 
på el. Vissa exempel på sådan kravställning finns i Sverige men det finns i dagsläget inget som driver på 
en sådan kravställning, vilket beskrivs vara ett hinder för utveckling. 

Ett sätt att öka kommuners och landstings engagemang är att a) införa riktlinjer om utsläppsfria 
transporter inom offentlig verksamhet. Landsting och kommuner rekommenderas även göra b) 
ytterligare innovationsupphandlingar för att visa goda exempel på så vis inspirera övriga delar i 
samhället att investera i eldrivna tunga fordon och laddinfrastruktur till dessa. 
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7. SAMHÄLLSEKONOMISKA MOTIV TILL 
OFFENTLIGT STÖD TILL 
LADDINFRASTRUKTUREN  

I detta kapitel förs en samhällsekonomisk diskussion om motiven till offentligt stöd till insatser för 
utbyggnad av laddinfrastruktur samt kostnadseffektivitet för olika stöd. 

 

Offentlig inblandning i marknaden brukar motiveras med att det föreligger ett eller flera 
marknadsmisslyckanden som gör att en samhällsekonomisk optimal resursallokering inte uppnås utan 
intervention. I detta avsnitt behandlas de marknadsmisslyckanden som rör elektrifieringen av 
fordonssektorn och kan motivera att det offentliga går in och på olika sätt stöttar teknikintroduktionen. 
De marknadsmisslyckanden som tas upp är de som följer av att de som drar nytta av tekniken inte alltid 
är de som står för kostnaden samt den okunskap som råder vid introduktionen av ny teknik.   

POSITIVA EXTERNALITETER PÅ ELBILSMARKNADEN 
På elbilsmarknaden finns det idag risk att det uppstår så kallade positiva externa effekter. En extern 
effekt föreligger om en ekonomisk transaktion påverkar nyttan för en tredje part. Det finns både positiva 
och negativa externaliteter, där en positiv externalitet innebär att den tredje parten får nytta av 
transaktionen. Eftersom denne inte betalar något för nyttan den erhåller kommer den vara eller tjänst 
som ger upphov till nyttan att produceras i för små kvantiteter och vi får en samhällsekonomiskt 
suboptimal allokering av resurser. Dessa externa effekter kan uppstå på två sätt, genom indirekta 
nätverkseffekter och publika laddningspunkter optionsvärde. 

Indirekta nätverkseffekter 
På marknaden för elektriska fordon uppstår en så kallad indirekt nätverkseffekt. En nätverkseffekt 
uppstår när nyttan av att äga en produkt ökar med antalet personer som använder produkten. Ett 
exempel är telefoner, vars nytta avgörs av hur många människor som kan nås, vilket i sin tur beror på 
hur många som äger en telefon. För elektriska fordon är nätverkseffekten indirekt vilket förklaras av att 
den är beroende av samspelet med marknaden för laddningspunkter. Nätverkseffekter kan ge upphov 
till s.k. positiva externa effekter. 

Sambandet mellan elbils- och laddningsinfrastrukturmarkanden gestaltas i Figur 22, och förklarar som vi 
ska se hur den indirekta nätverkseffekten uppstår. När en individ köper en elbil och antalet elbilar i 
fordonsflottan ökar så ökar även intresset för att installera fler publika laddningspunkter (37). När 
utbudet av publika laddningspunkter installeras reduceras konsumenternas ”range anxiety” och 
bekvämligheten vid ägande av en elbil ökar varpå efterfrågan på elbilar stiger (38). Dessa två samband 
skapar en förstärkande återkopplingsmekanism mellan de två marknaderna. Den indirekta 
nätverkseffekten uppstår då en konsuments köp av en elbil bidrar till att, genom marknaden för 
laddningsinfrastruktur, öka nyttan för andra konsumenter att äga en elbil. Effekten blir att elbilsköpare 
genererar än fler elbilsköpare.  
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Figur 22 Laddinfrastruktur och elbilar stärker varandra genom förstärkande återkopplingsmekanismer 

En indirekt nätverkseffekt kan som nämnts skapa en positiv extern effekt. En positiv extern effekt 
uppstår när konsumtionen eller produktionen av en vara genererar nytta för en tredje part som inte är 
del av transaktionen. När elbilskonsumenten köper en elbil tar den inte hänsyn till den nytta som andra 
elbilskonsumenter får indirekt av att laddinfrastrukturen utvidgas.  

Publika laddningspunkters optionsvärde 
Det finns ytterligare en aspekt som sannolikt ger upphov till en positiv externalitet, optionsvärdet av 
publik laddning. Optionsvärdet för publik laddning är värdet för att enbart ha möjligheten att ladda, och 
kan delvis ses som värdet för att slippa oroa sig för att inte nå sin destination. Även fast en elbilsägare 
inte använder en laddningspunkt i dagsläget så finns det ett värde i att upprätthålla möjligheten att ladda 
om hen skulle få det behovet i framtiden. Detta leder till problem eftersom infrastrukturägaren inte kan ta 
betalt för optionsvärdet utan enbart för de förare som faktiskt laddar. De som inte direkt nyttjar 
laddningspunkten, men ändå ser ett optionsvärde, erhåller denna nytta helt gratis, därav den positiva 
externaliteten. Effekten blir återigen en underinvestering i antalet publika laddningsstationer än vad som 
hade varit samhällsekonomiskt optimalt. Det ska tilläggas att det är möjligt att utforma affärsmodeller 
som internaliserar optionsvärdet, t ex med abonnemang med en fast kostnad för att få nyttja ett företags 
samtliga laddningspunkter.   

NY TEKNIK 
Elektrifieringen av fordonsflottan pågående och utvecklingen förutspås fortsätta framöver. Denna 
utveckling accelereras utan tvekan till stor del av befintliga subventioner, men även utan subventioner 
finns en efterfrågan på eldrivna fordon. Trots det tar det tid innan en ny teknik etablerat sig och når en 
jämvikt på marknaden. Det kan vara motiverat att snabba på denna process för att tidigare nå ett mer 
optimalt marknadsläge. 

Som nämnts är statliga interventioner för att stötta ny teknik befogade ur ett nationalekonomiskt 
perspektiv då marknaden inte klarar av att täcka behoven, dvs när en oreglerad marknad inte genererad 
en optimal användning av tillgängliga resurser.  

Ett marknadsmisslyckande uppstår på grund av att det är mycket svårt att se teknikers potential varför 
det inte är säkert att marknaden väljer de långsiktigt optimala alternativen. Först när en teknik mognat 
och provats på marknaden kan dess samhällsnytta utvärderas. Således finns det skäl att stötta nya 
lösningar så att de långsiktigt bästa alternativen ges chansen att utvecklas.  

Ett marknadsmisslyckande som förekommer vid investeringar i utveckling av ny teknik följer av risken att 
andra företag tillskansar sig en del av kunskapen som de nyttjar inom sin egen verksamhet. 
Investeraren kan inte tillgodose hela nyttan varför privata aktörer kommer underinvestera i 
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innovationsutveckling. Vidare, när en teknik börjat etablera sig på marknaden underlättar det för andra 
entreprenörer att ta sig in på marknaden bl. a. då det finns rätt kompetens på arbetsmarknaden, 
investerare och andra stödfunktioner har utvecklats, t ex insatta revisorer och advokater. Detta skapar 
en indirekt positiv externalitet.  

Det kan av dessa anledningar vara motiverat att det offentliga ger fler alternativ att utvecklas och testas 
på marknaden. Stödet bör vara störst när osäkerheten i tekniken är som störts, dvs i tidigare 
innovationsfaser. Det finns dock inte någon given formel för hur länge en teknik bör stöttas.   

STÖTTA KLIMATVÄNLIG TEKNIK 
Förutom de positiva externa effekter som diskuterats ovan förekommer även en negativ extern effekt. 
Det är den kostnad som utsläpp av koldioxid orsakar vilka ju uppstår för alla, inte bara den som gett 
upphov till utsläppen. Det främsta sättet att minska utsläppen till en samhällsekonomiskt effektiv nivå är 
att beskatta utsläppen. Sverige gör i dagsläget det genom koldioxidskatten. Om koldioxidskatten 
betraktas som fullt internaliserande, dvs. att skatten motsvarar utsläppens skadeverkan vid en 
samhällsekonomiskt optimal utsläppsnivå och åläggs samtliga utsläpp, så finns få motiv för att 
subventionera klimatvänlig teknik enbart med argumentet att minska utsläppen.  

Utsläppskostnaden, och därmed den optimala nivån på skatten, är dock svårt att bestämma med 
exakthet. Den stora flora av övriga klimatrelaterade styrmedel visar att koldioxidskatten från politiskt håll 
inte ses som tillräcklig för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta. Med viss försiktighet skulle man 
därav kunna argumentera för att koldioxidskatten inte är fullt internaliserande varför det finns fog för att 
komplettera den genom att subventionera klimatvänlig teknik. Men huruvida så faktiskt är fallet låter vi 
vara osagt då en exakt värdering av växthusgasutsläpp är en komplicerad exercis. En fullt 
internaliserande koldioxidskatt vore fortfarande ett bättre styrmedel än subventioner så enbart om det 
finns politiska eller andra hinder för detta borde sådana subventioner tillämpas.    

