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1. Bakgrund och syfte 

Kalkylmodellen för stationär laddning syftar till att analysera stationär laddinfrastruktur 

för tunga fordon som ett självständigt system, dvs utan att väga in hur långt en 

introduktion av andra tekniker för elektrifiering av den tunga vägtrafiken kan ha 

kommit. Modellen kan användas som ett underlag för diskussion samt för att få en bild 

av den företagsekonomiska bärkraften i ett system med stationär laddinfrastruktur och 

batteriförsedda tunga fordon, givet olika scenarier för storlek på systemet, kostnader etc. 

Modellen gör det möjligt att variera olika ingångsvärden och bedöma resultat för 

systemet som en helhet, såväl som för enskilda aktörskategorier.  

Kalkylmodellen har tagits fram av Trafikverket i samarbete med EY. Kalkylmodellen ska 

endast ses som ett beräkningsstöd för olika konfigurationer av ett system bestående av 

laddinfrastruktur. Den ska inte användas som underlag för beslut om satsningar på 

stationär laddning. 

Kalkylmodellens användningsområde sträcker sig endast till att på ett övergripande plan 

simulera konsekvenser utifrån definierade indata. Användaren bör inför 

investeringsbeslut genomföra egna analyser i egna modeller för att få ett komplett och 

rättvisande underlag. Trafikverket tar inte något ansvar för de investeringsbeslut som 

fattas av annan part och där kalkylmodellen använts.  

2. Kalkylmodellens omfattning 

Kalkylmodellen för stationär laddning har tagits fram med samma förutsättningar som 

den företagsekonomiska kalkylmodellen för elvägar1. På samma sätt visar denna modell 

resultatet för ett system med stationär laddning vid en given tidpunkt, med fokus på ett 

årligt resultaträkningsperspektiv. Med olika antaganden om kostnader och storlek på 

systemet kan modellen avspegla situationen vid en given tidpunkt, exempelvis ett 

specifikt årtal.  

Data som används i modellen har insamlats från interna utredningar och analyser på 

Trafikverket, externa rapporter, dialog med teknik- och fordonstillverkare samt från 

artiklar, seminarier och konferenser. Vissa antaganden och värden är även framtagna 

genom EYs och Trafikverkets egna beräkningar och uppskattningar.  

Modellen baseras på de investeringar som krävs av olika aktörer för att bygga ett system 

med stationär laddning, samt relaterade kostnader för drift och underhåll av systemets 

komponenter. Utgångspunkten för kalkylmodellen är att göra en marginalkalkyl där 

kostnaden för uppförande av systemet och framdrift av fordon i ett system med stationär 

laddning och batteriförsedda fordon jämförs med kostnaden att framföra fordon med 

dieseldrift.  

                                                           
1 Trafikverket och EY, ”Företagsekonomisk kalkylmodell för elvägar”, 2019-10-23. [Online]. 
Tillgänglig: 
https://www.trafikverket.se/contentassets/445611d179bf44938793269fe58376b6/foretagsekono
misk-kalkylmodell-for-elvagar_191031.xlsx. [Använd 2020-09-16]. 
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De aktörer vars förutsättningar har analyserats i modellen är: 

 Fordonsägare och åkerier  

 Ägare av stationär laddinfrastruktur 

För åkerier har marginalkostnaden av att använda batteriförsedda fordon, med 

energiförsörjning från stationär laddinfrastruktur, tagits fram genom att jämföra 

kostnaden för ett sådant system med ett system med dieseldrift. 

Affärsmodellen för ägare av stationär laddinfrastruktur, som erbjuder laddning antingen 

vid publika laddningspunkter eller vid semi-publika 

laddningspunkter/destinationsladdning, baseras på att dessa aktörer debiterar brukaren 

ett prispåslag utöver elkostnaden vid laddning. Detta påslag används i modellen för att 

täcka avskrivningar på investeringar/anslutningskostnader och löpande kostnader. 

Beroende på vilka variabler som används i modellen kan ett överskott eller underskott 

uppstå för respektive aktör. 

För laddinfrastruktur som finns i åkeriets egen depå eller uppställningsplats antas 

endast kostnadstäckning krävas, inte någon marginal därutöver. Publik och semi-publik 

laddning antas således vara marknadsprissatta tjänster, medan laddinfrastruktur i den 

egna rörelsen är en ren kostnadspost för exempelvis åkeriet. 