KOSTNADSEFFEKTIVITET  
Som vi sett ovan finns det flera samhällsekonomiska motiv för att subventionera utbyggnaden av 
laddinfrastruktur. Vi gör i denna rapport inget försök att beräkna en samhällsoptimal stödnivå. Men 
principerna kommer delvis ligga till grund för våra förslag på styrmedel nedan. Oavsett om den optimala 
stödnivån är okänd bör kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel utformas. Kostnadseffektivitet handlar 
om att nå ett mål till lägsta kostnad.  

De mest lönsamma åtgärderna ska genomföras först. I denna rapport har inga beräkningar gjorts på 
kostnadseffektiviteten för olika åtgärder. Däremot har investeringskostnaderna för ett antal åtgärder 
beräknats.  

Den främsta principen för en kostnadseffektiv utformning av styrmedel är att marginalkostnaden borde 
vara densamma för olika typer av styrmedel. Om t ex en subvention per reducerat kilo koldioxid för 
elfordon är högre än för biodrivmedel hade större utsläppsminskningar kunnat uppnås genom att öka 
subventionen av biodrivmedel på bekostnad av elfordonen. WSP (2017) har beräknat kostnaden för att 
reducera ett kilo koldioxid för ett stort antal styrmedel inom transportsektorn och finner att intervallet är 
stort. För denna rapport är särskilt jämförelsen mellan Bonus-malus och stödet till laddinfrastruktur 
genom Klimatklivet intressant. För en elbil som ägs i fem år med ett genomsnittligt körmönster ger det 
lägre inköpspriset med Bonus-malus en kostnad om 4,63 kr/kilo koldioxid medan motsvarande kostnad 
för utsläppsreduktion genom stöd till normalladdning är ca 0,5 kr/kg koldioxid.  

En utmaning i att beräkna kostnadseffektiviteten är osäkerheten i sambandet mellan laddinfrastruktur 
och nya elbilar. Det gäller för både åtgärder och styrmedel.  



 
 

 

 
10275640 •  Statens roll för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn  | 57   

Som beskrivits tidigare skapar samspelet mellan elbilsmarknaden och marknaden för 
laddningsinfrastruktur ett hinder för att få ett större genomslag för båda teknologierna. I litteraturen 
föreslås offentliga subventioner som ett sätt att övervinna hindret (39)har föreslagit att subventioner i ett 
inledande skede av teknikintroduktionen borde riktas till laddningsinfrastrukturen då de första 
elbilsköparna sannolikt inte är särskilt priskänsla, men som alla andra måste kunna ladda sin bil. 
Subventioner av infrastruktur i Norge genererat 2,16 fler elbilar än prissubventioner (40). En studie av 
den amerikanska elbilsmarknaden ger liknande resultat (41).  

Det är en kombination av de två subventionerna som ger dock maximal effekt (42), men inledningsvis 
borde större delen utgöras av infrastruktursubventioner. Marginalnyttan för laddningsinfrastruktur avtar 
dock snabbare än för elbilar varför de succesivt borde flyttas över till elbilssubventioner när 
infrastrukturen mognat. För hög kostnadseffektivitet borde andelen av subventioner till infrastrukturen 
varieras efter geografiska förutsättningar, där marginalnyttan för laddningspunkter i glest bebyggda 
områden är högre än i tätt bebyggda områden.  
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8. FÖRSLAG TILL INSATSER 

I detta kapitel redogörs för de förslag på insatser som arbetet identifierat som relevanta för att stimulera 
utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige. 

Hinder och lösningsanalysen visar att det finns många insatser som kan införas för att gynna 
laddinfrastrukturen. 

Ytterligare styrmedel mot samhällets klimatmål genom att stärka elektrifieringen av fordonsflottan kan 
motiveras på flera sätt. Det är viktigt att ha i åtanke den starka kopplingen mellan laddinfrastrukturen 
och laddbara elfordon där en stöttning av den en sida av marknaden även gynnar den andra sidan av 
marknaden.  

Om koldioxidskatten, och övriga styrmedel inom fordonssektorn, betraktas som för låga kan 
subventioner av mer klimatvänlig teknologi motiveras. Ur detta perspektiv borde dock samtliga 
klimatvänliga lösningar behandlas som likvärdiga. Ett skäl för att direkt stötta elektrifieringen är att det är 
en ung teknik och dess marknadsintroduktion kan tidigareläggas för att uppnå en större samhällsnytta. 
Vidare argument för att stötta teknikintroduktionen är de positiva externaliteter som existerar på 
marknaden vilka orsakar underinvestering i laddinfrastrukturen. Ett kriterium för de styrmedel som 
utformas är att de är kostnadseffektiva, dvs. att marginalkostnaden ett kilo koldioxid är detsamma för 
olika typer av styrmedel. I denna rapport har inga beräkningar av kostnadseffektiviteten gjorts.  

Det krävs olika insatser beroende på geografi, stad eller landsbygd och även fordonsslag.  Vi har funnit 
tre områden som står inför olika svårigheter. 

• Vita fläckarna 
• Staden 
• Transporttriangeln 

GENERELLA INSATSER 
Generellt och gällande för alla områden är att det finns ett betydande behov av mer kunskap och 
samverkan. Nedan tabell och text belyser och beskriver de insatser som bedöms ha störst effekt för en 
väletablerad laddinfrastruktur och när i tiden vi bedömer att de kan genomföras. 
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Figur 23 Generella lösningar på hinder som bromsar utbyggnaden av laddinfrastruktur. 

 

Ta fram tydlig nationell målsättning  

Ett tydligt nationellt mål behövs. En osäkerhet från aktörer i ett teknikskifte som detta har identifierats av 
arbetet. Osäkerheten höjer marknadsaktörers trösklar för att investera. Genom uttalade mål för 
elfordonsflottan i Sverige minskar osäkerheten och investeringar kan påskyndas. Många av de länder 
som kommit längre än Sverige med större elfordonsflotta har tydliga riktlinjer för hur de ska fasa ut 
fossildrivna fordon och vilket antal eldrivna fordon som är målsättningen. Genom dessa mål kan 
marknadsaktörerna få en tillförlitligare bild av framtidens marknad och behov. Med bättre kunskap om 
framtiden kan aktörerna anpassa sig, se nya behov och investera. 

Regionala samordnare 

Som nämnts vid flera tillfällen i detta arbete så råder idag en brist på kunskap såväl inom det offentliga 
som hos marknadsaktörer och hos allmänhet kring vad en elektrifierad fordonsflotta kan bidra med. Med 
en regional samordnare finns goda chanser att sprida kunskaper, etablera nya samverkansformer och 
verka katalyserande för en bättre utbyggd laddinfrastruktur, och därmed bygga det framtida samhället 
som är oberoende av fossila drivmedel i transportsektorn.  

Att samordnare finns regionalt medför att det underlättar arbetet utifrån de regionala och geografiska 
förutsättningarna som råder. Regioner och Länsstyrelser har också erfarenhet av att arbeta nära 
kommuner och andra aktörer för utvecklingsinsatser inom den egna regionen och antas således ha ett 
väl etablerat nätverk. Samordarens roll kan liknas vid bredbandssamordnarens roll för bredband, där 
också utbyggnaden av en ny infrastruktur stöttas av en samordnare på regional nivå. En samverkan 
mellan de regionala samordnarna för bredband, digitalisering och elektrifiering är eftersträvansvärd med 
tanke på hur mycket dessa roller hänger samman i framtidens samhälle. 

För att fatta rätt investerings- och konsumtionsbeslut krävs tillgång till bra information. När en disruption 
inleds är det inte rimligt att tro att alla ska kunna se den, det är därför av vikt att information sprids 
genom tillförlitliga och kunniga kanaler, en samordnare bidrar till det, och gör det möjligt för människor 
att bilda sina egna uppfattningar. Det ligger i de privata aktörernas intresse att marknadsföra sig själva 
och informera potentiella kunder om sina produkter. Offentlig sektor kan inta en kompletterande roll som 
informatör där marknaden inte är aktiv. Vid t ex information till bostadsrättsföreningar är det möjligt att 
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marknaden inte räcker till då dessa behöver ett mer komplicerat juridiskt stöd och oberoende 
kunskapskällor. En privat aktör skulle tveka inför en sådan informationskampanj då det skulle gynna 
konkurrenter lika mycket som den egna försäljningen. En mer neutral aktör skulle då kunna bistå med 
detta stöd.  

En heltidsanställd samordnare per region och landsting skulle enligt beräkningar belasta de regionala 
myndigheternas budget med totalt 23,3 miljoner kronor per år. Kostnaden är baserad på lönen för 
rikssnittet för handläggare inom landstingen. Till lönen tillkommer sociala avgifter och övriga 
verksamhetskostnader. Att inrätta samordningstjänst anses ha ett stort värde för framdriften av en 
väletablerad laddinfrastruktur och för att initialt höja kompetensen inom området. Arbetet ser ett stort 
behov av detta och föreslår att en samordnare tillsätts snarast för att arbeta med frågan under en längre 
period. 

Mötesplats/Forum 

Med nya tekniker och affärer kommer nya samverkansformer, här föreslås ett Forum som mötesplats. 
De aktörer som ska etablera och investera i laddinfrastruktur har ofta inga naturliga kontaktvägar och i 
vissa fall känner man inte till varandra, och varandras kompetenser och tjänster. Det finns ett stort 
intresse hos aktörer att träffas och diskutera svårigheter och möjligheter med övergången. Företag, 
myndigheter och organisationer kan mötas i Forumet för att tillsammans hitta lösningar som ökar 
tillgången till laddinfrastruktur i hela landet och minimera de svårigheter som finns vid etableringen.  

Riktade insatser till landsbygd 

Låg lönsamhet är ett återkommande hinder för nästan samtliga transportslag för att vidareutveckla eller 
initiera elektrifieringen. En möjlig lösning är statliga subventioner. Dessa kan riktas mot antingen 
fordonen eller infrastrukturen, eller båda. Just för landsbygden är trösklarna att etablera laddinfrastruktur 
högre för aktörerna än för övriga delar av landet. Samtidigt finns det ett högt symbolvärde i att ha en väl 
utbyggd laddinfrastruktur i hela landet. I flera delar av Sverige finns det så kallade ”vita fläckar” som inte 
har någon laddinfrastruktur. 

Som beskrivs ovan finns skäl att subventionera publik laddningsinfrastruktur för privata fordon, bl. a. 
risken för underinvestering på grund av förekomsten av positiva externaliteter. För en kostnadseffektiv 
utformning borde både fordon och infrastruktur subventioneras då detta ger störst klimatnytta (flest nya 
elbilar). Då infrastruktursubventioner genererar fler nya elbilar) i tidigt stadie av teknikutbyggnaden bör 
dessa vara högre än subventionerna för fordonen för att sedan succesivt fasas ut. Det finns skäl att 
differentiera infrastruktursubventionen mellan gles- och tätbefolkade områden med ett högre stöd till 
glest befolkade områden där nyttan av ytterligare laddningspunkter är större på grund av låg 
utbyggnadsgrad. Att ha en heltäckande nationell laddinfrastruktur ger ett högt signalvärde för en brukare 
av ett fordon och möter kravet på tillgänglighet. 

Kostnaden för att bygga ut de 80 laddstationerna enligt definition 1 i Trafikverkets rapport, kommer kosta 
stadskassan 7,5 miljoner kronor per år och inkluderar kostnader för både infrastruktur och laddstationer. 
Kostnaden för nästkommande åtgärder om 60 åtgärder kostar 5,6 miljoner kronor. Vi ser att denna 
insats har ett högt värde till en relativt låg kostnad och föreslår att insatsen genomförs inom snar framtid. 
Enligt ovan tidsplanering föreslår vi att 80 laddstationer etableras under en 4-års period och ytterligare 
60 laddstationer, enligt definition 2 efterkommande år. Beräkningarna är baserade på en 
investeringskostnad om 550 000 kr per laddstation vilket inkluderar både elinfrastruktur och laddstolpar 
samt en årlig driftskostnad tillkommer om 15 000 kr per laddstation. (43). Halva kostnaden antas täcka 
elinfrastrukturen och andra halvan laddstolparna. Investeringskostnaden har annuitetsberäknats för att 
få en fram en årlig kostnad där 5% ränta använts. Den årliga kostnaden beror på tillgångens 
ekonomiska livslängd och för laddstolparna har 5 år använts och för elinfrastrukturen 40 år.   

Minska kunskapsgapet rörande effektfrågan /elnät 
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Idag råder kunskapsgap i hur en väl utbyggd laddinfrastruktur kommer påverka, begränsas av eller ha 
för betydelse för våra elnät och dess kapacitet.6 Det finns idag en låg transparens vad gäller 
effektfrågan i elnäten som skapar osäkerhet vid etablering av laddinfrastruktur. Frågan om effekt i 
elnäten dyker upp vid alla typer av laddinfrastruktur. Vid nyetablering av snabbladdare, vid parkering i 
gata, i p-hus och vid etablering i terminaler och noder. Kommer effekten vara tillräcklig, hur ökar vi 
effekten, vad kostar det är vanliga frågeställningar. För att möta dessa och andra frågor rörande elnät 
föreslår arbetet att: 

• kapaciteten i elnätet utreds på nationell, regional och lokal nivå  
• tydliga informationskanaler skapas mellan elnätsägare, städer, regioner och 

laddinfrastrukturaktörer.  
• samverkan mellan olika aktörer för tydlig ansvarsfördelning och långsiktig planering.  

PERSONBILAR OCH LÄTTA TRANSPORTER 
Personbilar och lätta transporter har liknande krav på laddinfrastrukturen, det ska vara enkelt att köra 
och ladda fordonet. Därmed krävs att det finns väl etablerad snabbladdinfrastruktur, men även goda 
möjligheter att ladda bilen när den är parkerad i hemmet, på gatan och andra destinationer. Nedan tabell 
och text belyser och beskriver de insatser som bedöms ha störst effekt för en väletablerad 
laddinfrastruktur och när i tiden vi bedömer att de kan genomföras. 

 

 
Figur 24 Lösningar på hinder som bromsar utbyggnaden av laddinfrastruktur för personbilar och lätta transporter. 

 

Standardiserat /enhetligt betalsätt 

För att laddfordon ska anses vara attraktivt ska det vara enkelt att ladda och också lättillgängligt. Idag 
finns det flera parallella betalsätt och det upplevs som krångligt av brukaren. Det är också vanligt 
förekommande att det är gratis att ladda. En enhetlig betalningsmetod ökar användbarheten för 

 
6 Det finns en utredning från Norges vassdrags- och energidirektorat skriven 2016, som visar på en 
ökad strömförbrukning i Noreg på omkring 4 TWh för 1,5 miljoner elektriskt drivna personbilar 2030. Det 
motsvarar enligt rapporten 3 procent av Norges strömförbrukning. (107) 
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brukaren men kan också ge investeraren möjlighet till att få betalt och därmed få lönsamhet på sin 
investering.  

Att standardisera eller göra betalsätten enhetliga för alla laddstationer skulle ge samtliga elfordonsägare 
enklare tillgång till hela laddnätet vilket är att föredra mot att utveckla parallella nät för olika 
kundgrupper. Nyttan att äga ett elfordon blir större när tillgången på laddstationer ökar. De privata 
infrastrukturägarna har incitament att låsa in sina kunder till sina system, t ex genom att ha unika 
betalsätt vilka skapar trösklar för konsumenterna att ladda hos en konkurrent. En sådan inlåsning utgör 
ett hinder för en samhällsekonomiskt optimal användning av laddinfrastrukturen. Staten kan initiera 
samtalet kring frågan och ta en samlande roll som driver mot en standardisering. Ansvaret för 
utformning av systemet och andra tekniska aspekter borde dock ligga hos marknadens aktörer. 

Inför ett nationellt informationssystem för status gällande laddstationer 

Många elfordonsbrukare vittnar idag om att det inte finns ett enhetligt, tillförlitligt system som visar var 
laddstationerna finns, om de fungerar och hur man betalar. Det är problem kan vara att en laddstation 
inte fungerar som den ska, vilket ökar osäkerheten för elfordonsbrukare. Att gynna ett fungerande 
informationssystem följer samma logik som motivet för att införa standardiserade betalsätt – att öppna 
upp hela laddinfrastrukturen för elfordonsägarna. Det är mer kostnadseffektivt än att utforma separata 
laddnätverk. Staten kan ta en samordnande roll för att driva på infrastrukturägarna. Ett fungerande 
informationssystem och goda förutsättningar för elfordonsägare att ladda enkelt, ligger också i 
laddinfrastrukturägarnas intresse. För att initiera en gemensam informationsplattform kan staten ta ett 
ansvar genom att bygga en informationskälla med början i den laddinfrastruktur som byggs med statliga 
stöd. 

Etablera flera laddstolpar per laddstation 

Redan med den andel elfordon som idag finns i Sverige är det ibland köbildning vid laddplatser eller 
upptaget vid parkeringsplatser med laddningsmöjligheter. För att möta framtida behov kan rör läggas 
och dimensioneras för att kunna etablera flera laddpunkter. Även anslutningskabeln till elnätet bör 
dimensioneras för ett ökat effektuttag. Att anlägga och projektera med ett höjt dimensioneringskrav är 
mer kostnadseffektivt än att etablera nytt. Etablerandet av fler laddstolpar per laddstation kan ligga hos 
Forum innehållande marknadsaktörer att diskutera formen för (se ovan förslag om Forum under 
Generella insatser). 

Underlätta för boende i flerbostadshus 

Idag har bostadsrättsföreningen rätt att neka de boende att etablera en laddstation enligt 
bostadsrättslagen. I flera fall har bostadsrättsföreningar stoppat initiativ för enskilda 
bostadsrättsinnehavare när de velat installera laddplatser, på grund av okunskap och/eller rädsla för 
överbelastning. Eftersom laddning vid hemmet är en viktig parameter för att välja laddbart eldrivet fordon 
utgör laddningsmöjligheter för de som bor i bostadsrätter en viktig faktor för att välja eldrivet fordon.  