Kalkylmodellen har bidragit med underlag för att kunna analysera en affärsmodell på 

systemnivå. En analys av den specifika affärslösningen för respektive aktör omfattats 

inte av denna analys utan behöver göras separat. Ett kalkylmässigt företagsekonomiskt 

årligt resultat för de olika kategorierna av aktörer ges dock av modellen. 

2.1. Avgränsningar 

Kalkylmodellen bygger på vissa avgränsningar samt begränsningar och bör användas 

med försiktighet. Dessa omfattar följande: 

 Kalkylmodellen tar utgångspunkt i ett företagsekonomiskt 

resultaträkningsperspektiv och visar därmed kostnader, intäkter och resultat för 

ett givet år. Modellen tar ej hänsyn till eller beräknar inte diskonterade 

kassaflöden över tid eller balansräkningseffekter.  

 Kalkylmodellen beaktar inte kostnad för eget kapital.  

 Kalkylmodellen kan och ska inte användas som grund för investeringsbeslut 

utan ska snarare ses som ett verktyg som kan påvisa vilka vidare analyser som 

kan vara intressanta att genomföra.  

 I arbetet med att utarbeta kalkylmodellen har ett systemövergripande 

perspektiv anlagts, varför mer detaljerade kalkyler och analyser av 
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affärslösningar för respektive aktör och investeringskomponent kan komma att 

krävas framöver.  

 Kalkylmodellen inkluderar inte samhällsekonomiska effekter. För 

samhällsekonomiska effekter pågår parallellt utarbetande av en 

samhällsekonomisk kalkyl för system med stationär laddning2. 

 De värden som har använts för analysen av investeringar, driftskostnader, 

inkomster och intäkter ska ses med försiktighet. Värden och resultat på lång sikt 

är framförallt en indikation på hur den företagsekonomiska bärkraften i 

systemet kan komma att se ut. Det är exempelvis troligt att mer och mer 

kunskap ackumuleras över tid, vilket kan innebära ändrad värdering av dessa 

ingångsvärden. 

3. Kalkylverktygets uppbyggnad och 
användning 

Kalkylmodellen består av tre delar; en del för ingångsvärden, en del för beräkningar, 

samt en del där resultat redovisas. I delen för ingångsvärden anges den data som ligger 

till grund för det specifika scenariot att undersöka. Samtliga delar har justerbara värden 

med syfte att olika scenarier ska kunna analyseras.  

3.1. Ingångsvärden 

I det första steget, indata, anges den information som används i kalkylen. Ingångsvärden 

är strukturerade utefter kategorierna tid, stationär laddinfrastruktur, fordon, 

drivmedel samt finansiering och miljö. För varje kategori finns ett antal underkategorier 

där ett värde väljs för varje underkategori. För insatta ingångsvärden i kalkylmodellens 

utgångsscenario har data och antaganden som antas motsvara år 2030 använts.  

De ingångsvärden som är markerade med gul färg är sådana fält som kan justeras. 

Resterande fält, de celler som är vita, består av beräkningar och uppdateras utifrån de 

gula fälten. På varje rad finns även en förklarande kommentar till respektive värde. Det 

är upp till användaren av verktyget att applicera de indata som avses undersökas. 

De förifyllda värdena för indatan utgår från den indata som använts vid analys för 2030 

med prisprognos B för Trafikverkets rapport3 om behovet av stationär laddinfrastruktur 

för tunga vägfordon som svar på regeringsuppdraget (2021:012).  

Följande indata används: 

                                                           
2 Trafikverket, Samhällsekonomisk kalkyl ”Elvägskalk”, Tillgänglig: 
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-
analysverktyg/elvagskalk/ [hämtad 20-09-16] 
3 TRV 2020/113354 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/elvagskalk/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/elvagskalk/
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 Indata för tid, se Figur 1. Här anges antal arbetsdagar per år, samt indata för 

laddning och arbetstider.  

 

Figur 1. Indata för tidsaspekter. 

 Indata för Stationär laddinfrastruktur, fördelat på laddning vid depå, semi-

publik laddning och publik laddning4, se Figur 2. För respektive laddningstyp 

anges effektrelaterad kostnad (låg, medel och hög) som används för beräkningar 

av investeringar, effektbehov antal laddare per lastbilstyp samt totalt antal 

laddpunkter per lastbil och för respektive laddtyp och delmarknad. För semi-

publik samt publik laddning anges även kostnad för anordning kring 

laddstationen.  