Principen för hemmaladdning är att användaren ska stå för kostnaden då det är denne som åtnjuter 
nyttan. I villa är hemmaladdning inte ett påtagligt hinder, men det kan skapa problem i 
bostadsrättsföreningar. Vilka problem som uppstår beror på hur lagstiftningen utformas.  

Om privatpersonen som önskar en laddstation åläggs hela kostnaden för installationen tar inte 
bostadsrättsföreningen några ekonomiska risker och situationen påminner om den för villaägare. Det är 
dock bra om installationerna av flera laddstationer kan samordnas för att slippa gräva upp gatan vid flera 
tillfällen. Det finns en risk att detta system kan leda till underinvestering i hemmaladdning då nyttan av 
laddstationen tillfaller hela bostadsrättsföreningen om den skulle höja värdet på fastigheten. Då inte 
privatpersonen kan tillgodogöra sig den nyttan blir dess incitament att investera mindre än vad som är 
samhällsekonomiskt optimalt.   
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Att installera en laddstation innebär en risk för föreningen då det förutsätter att den kan hyras ut. Om de 
måste stå för kostnaden av laddstationen är det en risk de tvingas bära. Att bostadsrättsföreningen 
tvingas stå för en del av risken gentemot den enskilde individen eller subventioner som belastar hela 
skattekollektivet är dock motiverat då det kan bidra till att höja fastighetens värde och ge en intäkt för 
föreningen. Risken för föreningen borde dock minska över tid om antalet användare av laddbara, 
eldrivna fordon ökar och de blir varse erfarenheter från andra föreningar. Att ge informationsstöd till 
föreningarna för att minska både den upplevda finansiella risken och risken för både överbelastning är 
sannolikt en mer kostnadseffektiv borde därför premieras. Tvingande lagstiftning kan vara ett sätt att öka 
takten i utbyggnaden ytterligare särskilt om de upplevda riskerna inte är reella. 

Utöka det kommunala engagemanget 

Kommunala organisationen har stora möjligheter att påskynda och verka för en etablering av 
laddinfrastruktur i sin respektive kommun. Genom att bland annat belysa frågan och sätta mål för 
övergång till elfordon i den egna fordonsflottan kan kommunen främja etablering av laddinfrastruktur. I 
de större kommunerna finns det ett stort antal aktörer vilket ökar graden av komplexitet vid utbyggnaden 
av laddinfrastrukturen.  

Nyttan det kommunala engagemanget genereras huvudsakligen av att risken för suboptimering minskar. 
När ett stort antal fristående aktörer ska bygga ut laddinfrastrukturen utan helhetssyn finns det risk att 
nätet inte får en optimal utformning. Hur stor den här risken är, och därmed nyttan av kommunal 
styrning, är svårt att bedöma men om kostnaderna för kommunen hålls låga är det sannolikt en 
kostnadseffektiv åtgärd. 

TUNGA TRANSPORTER 
Största andelen av tunga transporter går på sträckorna mellan Nordens tre huvudstäder. Det behöver 
vara möjligt att ladda vid transportnoder, men även utmed de sträckor tunga transporter kör eller ute hos 
kund. Arbetet har identifierat flera insatser som kan gynna utvecklingen till mer etablerad elektrifiering av 
transportsektorn. Nedan tabell och text belyser och beskriver de insatser som bedöms ha störst effekt 
för en väletablerad laddinfrastruktur och när i tiden vi bedömer att de kan genomföras. 

 

 
Figur 25 Lösningar på hinder som bromsar utbyggnaden av laddinfrastruktur för tunga transporter. 
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Information och kunskapsspridning 

För att fatta rätt investerings- och konsumtionsbeslut krävs tillgång till god och neutral information. 
Offentlig sektor kan inta en kompletterande roll som informatör där marknaden inte har incitament för 
informationsspridning. Det ligger också i de privata aktörernas intresse att marknadsföra sig själva och 
informera potentiella kunder om sina produkter. 

Tillsätt regional samordnare för godstrafik 

En regional samordnade för godstrafiken finns av samma anledning som samordnaren för 
laddinfrastrukturen i kommunerna – att samla ett stort antal aktörer för att organisera en effektiv 
utbyggnad av laddinfrastrukturen för att möta de hinder som aktörer möter. När ett stort antal fristående 
aktörer ska bygga ut laddinfrastrukturen utan samordning eller helhetssyn finns bland annat risk att nätet 
inte får en optimal utformning. Det finns därför skäl för att skapa samordning och ta helhetsgrepp genom 
centralt inrättad stödfunktion. 

Investeringsstöd för etablering av laddinfrastruktur 

Transportnoderna för godstransporter, så som hamnarna, lastbilscentralerna och flygfraktterminalerna, 
och också de huvudsakliga stråken kan ses som intressanta för att rikta stödåtgärder rörande 
laddinfrastruktur. För längre transporter kan batterifordon användas, eller elvägar i kombination med 
batterifordon. Här behöver teknik och styrmedel synkroniseras.  

Som har diskuterats ovan behöver en kostnadseffektiv styrning med subventioner ge samma 
marginalkostnad per reducerat kilo koldioxid. Det finns därför skäl att vidare utreda klimatnyttan av att 
subventionera laddinfrastruktur för godstrafik jämfört med den för persontrafik. Tillfälliga innovationsstöd 
till testbäddar och liknande är motiverade för att överkomma hinder för introduktion av ny teknik och 
snabbare närma sig en marknadsintroduktion.   

Tydliggör offentliga aktörers roll och krav vid upphandling 

För transporter för offentliga aktörer är det tydligt att offentlig upphandling utgör en svårighet för att styra 
mot laddfordon. Vanligt är att den aktör som kan erbjuda bäst pris är den som blir leverantör och 
genomförare av den upphandlade transporten. Om upphandlaren istället för endast mest ekonomiskt 
fördelaktigt anbud också ser till andra viktningsparametrar i upphandlingen kan utfallet se annorlunda ut.  
Arbetet föreslår därför att det tas fram riktlinjer för att beakta andra delar så som att sätta krav för 
exempelvis buller, utsläpp av NOx, partiklar och hälsopåverkan. Offentliga aktörer skulle med dessa 
verktyg kunna styra mot eldrivna transporter. För att de offentliga aktörerna ska få incitament till att ställa 
andra krav vid upphandling och se värdet i det är det viktigt att belysa den ekonomiska vinningen av 
klimatnyttan av transporten. Detta kan göras genom att belysa effekterna av minskade koldioxidutsläpp 
men även andra parametrar så som buller och hälsa och ta fram nyckeltal för dessa. Också sjöfart 
inkluderas i denna punkt. 
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9. DISKUSSION 

Redan idag kan konstateras att elfordon (laddbara elfordon och andra typer av elfordon) är här för att 
stanna. Utvecklingen har varit exponentiell och bästa sättet att beskriva utvecklingen är disruption. Det 
gäller inte minst marknadsmodellerna som ger möjlighet till förtjänster i flera led, och därmed bildar nya 
ekosystem av aktörer som tillsammans kan skapa attraktiva affärsmodeller. Disruption sker också inom 
nybilsförsäljningen gällande elbilar och under senaste halvåret kan i statistiken också skönjas en 
exponentiell utveckling på antalet elbussar i Sverige.7 Även färjor som drivs med el8 har tagits i bruk, så 
väl som transporter för gods.9  

Fördelarna med eldrift är uppenbara: lägre utsläpp, lägre bullernivåer, mindre vibrationer, mindre ryckig 
gång, mindre rök, färre dödsfall på grund av luftföroreningar. Det är bara vad gäller direkt användning.  

De sekundära möjliga vinsterna med eldrift är svåra att överblicka men inkluderar möjligheten till ökad 
flexibilitet i nätet, minskade effekttoppar i elförbrukningen, minskade investeringar i elnätsutbyggnad, 
ökad möjlighet för användning av förnyelsebara energikällor. Solpaneler på taken på bostadshus kan 
bidra med lokalt producerad el och ladda fordon, kraften kan lagras i batterier och förflyttas med 
fordonens batterier och därmed fördelas i nätet där det behövs bäst.  

Utbyggnaden av laddinfrastruktur har en avgörande roll i att stimulera utvecklingen av elfordon och 
offentliga insatser kan krävas för att accelerera utvecklingen ytterligare. Denna utredning syftar till att 
identifiera stöd, styrmedel och regelverk som gynnar utbyggnaden av laddinfrastruktur. En generell 
utmaning är nämligen att laddinfrastrukturen för trafiksektorn kan bli, eller i vissa fall redan är, en 
flaskhals för ökad elektrifiering av transportsektorn.  

Utbyggnad för laddinfrastruktur varierar för olika fordonstyper. Exempelvis är antalet eldrivna personbilar 
högre än för tunga lastbilar och laddinfrastrukturen för personbilar även mest utbyggd. 

Arbetet menar att styrmedel som ska gynna utbyggnaden av laddinfrastruktur behöver ta hänsyn till 
fordonstypen och dessa användningar. Sambandet mellan fordonstyp, användning av elfordonet och 
lämplig laddinfrastruktur kan illustreras med en triangel. 

 

 
Figur 26 Illustration av relationen mellan användning av elfordon, fordonstyp och laddinfrastruktur. 

 
7 Även om tidsspannet för bussar är för kort för att dra säkra slutsatser kring utvecklingen. 
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10. SLUTSATS 

Arbetet har visat på att det är möjligt att skynda på övergången till eldrift genom att bygga ut 
laddinfrastrukturen genom att täcka de vita fläckarna, stimulera övergång till eldrift i och från 
logistiknoder så som hamnar och omlastningscentraler och skapa förutsättningar för att ladda fordon i 
stads- och kringliggande områden, samtidigt som laddinfrastrukturen tillgängliggörs med olika medel och 
samordning skapas. 

Dessa insatser behöver inte vara betungande för staten eller det offentliga, varken ekonomiskt eller på 
andra sätt. 
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BILAGA 1 GENOMFÖRDA INTERVJUER 

Daniel Kulin, Sakkunnig E-mobility, Power Circle AB 

Olle Johansson, VD, Power Circle AB 

Henrik Jonsby, Miljö och inköpsansvarig, Ryska Posten AB 

Anders Berger, Director Public Affairs, Volvo Group 

Thomas Johansson, Energiexpert, Boverket 

Ewa Fallenius, Public Affairs Manager, Renault Nordic AB 

Cathrine Löfquist, Sustainability Manager, Bring Logistik AB 

Vi tackar för er medverkan! 

BILAGA 2 - KARTLÄGGNING AV BEFINTLIGA STÖD 
OCH REGELVERK LOKALT, REGIONALT OCH 
NATIONELLT 

För att öka antalet laddstationer finns ett antal statliga stöd, exempelvis genom Klimatklivet. Indirekt kan 
även styrmedel för ökad elektrifiering av fordonsflottan ha en positiv inverkan på laddinfrastrukturen 
genom att efterfrågan på laddpunkter ökar när antalet laddfordon ökar. Styrmedel för ökad andel elbilar 
är exempelvis bonus-malus som infördes 1 juli 2018. Exakt vilken effekt respektive stöd eller styrmedel 
har fått på antalet laddpunkter eller antal elbilar är svårt att säga. Framförallt på grund av att det inte 
gjorts så många utvärderingar av respektive stöd/styrmedel, men också eftersom en del stöd är relativt 
nya. Ladda-hemma-stödet infördes exempelvis i början på 2018, vilket gör det svårt att säga vilken 
betydelse det fått för utbyggnaden av laddinfrastrukturen. 

Trots få utvärderingar kan vi konstatera att Klimatklivet är av central betydelse för stöd till utbyggnad av 
laddinfrastruktur, främst eftersom ett stort antal laddpunkter blivit beviljade stöd. Vidare är stöd i form av 
rådgivning till bostads- och hyresrättsföreningar troligen av betydelse för utbyggnaden. Detta eftersom 
det inte är självklart att den person som ansvarar för installationen är den som efterfrågar den. Styrelsen 
i bostadsrättsföreningar delvis på frivillig basis, och då kan rådgivning vara viktigt för att underlätta 
föreningens arbete för installation av en laddplats. Utöver att installation av laddstationer kräver 
engagemang från enskilda personer i styrelsen gör även Bostadsrättsföreningslagen det problematiskt 
att installera en laddplats, i alla fall om det efterfrågas av ett fåtal individer. Bostadsrättsföreningens 
inverkan på laddplatser förklaras mer i detalj nedan. Andra stöd som exempelvis stadsmiljöavtal och 
landsbygdsprogrammet är sannolikt av mindre betydelse för utbyggnad av laddinfrastrukturen.  

Som nämns ovan kan även styrmedel för ökad elektrifiering ha en inverkan på laddinfrastrukturen. IVL 
gjorde 2016 en ex-ante utvärdering av effekten av bonus malus. I utvärderingen antar de att andelen 
batterifordon utan bonus malus kommer vara 1 procent, och med bonus malus vara 25 procent. Baserat 
på det antagandet kommer alltså andelen elbilar öka markant med införandet av bonus malus (44). Om 
andelen batterifordon ökar i den takt som IVL förutspår i sin utvärdering kommer styrmedlet indirekt 
påverka utbyggnad av laddinfrastrukturen eftersom efterfrågan på laddpunkter kommer öka. 

Nedan är först en genomgång av befintliga stöd och styrmedel som gynnar svensk laddinfrastruktur, följt 
av en överblick över styrmedel för ökad elektrifiering. 
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Befintliga stöd och styrmedel med direkt påverkan på laddinfrastrukturen 
Stöd genom Klimatklivet 

Naturvårdsverket ger stöd till lokala klimatinvesteringar inom ramen för projektet Klimatklivet. Stödet ges 
till ett flertal olika investeringar, men bidraget för laddstationer är en av de vanligaste beviljade 
åtgärderna. Stödet som ges till laddinfrastruktur är idag en av de större nationella satsningarna för 
utbyggnad av laddning för elfordon. 

Syftet med att ge stöd till laddinfrastruktur, främst laddstolpar, är att göra det mer attraktivt att köpa 
laddningsbara fordon, både bilar och bussar. Klimatklivets bidrag till utbyggd laddinfrastruktur kan 
således minska den barriär som eventuellt finns när företag eller privatpersoner överväger inköp av ett 
laddbart fordon. 

Stödet ges till organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar så som 
bostadsrättsföreningar. Bidraget från klimatklivet får ges med högst 50 procent av 
investeringskostnaden. Vilka åtgärder som beviljas stöd beror på investeringens klimatnytta, vilken 
beräknas som utsläppsminskning per investerad krona. Totalt har, till och med 2018-09-27, 1 506 
stycken ansökningar om laddinfrastruktur beviljats inom Klimatklivet. År 2017 beviljades 8000 
laddpunkter stöd, varav 2200 var publika och 5800 stycken icke-publika. Enligt beräkningar i 
klimatklivetansökningar har de installerade laddpunkterna bidragit till minskade koldioxidutsläpp med 
56 019 ton/år. (45).  

Ladda-hemma-stödet 

Sedan den 1 januari 2018 kan privatpersoner söka stöd för installation av laddstation för elbil, det så 
kallade ladda-hemma-stödet. Stödet ges av Naturvårdsverket. Detta styrmedel etablerades då 
privatpersoner inte kan söka om bidrag från klimatklivet.  

Ladda-hemma-stödet täcker hälften av kostnaderna för att installera laddstationen, men inte mer än 
10 000 kronor. Det finns ett antal krav för att söka bidraget, exempelvis behöver sökande av bidraget 
äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddstationen installeras. Däremot finns inget krav på att 
personen själv ska inneha ett elfordon. Liksom för klimatklivet är syftet med stödet att göra det mer 
attraktivt att äga och använda ett laddbart fordon. För att ha rätt till stödet måste laddpunkten vara 
förberedd för elmätning och debitering samt vara utrustad med ett typ 2-anslutningsdon. 

Naturvårdsverket har fått 90 miljoner att fördela mellan 2018–2020. Fram till 29 mars 2018 hade 
Naturvårdsverket tagit emot 140 ansökningar för ladda-hemma-stödet (45). 

Rot-avdrag för installation av laddstation 

Rot-avdraget innebär att en privatperson får göra avdrag på skatten vid anlitande av någon som utför 
exempelvis om- och tillbyggnad, inklusive installation av laddstation vid bostaden. Rut- och rotavdraget 
får uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Om man har sökt ROT-avdrag kan Ladda-hemma-
stödet inte sökas.  

Råd vid installation av laddstation 

Det finns en rad aktörer och organisationer som tillhandahåller information och råd kring installation och 
byggande av laddinfrastruktur för privatpersoner, organisationer och privata aktörer. Nedan följer ett 
axplock av aktörer som kan erbjuda rådgivning för installation av laddinfrastruktur: 

Branschorganisationen Power Circle har med finansiering från Energimyndigheten tagit fram en guide10 
till privatpersoner, fastighetsägare, kommersiell verksamhet, offentlig verksamhet och 
bostadsrättsföreningar som vill installera laddstolpar. Stödet i form av råd och guidning för framförallt 
bostadsrättsföreningar är av stor vikt eftersom att det inte är självklart att det är prioriterat i styrelsens 

 
10 http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/energieffektiva-och-fossilfria-fordon-och-
transporter/laddinfrastruktur/rad-vid-installation-av-laddstation/ 
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arbete. Styrelsen i en bostadsrättsförening deltar i styrelsearbetet delvis på sin egen fritid vilket gör att 
installation av laddstolpar kan ses som ett hinder om det tar extra tid. Rådgivningen underlättar arbetet 
och minska hindret.  

De kommunala Energi- och Klimatrådgivarna tillhandahåller oberoende rådgivning för privatpersoner, 
organisationer, föreningar och privata aktörer. Rådgivningen omfattar hela energi- och 
energieffektiviseringsområdet, dock har större fokus under senare år kommit att handla om 
laddinfrastruktur och elfordon. Energi- och Klimatrådgivarna tillhandahåller information som är framtaget 
av Energimyndigheten och arrangerar även event som informationskvällar kring laddinfrastruktur och 
elfordon.  