 

Figur 2. Indata för laddinfrastruktur. 

 Indata för Fordon, fördelat på delmarknaderna fjärrtransport, regional 

transport, lokaltransport och utlandsregistrerade fordon, se Figur 3. Här anges 

data för antal ellastbilar, batteristorlek, motoreffekt, årlig körsträcka per lastbil, 

dieselförbrukning samt elförbrukning. Här anges även reducerad lastkapacitet 

                                                           
4 Depåladdning avser laddning då fordonet är stillastående över längre tid med lägre 
effekt (22-50 kW). Semi-publik laddning avser laddning som sker vi transportens 
destination, exempelvis logistikcenter, hamnar eller godscentraler. Kräver högre effekt 
(150-350 kW). Publik laddning avser laddning som sker med högre effekt än depå- och 
semi-publik laddning (över 350 kW).   

Underkategori Värde Enhet

220 dagar

Antal timmar per dygn 24 h

Antal arbetstimmar per dag 8 h

Tillgänglig laddtid per dygn 1 440 min

Tid per laddning 45 min

Antal arbetstimmar per år 1 760 h

Antal dagar per år

Underkategori Värde Enhet

4 200 SEK / kW

5 250 SEK / kW

6 300 SEK / kW

600 kW

0,20 st / lastbil

Antal publik laddpunkter per lastbil [regional] 0,05 st / lastbil

Antal publik laddpunkter per lastbil [lokal] 0,00 st / lastbil

4 st / station

536 st

Utnyttjandegrad per laddpunkt (utifrån antal fordon) 4,2% %

Utnyttjandegrad per laddpunkt (utifrån energibehov) 3,6% %

Hyra 100 000 SEK / station

200 000 SEK / station

 - Hårdgjorda ytor och anslutningar till dessa 100 000 SEK / station

 - Säkerhetsanordning, etc. 100 000 SEK / station

Pris anordning publik

Antal laddpunkter per publik laddstation

Antal laddstationer

Effektrelaterad kostnad (laddningspunkt) (hög)

Effektbehov

Antal publik laddpunkter per lastbil [fjärr]

 [Publik laddning]

Effektrelaterad kostnad (laddningspunkt) (låg)

Effektrelaterad kostnad (laddningspunkt) (medel)
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på grund av tillkommande batterivikt, vilket antas ge ett ytterligare behov av 

ellastbilar i systemet, därav anges även förarkostnad och antal förare per lastbil.  

 

 

Figur 3. Indata för fordonstyper. 

 Indata för Drivmedel, se Figur 4. Här anges värden för dieselpris, skatt på 

diesel, skattesats moms, elpris, elskatt, avgiftspåslag för semi-publik och publik 

laddning samt effektavgift och överföringsavgift för överliggande elnät. I 

utgångsscenariot är värden för drivmedel hämtade från ASEK 7.0. 

 

Figur 4. Indata rörande bränslen, finansiering samt emissionsfaktor. 

Underkategori Värde Enhet

9 000 st

Ytterligare ellastbilar p.g.a. reducerad lastkapacitet lastutrymme 180 st

600 kWh 

532 km

500 kW

Andel av lastkapacitet som reduceras p.g.a. batteri 2% %

Kostnad för ytterligare förare 278 SEK / h

Antal förare per lastbil 1 st

Antal ytterligare förare p.g.a. reducerad lastkapacitet 180 st

Merkostnad för ytterligare förare p.g.a. reducerad lastkapacitet 88 070 400 SEK

100 000 km / år

455 km / dag

60% %

30% %

10% %

0,25 liter / km

1,13 kWh / kmElförbrukning

Andel fordonskilometer [semi-publik laddning]

Andel fordonskilometer [publik laddning]

Dieselförbrukning

Årlig körsträcka per lastbil

Daglig körsträcka

Andel fordonskilometer [depåladdning]

Batteristorlek 

Räckvidd batteri

Motoreffekt 

 [Fjärrtransport]

Antal ellastbilar 

Underkategori Värde Enhet

15,03 SEK / liter

41% %

25% %

1,19 SEK / kWh

29% %

2,00 SEK / kWh

5,00 SEK / kWh

0,20 SEK / kWh

Elpris depå 1,39 SEK / kWh

Elpris semi-publik 3,39 SEK / kWh

Elpris publik 6,39 SEK / kWh

Pris diesel per km [fjärr] 3,70 SEK / km

Pris diesel per km [regional] 2,93 SEK / km

Pris diesel per km [lokal] 2,29 SEK / km

Pris el per km [fjärr] 2,80 SEK / km

Pris el per km [regional] 1,67 SEK / km

Pris el per km [lokal] 1,29 SEK / km

0% %

1,12 kg / liter

Skatt (moms)