EU-stöd inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa  

Trafikverket koordinerar ansökningarna om stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Syftet 
med fonden är att finanseria projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-
T). Enligt Sveriges handlingsplan för infrastrukturen för alternativa drivmedel (2014/94/EU) har bland 
annat laddinfrastruktur för elfordon finansierats genom fonden.  

Stadsmiljöavtal 

För att främja hållbara stadsmiljöer kan kommuner och landsting sedan 2015 söka stöd genom 
stadsmiljöavtal från Trafikverket. Syftet med stödet är att främja persontransporter med kollektivtrafik 
eller cykeltrafik. Trafikverket skriver att ”stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och 
resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller insatser för samordning och effektivisering av 
godstransporter”. I redovisningen av beviljade bidrag år 2017 inkluderas stöd till laddstolpar för elcykel. 
Stöd till laddinfrastruktur står dock för en, i sammanhanget, liten del av de utbetalda pengarna.  

Landsbygdsprogrammet 

Landsbygdsprogrammet möjliggör för stöd till näringar och åtgärder som utvecklar landsbygden inom 
olika områden där konkurrenskraft, hållbar utveckling och innovation prioriteras. I programmet finns det 
stöd som syftar till att stötta, utveckla och behålla verksamheter på landsbygden. Stödet omfattar allt 
från investeringsstöd och servicebidrag till särskilt driftsstöd för butiker.  

Publika och snabbladdstationer nämns inte specifikt som typ av service som täcks av stöden i 
Landsbygdsprogrammet. Idag finns ett fåtal ansökningar som beviljats stöd för laddstationer. 
Ansökningarna kommer från butiker och drivmedelstationer som tidigare ansökt om medel i programmet 
för tillhandahållandet av servicepunkter på landsbygden.  

Lokala stöd och initiativ (exempel) 

Stockholm stad har som ambition att år 2020 ha 500 publika laddpunkter på så kallade ”laddgator” runt 
om i staden. Tanken är att både snabb- och normalladdning ska erbjudas. Tillsammans med de 
laddpunkter som Stockholm parkering sätter upp i garage och parkeringsplatser kommer de skapa ett 
tillskott på cirka 1000 laddpunkter. För att uppnå målet erbjuder de privata aktörer att anmäla intresse 
för att sätta upp laddpunkter. I Göteborg finns inget motsvarande initiativ. Göteborg stad motiverar valet 
att inte installera laddpunkter på gatumark med att det är dyrt samt att de ytor som finns tillgängliga 
längst gator och trottoar ska prioriteras som parkeringsplatser. 

Stolpe in för Stad och Land (SiSL)11 

Projektet ska bygga laddinfrastruktur från Kiruna i norr till Vännäs i söder. (46) Målet är att utveckla en 
väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i norra Sverige. Flera laddstationer 
förses med solceller. Den första snabbladdaren invigdes under hösten 2016 i Piteå. För att 
möjliggöra de fysiska investeringarna har projektet även beviljats finansiering från Klimatklivet. 

 
11 https://klimatsynk.se/projektportfoljer/hallbara-transporter/stolpe-in-for-stad-och-land-sisl.html 
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Projektet har börjat bygget av fem snabbladdare, 15 semiladdare och åtta normalladdare och två 
bussladdare. Ett informationsprojekt pågår i syfte att hitta bostadsrättsföreningar samt andra aktörer 
som är intresserade av att söka pengar för att bygga laddstolpar. 

Befintliga stöd med indirekt påverkan på laddinfrastrukturen 
Som nämnts ovan finns det ett antal styrmedel som har en indirekt påverkan på laddinfrastrukturen, 
exempelvis sådant som påverkar andelen elfordon. Fler elfordon kommer skapa en efterfråga på väl 
fungerande laddinfrastruktur, vilket i sin tur påverkar utbudet. Nedan är en presentation av de styrmedel 
som vi anser har en större effekt på antalet elfordon.  

Bonus malus 

Den 1a juli 2018 infördes ett bonus-malus-system för nya personbilar. Systemet innebär att 
miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid, exempelvis elfordon, premieras av en 
inköpsbonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre fordonsskatt de 
första tre åren. Övergången till bonus-malus innebar också vissa förändringar i beräkningen av 
förmånsvärde. Systemet kommer troligen öka andelen elfordon, vilket kommer öka efterfrågan på 
laddinfrastruktur, och troligen påverka utbyggnaden av laddinfrastruktur.  

Beräkning av förmånsvärde för bilförmån 

En förmånsbil är en bil som arbetsgivaren låter en anställd få använda privat, endera av praktiska skäl 
eftersom bilen används mycket i tjänsten eller som en ren löneförmån. Den anställde beskattas för den 
förmån som tillgång till bil innebär utifrån ett schablonvärde som fastställs av Skatteverket, det så 
kallade förmånsvärdet. Storleken på förmånsvärdet varierar mellan bilmodeller där förmånsvärdet är 
högre ju dyrare bilen är i inköp.  

Övergången till bonus-malus innebar att beräkningen av förmånsvärdet förändrades så att 
fordonsskatten inte längre ingår i det schabloniserade förmånsvärdet utan kostnaden läggs till 
förmånsvärdet separat. Därigenom påverkar bilens fordonsskatt inklusive malusen förmånsvärdets 
storlek.  

Eftersom miljöbilar i allmänhet är dyrare i inköp än andra bilar sätts förmånsvärdet ned för elbilar, 
laddhybrider och gasbilar. Nedsättningen sker i två steg. Först sker en nedsättning av förmånsvärdet 
genom att man inte använder det verkliga inköpspriset utan använder inköpspriset för motsvarande 
bensin- eller dieseldrivna bil. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent eller maximalt 10 000 
kronor till och med inkomstår 2020. Detta gäller endast om bilen har ett nybilspris som är högre än 
närmast jämförbara bil. För etanolbilar, elhybridbilar som inte kan laddar från elnätet, och bilar som kan 
köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel sätts endast 
förmånsvärdet ner till jämförbar bil utan miljöteknik. Nedsättningen av förmånsvärdet gör el- och 
laddhybrider mer attraktiva, vilket sannolikt kommer öka andelen elfordon, som i sin tur påverkar 
utbyggnaden av laddinfrastruktur.  

Statlig elbusspremie 

Regeringen har gett i uppdrag till Energimyndigheten att tillhandahålla en premie för 
kollektivtrafikmyndigheter och kommuner som investerar i elektriskt drivna bussar. Syftet med 
elbusspremien är att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre 
klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller i städer och på landsbygd. 

Satsningen startade 2016 och omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2023. Under slutet av 2017 
förändrades premien och öppnade upp för ytterligare aktörer att söka premien. Premien kan sökas för 
den merinvestering som det innebär att köpa en elektriskt driven buss jämfört med motsvarande 
fossildrivna bussar, upp till 20 procent av investeringskostnaden. Premien betalas ut till elbussar, 
laddhybrider och trådbussar med en transportkapacitet på mer än 14 passagerare. (47) 
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Hittills har Energimyndigheten beviljat och betalat ut elbusspremier för totalt 65 stycken elektriskt drivna 
bussar (59 elbussar, 2 bränslecellsbussar och 4 laddhybridbussar). Premierna har betalats ut till 7 
stycken kommuner och kollektivtrafikmyndigheter. Ytterligare ansökningar som ej är beslutade finns för 
ungefär samma antal bussar. (48) 

Skatter och avgifter 

Lastbilstrafiken betalar framför allt skatter på drivmedel, fordonsskatt och vägavgifter. 
Drivmedelsbeskattningen genom energi- och koldioxidskatter utgör den största andelen. Energiskatten 
har traditionellt varit att anse som en fiskal skatt, men har över tid fått en allt mer resursstyrande 
funktion. Koldioxidskatten är avsedd att ha en styrande effekt då den syftar till att minska utsläppen av 
fossil koldioxid. 

Lagar kring laddinfrastrukturutbyggnad 
Energimyndigheten hänvisar till en kartläggning som Elsäkerhetsverket gjorde under 2014 om hur 
anslutning av laddinfrastruktur påverkas installationstekniskt av lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter. I kartläggningen framkom att det inte finns några specifika föreskrifter som 
enbart rör laddinfrastruktur utan det är skilda delar av infrastrukturen som berörs av olika lagar, 
förordningar och föreskrifter. Dessa är: 

• Ellagen (1997:857) 
• Elförordningen (2013:208) 
• Starkströmsförordningen (2009:22) 
• Elinstallatörsförordningen (1990:806) 
• Förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel 
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2000:1) om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa 

föreskrifters tillämpning 
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter om allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i 

yrkesmässig verksamhet 
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter om allmänna råd (2008:1) om hur elektriska 

starkströmsanläggningar ska vara utförda. Ändrad genom ELSÄK-FS 2010:1 
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska 

starkströmsanläggningar. Ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2 
• Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens kontroll av 

elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar. Ändrad genom ELSÄK-FS 
2010:3 

• Förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). 
Senast ändrad genom SFS 2013:4 

• EUROPAPARLAMENTETS  OCH  RÅDETS  DIREKTIV  (EU)  2018/844 av  den  30 maj  2018 
om  ändring  av  direktiv  2010/31/EU  om  byggnaders  energiprestanda  och  av  direktiv  
2012/27/EU  om energieffektivitet 

En förtydning om hur de olika reglerna, förordningarna och föreskrifterna exakt påverkar utbyggnaden 
efterfrågas för att underlätta för fastighetsägare att möjliggöra en mer omfattande utbyggnad av 
laddinfrastrukturen. 

Ellagen 

Om en fastighetsägare vill erbjuda laddpunkter till hyresgästerna och tar betalt för den faktiska elen som 
används, klassas denne fastighetsägare som elleverantör. Vem som får distribuera el regleras i Ellagen 
(1997:857). Förutsättningen är att det krävs tillstånd (så kallad ”nätkoncession”) för att bygga eller 
använda starkströmsledningar för att distribuera elen.  
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Vissa typer av nät är dock undantagna från kravet på koncession. Dessa undantag finns listade i 
förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), den så 
kallade IKN-förordningen. 

På vissa av de nät som är undantagna från koncessionsplikt får även el överföras för annans räkning. 
Med stöd av undantaget kan en grupp laddstationer på ett internt nät anslutas till det koncessionspliktiga 
elnätet i en anslutningspunkt och det är även möjligt att ta betalt för elen av den som laddar. Vilka typer 
av nät som är befriade från koncession finns beskrivna i förordning (2007:215), exempel på internt nät är 
i ett parkeringsgarage.  

Dock finns det en rad otydligheter kvar om hur fastighetsägare kan distribuera och tillhandahålla el till 
laddpunkter på sina fastigheter. Detsamma gäller för vilka betallösningar som fastighetsägaren kan 
använda för att kunna debitera kund för den faktiska användningen av elen för laddning.  

Lag (2016:915) och förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel 

Lagen och förordningen reglerar hur installationen för bland annat laddpunkter ska ske och vilken 
information som ska tillgängliggöras vid laddpunkten för användaren. Lag (2016:915) reglerar också 
vilken avgift som kan tas ut för laddning vid laddpunkten. Lagen och förordningen är inget som 
egentligen hindrar utbyggnaden av laddinfrastrukturen, men de är viktiga för att definiera och reglera 
installationen av laddpunkter.  

Bostadsrättsföreningslagen  

Bostadsrättsföreningslagen behandlar inte direkt laddinfrastrukturen men har ändå en påverkan. 

Enligt bostadsrättsföreningslagen kan en styrelse ej ta beslut som ekonomiskt gynnar endast en boende 
i föreningen. En åtgärd som kan inkluderas i den kategorin är laddpunkter om det kräver omfattande 
ombyggnad för att installera laddpunkten. Detta kan vara en flaskhals för boende att kunna ladda sitt 
elfordon i hemmet. Många bostadsrättsföreningar har löst detta genom att höja avgiften för 
parkeringsplatsen med en schablon för avbetalning av installationskostnaden och kostnaden för 
elanvändningen. Detta är inte en optimal lösning om den boende väljer att sälja sin bostad och flytta, då 
kan situationen uppstå där föreningen får betala av installationen av laddpunkten. Inom klimatklivet är 
det 43 stycken bostadsrättsföreningar som har beviljats stöd för installation av laddpunkter. 

En analys kring lagen krävs för att se på möjligheter att ytterligare bostadsrättsföreningar skall kunna 
erbjuda sina boenden möjligheter att ladda sina elfordon. 

Ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om 
energieffektivitet 

I förslaget om ändring av direktivet förslås bland annat att krav på installation och förberedelse för 
laddpunkter vid nybyggnation och vid större renoveringar av byggnader som inte är avsedda för 
bostäder samt för bostadshus. I ändringen står även att medlemsländerna innan år 2025 ska fastställa 
krav för installation av ett lägsta antal laddpunkter för alla byggnader som inte är avsedda för bostäder 
och som har mer än tjugo parkeringsplatser. Enligt direktivet ska medlemsstaterna även föreskriva 
åtgärder för att förenkla utbyggnaden av laddinfrastruktur i båda dessa typer av byggnader och ta itu 
med eventuella hinder som grundar sig på regelverket, t.ex. tillstånds- och godkännandeförfaranden, 
utan att det påverkar medlemsstaternas förmögenhetsrätt och hyreslagstiftning.  

Nationell samordning för laddinfrastruktur 
Energimyndigheten har i uppdrag vara nationell samordnare för laddinfrastruktur. Uppdraget inkluderar 
samordning av stöd till laddinfrastruktur och att informera om laddstationers placering. Myndigheten ska 
också samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet på övergripande plan och ta fram: 
strategisk plan för omställning, samordning av arbetet för omställning och dialog med relevanta aktörer 
och aktörsgrupper samt att verka för synergier med andra nationella satsningar. Arbetet sker med 
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bistånd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket, Boverket samt vid behov 
andra berörda aktörer. 
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BILAGA 3 - LADDKONTAKTER 

Det finns olika kontakter för laddning av en elbil. Nedan återfinns en illustration av fyra kontakter som 
kan förekomma. Utöver dessa fyra har även Tesla utformat en egen kontakt för snabbladdning.  

 

Figur 27 Olika typer av laddkontakter.12 
 

Från och med 2017 trädde en ny EU-standard i kraft som reglerar laddning av elfordon. Standarden 
anger att Typ 2-kontakter ska användas för laddning med växelström (AC), det vill säga normal- och 
semisnabb laddning, medan CCS-kontakten ska användas vid likströmsladdning (DC), det vill säga 
snabbladdning.13 Nedan följer en kort beskrivning av nämnda tillgängliga kontaktdon. I Tabell 7 
illustreras vilka kontakter som kan användas till vilken typ av laddning.14  

• Typ 1: En enfaskontakt för max 32 A som kommer från USA och används av bl.a. asiatiska 
biltillverkare. 
 

• Typ 2: Ett tyskt don som klarar max 70 A enfas eller 63 A trefas. Standard i Europa, ska gälla 
för all nyinstallation av normalladdstationer.  
 

• CHAdeMO: Japansk standard för snabbladdning med likström. Installeras idag med upp till 100 
kW effekt. 
 

• CCS (Combined Charging System): Följer den europeiska standarden med ett Typ 2-uttag för 
växelströmsladdning men har även ett speciellt uttag för snabbladdning med likström. Fordonet 
kan därmed både snabb- och normalladdas i samma uttag på bilen med denna typ av kontakt. 
Är Europastandard för snabbladdning sedan år 2017.  
 

• Teslas egen kontakt: Tesla har en egen kontakt i sina snabbladdstationer som endast kan 
användas till deras egna fordonstyper.15  

Tabell 7. Illustration av vilka laddkontakter som kan användas till vilken typ av laddning. 

 Typ 1 Typ 2 CHAdeMO CCS Teslas egen 
kontakt 

Normalladdning      

Semisnabbladdning      

Snabbladdning      

 

Ovan har olika kontakter för den del av kabeln som ansluts till elfordonet beskrivits. I den andra änden 
av kabeln kan alla kontakter förutom Typ 1 förekomma. Det kan även vara en jordad hushållskontakt, 

 
12 http://emobility.se/startsida/laddstationsguiden/forberedelser/om-olika-kontakter/  
13 http://www.garo.se/ladda-elbilen/elbilar-och-laddteknik 
14 http://emobility.se/startsida/laddstationsguiden/forberedelser/om-olika-kontakter/ 
15 http://emobility.se/startsida/laddstationsguiden/forberedelser/om-olika-kontakter/ 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimsf3l-oDWAhXFNpoKHeygAu0QjRwIBw&url=http://emobility.se/startsida/laddstationsguiden/forberedelser/om-olika-kontakter/&psig=AFQjCNHRxZwo3kb81uDU-QvhsAfH3eRb8g&ust=1504251267625031
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Shuko, som är ett vanligt hushållsuttag i ett hem. Få nya elbilar har dock Shuko-kabel som standard då 
det är på väg att fasas ut. 

Värt att poängtera är även att flera av de beskrivna kontakterna är kompatibla med varandra genom 
specialkablar eller adaptrar.16 

  

 
16 http://emobility.se/startsida/laddstationsguiden/forberedelser/om-olika-kontakter/ 
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BILAGA 4 – PROGNOS ELFORDONSUTVECKLINGEN  

Här följer prognoser på utvecklingen av elfordon uppdelat på personbilar, bussar och lastbilar. 

Personbilar 
Personbilar idag 

I Sverige fanns 62 300 laddbara fordon i september 2018, varav 59 600 var personbilar (10). Antalet 
laddbara fordon har ökat med 37 % sedan årsskiftet, och under 2018 spås 72 000 elfordon vare ute på 
vägarna (10). Idag utgör laddbara personbilar 1,2 % av personbilsbeståndet (49).  

Laddhybrider är den typ av elfordon som är vanligast, och fortsätter dessutom att öka snabbast. I 
september 2018 fanns 45 557 laddhybrider och 14 064 elbilar. Idag är utbudet av laddhybrider större än 
elbilar, vilket ser ut att ändras under de kommande åren. Bland de tillkännagivna fordonsmodeller som 
planeras fram till 2020 spås dubbel så många elbilar som laddhybrider (10), vilket tros öka efterfrågan 
på just elbilar. 