Skatt (% av dieselpris)

Avgift/prispåslag publik laddning

Avgift/prispåslag semi-publik laddning

Elpris (exkl. moms)

Stordriftsfördelar laddinfrastruktur-relaterade investeringar

Emissionsfaktor CO2 lastbil

 [Jämförelsevärden]

Dieselpris (exkl. moms)

Skatt (% av elpris) 

Effektavgift och överföringsavgift för överliggande nät
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 Indata för finansiering och miljö, se Figur 4. Här anges den emissionsfaktor 
som används för att beräkna CO2-utsläpp från dieselförbränning. Här görs val 
för storlek på statlig lastbilspremie, alltså om något statligt bidrag ska utgå vid 
köp av en batteriförsedd lastbil. Modellen utgår ifrån att lastbilspremien inte 
kan överstiga merutgiften för en batteriförsedd lastbil.  

3.2. Beräkningar 

I ett andra steg används de ingångsvärden som definierats i steg ett för att beräkna 

investering, kostnader och intäkter för systemets aktörer. I denna del av modellen 

definieras ansvarig aktör för respektive investeringskomponent i systemet. Exempelvis 

anges vilken aktör som ansvarar för byggnation, samt för drift och underhåll av publik 

laddinfrastruktur. De olika komponenterna som beräknas är: 

 Investeringsutgift, kostnader för avskrivning och ränta, samt drift och underhåll 

för depåladdning, semi-publik laddning och publik laddning. Detta inkluderar 

även investeringsutgifter för att få fram erforderlig elanslutning till 

laddstationen. 

 Investeringsutgift, kostnader för avskrivning och ränta, samt drift och underhåll 

(merkostnad) för batteriförsett tungt fordon jämfört med dieselfordon 

 Kostnad för el, inklusive en schablon för effekt- och överföringsavgift samt ett 

prispåslag för semi-publik och publik laddning  

 Kostnad för diesel (används som jämförelsevärdeför marginalkalkylen) 

Avskrivningstider för investeringar anpassas för de olika komponenterna. Drift och 

underhåll anges som en procentuell andel av investeringsutgiften.  

3.2.1. Investeringar 

I detta steg sker först beräkningar kopplade till investeringar i de olika komponenterna, 

se Figur 5 and Figur 6 nedan. I kolumnen ”Ansvarig aktör för investering” väljs vilken 

aktör som ansvarar för investeringen och följaktligen eventuella kostnader för 

avskrivning och ränta.  
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Figur 5. Delkomponenter för investerings- och kostnadsberäkningar. 

 

Figur 6. Beräkning av investeringar. 

Beräkningen sker i kolumn ”Total investering (kr)” och påverkas av det val som görs i 

kolumnen ”Val av nivå av investering”. I kolumn ”Val av nivå av investering” avgörs 

vilken investeringsnivå respektive komponent ska ha i kalkylen. Valen är låg, medel eller 

hög och motsvaras av de värden som står i kolumnerna med samma namn.  

De värden som väljs i kolumnerna ”Avskrivningstid (år)”, ”Andel finansiering lån (%)” 

och ”Ränta (%)” avgör vilken årlig kostnad som kommer uppstå som följd av 

investeringen. I kolumn ”Avskrivningstid (år)” väljs hur många år investeringen ska 

skrivas av på. I kolumnen ”Andel finansiering lån (%)” väljs hur stor andel av 

investeringen som ska finansieras av lån och i kolumn ”Ränta (%)” väljs till vilket ränta 

lånet antas kunna tas. Den del som inte finansieras med lån finansieras indirekt via eget 

kapital, men modellen beaktar inte kostnaden för eget kapital. 

3.2.2. Kostnader 

Strukturen för de årliga kostnaderna visas i Figur 7. Raderna representerar liksom i 

Figur 6 de olika delkomponenterna.  

Byggnation och drift depåladdning - fjärr

Byggnation och drift depåladdning - region

Byggnation och drift depåladdning - lokal

Byggnation och drift semi-publik laddning

Merkostnad ellastbil - region

Merkostnad ellastbil - lokal

Elförbrukning - fjärr

Elförbrukning - region

Elförbrukning - lokal

Byggnation och drift publik laddning

Byggnation och drift anordningar kring laddstation - semi-publik

Byggnation och drift anordningar kring laddstation - publik

Merkostnad ellastbil - fjärr

Komponent

Åkeri - fjärr Medel kr / depåladdare 100 000 200 000 300 000 10 100% 5% 1 836 000 000

Åkeri - region Medel kr / depåladdare 100 000 200 000 300 000 10 100% 5% 1 224 000 000

Åkeri - lokal Medel kr / depåladdare 100 000 200 000 300 000 10 100% 5% 2 244 000 000

Laddstationsägare - semi Medel kr / laddstation 1 400 000 1 750 000 2 100 000 10 100% 5% 11 513 250 000

Laddstationsägare - publik Medel kr / laddstation 10 080 000 12 600 000 15 120 000 10 100% 5% 6 747 300 000

Laddstationsägare - semi Medel kr / laddstation 100 000 100 000 100 000 10 100% 5% 657 900 000

Laddstationsägare - publik Medel kr / laddstation 200 000 200 000 200 000 10 100% 5% 107 100 000

Åkeri - fjärr Medel kr / lastbil 312 243 534 243 765 123 8 100% 5% 3 068 350 740

Åkeri - region Medel kr / lastbil 302 697 441 447 585 747 8 100% 5% 1 477 655 640

Åkeri - lokal Medel kr / lastbil 92 981 148 481 206 201 8 100% 5% 0

Åkeri - fjärr kr / kWh

Åkeri - region kr / kWh

Åkeri - lokal kr / kWh

Medel

investerin

g 

Låg

investerin

g 

Enhet för 

investering

Val av nivå 

av 

investering

Ansvarig aktör för 

investering

Ränta 

(%)

Andel 

finansierin

g lån (%)

Investering (kr)

Total 

investering (kr)

Av-

skrivningst

id (år)

Hög

investerin

g
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Figur 7. Beräkning av kostnader. 

I kolumn ”Avskrivningar” beräknas den årliga kostnaden för avskrivning baserat på den 

tidigare beräknade investeringen samt vald avskrivningstid. Därefter följer tre kolumner 

kopplade till drift och underhållskostnader för respektive komponent. Först väljs vilken 

aktör som ska bära kostnaden för drift och underhåll, eftersom detta nödvändigtvis inte 

behöver vara samma aktör som är ansvarig för investeringen. I kolumn ”% av 

investering” väljs storlek för drift- och underhållskostnaden som procentandel av 

investeringens storlek. I nästa kolumn beräknas den årliga kostnaden utifrån detta val.  

I kolumn ”El” beräknas kostnaden för förbrukad el utifrån tidigare gjorda val. I nästa 

kolumn beräknas räntekostnaden för investeringen baserat på tidigare vald räntesats. 

En kolumn för övriga kostnader finns tillgänglig i de fall kostnader utöver de som redan 

beräknats anses vara nödvändiga att lägga till. Slutligen beräknas de totala kostnaderna 

för respektive komponent i kolumnen ”SUMMA kostnader”. 

3.3. Resultat 

Resultatet från kalkylmodellen sammanställs för respektive aktör i en tabell, se Figur 8. 

 

Figur 8. Årligt företagsekonomiskt resultat samt årlig statsfinansiell påverkan. 

Tabellen består av åtta kolumner för respektive aktör. Förutom de aktörer som tidigare 

varit valbara för investeringar, kostnader och intäkter finns även ”Staten” med i 

resultatet. Påverkan på statsfinanserna består här av intäktsbortfall i form av dieselskatt 

Ansvarig aktör för drift 

och underhåll
% av investering

Drift och 

underhåll 

(kr per år)

183 600 000 Åkeri - fjärr 1,5% 27 540 000 91 800 000 0 302 940 000

122 400 000 Åkeri - region 1,5% 18 360 000 61 200 000 0 201 960 000

224 400 000 Åkeri - lokal 1,5% 33 660 000 112 200 000 0 370 260 000

1 151 325 000 Laddstationsägare - semi 1,0% 115 132 500 575 662 500 0 1 842 120 000

674 730 000 Laddstationsägare - publik 1,0% 67 473 000 337 365 000 0 1 079 568 000