Personfordon 2030 

Även om utvecklingen av antalet laddbara personbilar går snabbt, är det inte helt enkelt att förutspå med 
vilken hastighet övergången till laddbara personbilar har i framtiden. Enligt branschorganisationen 
Powercircle spås ca 1 160 000 laddbara personbilar 2030 (se figur nedan) och samtidigt uppta 47% av 
nybilsförsäljningen (10). Dagens personbilsflotta består av ca 5 miljoner fordon. Eftersom att varannan 
nysåld bil enligt Power Circles prognoser för 2030 fortfarande är fossildrivna och dagens fordonsflotta 
består av cirka 4,5 miljoner personbilar visar detta att den förutspådda elbilsanvändningen 2030 är för 
låg jämfört med transportpolitiska målen. 
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De prognoser som marknaden lutar sig på till och med 2030 visade att införandetakten av laddbara 
fordon till och med 2030 är för låg. Detta innebär att utsläppsmålen för transportsektorn till och med 
2045 inte kommer att nås med dagens utbyggnadstakt och befintliga styrmedel, stöd och regler. 

Bussar 
Busstrafiken idag 

Elektrifiering av busstrafik drivs exempelvis av krav på minskade utsläpp och buller i stadsmiljö. Antalet 
elbussar är ännu lågt, men ökar genom exempelvis statligt stöd och lokala miljömål. I september 2018 
fanns 73 elbussar, vilket motsvarar ca 0,5 % av marknaden (10). Antalet elektriska bussar har dock ökat 
med 27 % sedan 2017. Elbussar används idag uteslutande i stadstrafik, pga den begränsade 
räckvidden i dagens fordon. 

Regionbussar och långfärdsbussar använder i dagsläget i stor utsträckning biobränslen och diesel som 
drivmedel. Teknikutveckling för räckviddsförlängning krävs idag för att öka möjligheterna för 
regiontrafiken att elektrifieras. Laddinfrastrukturen behöver utvecklas för att kunna ladda bussarna på 
exempelvis ändhållplatserna utanför städerna alternativt under drift via elvägar. 

Busstrafiken 2030 

För att klara utsläppsmålen för transporter till 2030 krävs en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen för 
bussladdning vilket då kan möjliggöra en accelererad elektrifiering av busstrafiken. En kombination av 
beskrivna laddtekniker för bussar måste finnas på plats för att inte bli en flaskhals för en accelererad 
elektrifiering av busstrafiken.  

Bussar i stadstrafik skulle med smart planering och utbyggnad av laddinfrastruktur i staden till stor del 
kunna vara elektrifierad till 2030. En utbyggd laddinfrastruktur på landsbygden och i bussdepåer på 
landsbygden innebär att regionbussar och långfärdsbussar har större möjlighet att elektrifieras.  

Busstrafiken 2045 

Till år 2045 krävs en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen och utveckling av bussar för att 
fordonsflottan för regiontrafik och långfärdstrafik också ska kunna elektrifieras.  

Lastbilar 
Transportfordon idag 

Idag finns det främst lätta laddbara transportfordon kommersiellt i landet. Totalt 2441 laddbara lätta 
transportfordon var registrerade i Sverige i september 2018. Dessa laddas främst i depå och under 
stopp på färdvägen. De lätta transportfordonen kan också till viss del utnyttja den befintliga publika 
laddinfrastrukturen som finns för personbilar. 

Utvecklingen av tunga transportfordon ser annorlunda ut och den sker idag främst på teststadiet i 
Sverige. Flera fordonstillverkare kommer inom kort att lansera laddbara tunga transportfordon, även en 
rad nya tillverkare har nära till marknadsintroduktion.   

Transportfordon 2030 

Prognosen till och med 2030 för transportfordon är osäker, då det är ett område i tidigt stadie av 
utvecklingsfasen.  

De lättare laddbara transportfordonen kräver till stor del att utbyggnad av laddinfrastruktur sker vid 
depåer och på strategiska punkter i en stad, tätort eller mellan städer och tätorter. Detta för att 
möjliggöra att för en accelererad elektrifiering av lätta transportfordon och att laddinfrastrukturen inte ska 
vara ett hinder.   

I och med att flertalet fordonstillverkare är nära en marknadsintroduktion av laddbara och eldrivna tunga 
transportfordon kommer en ökning ske till 2030. Det kommer också kräva en utbyggnad av 
snabbladdstationer längs de större vägarna som långväga transporter går via, en potentiell utveckling av 
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elvägar som möjliggör laddning under färd och också omfattande laddning vid depåer och 
omlastningscentraler.  

Transportfordon 2045 

Till år 2045 väntas en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur i stort nationellt vilket innebär att 
möjligheterna för eldrivna transportfordon ökar och andelen i transportsystemet är stort. Det krävs en 
varierad laddinfrastruktur för att tillgodose de behov som transportfordonen har för att kunna 
elektrifieras. 
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BILAGA 5 - FÖRSLAG PÅ KOMPLETTERANDE 
UTREDNINGAR  

För att driva utvecklingen i frågan framåt föreslås följande kompletterande studier. 

Livscykelanalyser för infrastruktur och Elfordon inklusive batterier 
Det enda sättet att göra rättvisa bedömningar av vilken den verkliga miljö- och klimatnyttan av 
elektrifieringen av fordonsflottan verkligen är, är att göra fullständiga livscykelanalyser. Häri ingår 
framställning av alla de komponenter som krävs för infrastrukturen och fordonstillverkningen, inklusive 
batterier, plus elproduktion, frakt etc. Detta behöver sedan sättas i relation till förväntad minskning av 
fossila bränslen som bensin och diesel när den traditionella bilismen minskar. 

Elnät 
Frågeställningar runt kapaciteten i elnäteten uppkommer ofta och behöver belysas tydligare och 
jämföras med trafikflöden och transportmönster. Ett hinder som har definierats i rapporten är osäkerhet 
och rädsla för att den framdragna effekten är för låg, speciellt  vid parkeringsplatser 

Detta gäller framförallt äldre installationer där framdragen effekt inte motsvarar dagens behov. För att 
installera laddinfrastruktur på dessa platser kan förstärkning av nätet krävas, vilket i stadsmiljö kan bli 
mycket kostsamt för elnätsbolaget. Det leder till höga anslutningskostnader för mark- eller 
fastighetsägaren och gör det svårt att investera i laddinfrastruktur. Vi föreslår att en utredning tillsätts för 
att undersöka hur användning av smarta lösningar i stadsmiljö, för att minimera behovet av 
elnätsförstärkning till följd av laddinfrastruktur i stadsmiljö, kan göras. 

Elvägar 
De svenska satsningarna på elvägar behöver även belysas ytterligare. Vad blir dessa satsningars 
påverkan på behovet av laddinfrasstruktur framöver? 

Utredning Arbetsmaskiner, JORDBRUKSMASKINER, TAXI, nationell och 
internationell sjöfart, flyg, vätgas 
I dessa utredningar behövs förutom uppskattningar av behovet av laddinfrastruktur även bl a 
kostnadsberäkningar för olika lösningar göras och jämföras med situationen med andra länder. 

Exempelvis skulle vätgas som lagras för industrins användning (t.ex. som i projektet HYBRIT17) 
användas både för att driva transporter på land och till havs. 

Godstransporter 
Denna studie har berört hur samhällsplanering kan ge förståelse för hur godstransporter kan använda 
sig av batterier och laddinfrastruktur, med också för användning av vätgas för transporter. När industrin 
går över till vätgas i sina processer, så kan också transporter, inklusive transporter till och från 
industrierna göra bruk av överskottet av vätgas. En samhällsplaneringsstudie över transporter och 
synergier till exempelvis industrins omställning kan med fördel genomföras. En sådan studie kan ge svar 
på vilken typ av infrastruktur som ska etableras utmed vilka transportstråk i Sverige. 

Elektrifiering av fordonsparken utan ökad bilism 
Utformningen av styrmedel för att gynna en elektrifiering av fordonsflottan behöver ske med stor 
försiktighet, så att inte elektrifieringen leder till ökad bilism, framför allt i städer, och konkurrerar med 
kollektivtrafiken. Om införda styrmedel får människor att gå från att åka t. ex. pendeltåg till att använda 
elbil, leder det inte till ökad klimatnytta. Leder styrmedlen till ett ökat antal fordon på våra vägar, t ex att 

 
17 http://www.hybritdevelopment.com/ 
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man köper in en elbil som komplement till sin nuvarande bil, och börjar använda den istället för att t ex 
cykla eller gå, leder de inte heller till ökad klimatnytta. 
Elektrifiering av fordonsparken utan att motverka satsningar på övriga 
alternativa bränslen 
Styrmedlen får inte heller leda till att man motverkar tidigare eller framtida satsningar på övriga 
alternativa bränslen som t ex biodrivmedel. Elektrifieringen av fordonsflottan är tänkt att konkurrera ut de 
fossila bränslena som bensin och diesel, inget annat, men detta är en komplicerad övervägning. 
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