65 790 000 Laddstationsägare - semi 1,5% 9 868 500 32 895 000 0 108 553 500

10 710 000 Laddstationsägare - publik 1,5% 55 156 500 5 355 000 0 71 221 500

383 543 843 Åkeri - fjärr 0,0% 88 070 400 153 417 537 0 625 031 780

184 706 955 Åkeri - region 0,0% 58 713 600 73 882 782 0 317 303 337

0 Åkeri - lokal 0,0% 107 641 600 0 0 107 641 600

2 572 582 219 2 572 582 219

592 593 315 592 593 315

566 624 787 566 624 787

Kostnader (kr per år)

Avskrivningar 

(kr per år)

Drift och underhåll som % av investering

El 

(kr per år)

Ränta 

(kr per år)

Övriga 

kostnader 

(kr per år)

SUMMA 

kostnader 

(kr per år)

Ekonomi

Laddstationsägare - publik 6 854 400 000 1 150 789 500 1 218 384 119 67 594 619 6% 6%

Laddstationsägare - semi 12 171 150 000 1 950 673 500 910 783 206 -1 039 890 294 -4% -114% -1 039 890 294

Åkeri - fjärr 4 904 350 740 3 500 553 999 3 327 429 650 -173 124 348 1% -5% -173 124 348

Åkeri - region 2 701 655 640 1 111 856 652 1 018 132 942 -93 723 711 2% -9% -93 723 711

Åkeri - lokal 2 244 000 000 1 044 526 387 982 704 451 -61 821 936 2% -6% -61 821 936

Staten 4 725 956 820 4 186 947 702 1 755 043 238 -2 431 904 464 -2 431 904 464

SUMMA exkl. Staten 28 875 556 380 8 758 400 038 7 457 434 368 -1 300 965 670 -1 368 560 289

Resultat i 

relation till 

investering

Vinstmarginal
Underskott (kr per 

år)
Investering (kr)

Kostnad 

(kr per år)

Intäkter 

(kr per år)

Resultat 

(kr per år)
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och moms vid övergång till eldrift samt fordonspremie. Intäkterna består av skatt på 

förbrukad el samt moms för denna.  

 

Tabellens kolumner är: 

1. Investering för utbyggd laddinfrastruktur (kr) - Summan av de investeringar 

som beräknats i kolumn ”Val” under ”beräkningar” 

2. Kostnad (kr per år) – Summan av kolumner ”Avskrivningar”, ”Drift och 

underhåll”, ”El”, ”Ränta” och ”Övriga kostnader” under ”beräkningar 

3. Intäkt (kr per år) – Som beräknas utifrån elbehovet och avgift vid publik 

laddning 

4. Resultat (kr per år) – Differensen mellan intäkt per år och kostnad per år 

5. Resultat i relation till investering – Resultat per år (före finansiella poster) i 

relation till investeringen exklusive eventuell ränta  

6. Vinstmarginal – Resultat som andel av intäkterna 

7. Underskott (kr per år) – Årligt underskott, om kostnaden är högre än 

intäkterna 

Kalkylmodellen inkluderar en redogörelse för reducerade CO2-utsläpp baserat på 

emissionsfaktor för CO2 samt fordonens samlade bränsleförbrukning, se Figur 9.  

 

Figur 9. CO2-resultat. 

I kalkylmodellens resultat finns även en sammanställning av årligt resultat per aktör, se 

Figur 10, samt reducerade utsläpp per år, se Figur 11.  

Miljö (ton CO2 per år)

463 792

Utsläppsreduktion per år om angivna fordon elektrifieras 

(ton CO2)

Årlig kostnad för staten för att uppnå ett ton reducerade CO2-utsläpp per år 

(kr per reducerat CO2 ton per år)

5 244
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Figur 10. Resultat per aktör. 

 

Figur 11. Reducerade utsläpp. 

För vidare analys och tolkning av resultaten som kalkylmodellen ger hänvisas till 

rapporten5, Organisering av elvägssystem och kalkylmodell för stationär laddning. 

Rapporten innehåller även ytterligare information om de källor som använts vid 

framtagandet av kalkylmodellen.  

  

                                                           
5 Trafikverket och EY, Organisering av elvägssystem och kalkylmodell för stationär laddning, 
2020-07-03. [Online]. Tillgänglig: 
https://www.trafikverket.se/contentassets/b7d51cd9d25448e5b1e79f3c4efb831b/delrapport-4-
affarsmodeller-elvagar_200811.pdf. [Använd 2020-09-16].  
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