
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yta för bild  

 

 

 

 

  

RAPPORT 

Elektrifiering av tunga vägtransporter 

- affärsmodeller fas 5 

Elektrifiering av tunga vägtransporter  
– analys av system för vätgas och bränsleceller samt jämförelser av 

elektrifieringsalternativ 



2 (32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket 

Postadress: Solna strandväg 98, 171 54 Solna 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: Elektrifiering av tunga transporter- affärsmodeller fas 5 

Författare: Näsström Elin, PLnpv; Hasselgren Björn, PLnpv 

Dokumentdatum: 2021-04-08 

Ärendenummer: TRV 2018/18530 

Version: 1.0 

Kontaktperson: Hasselgren Björn, PLnpv 

 

Publikationsnummer: 2021:094   

ISBN: 978-91-7725-855-1   

 

  

T
M

A
L
L
 0

0
0
4
 R

a
p
p
o
rt

 g
e
n
e
re

ll 
3
.0

 



Förord 

Här redovisas den slutliga delrapporten i Trafikverkets Program för Elektrifiering av den tunga 

vägtrafiken på det statliga vägnätet (Elektrifieringsprogrammet) inom området Affärsmodeller 

– finansiering och organisering. Det är rapport nummer fem inom detta analysområde. 

Under senare delen av 2020 och inledningen av 2021 har arbetet fokuserats på två huvudsakliga 

områden.  

 För det första att, baserat på tidigare rapporter (Fas 1-4) i detta delprojekt, fördjupa en 

jämförande analys av elektrifieringsalternativen elvägar respektive laddinfrastruktur och 

batteriförsedda fordon. Det innefattar analys över hur aktörsnätverken ser ut eller kan 

komma att utformas, vilken roll aktörer i offentlig sektor respektive i privat sektor kan 

tänkas ha, samt vilka företagsekonomiska incitament aktörerna kan ha att göra satsningar 

på de olika teknikerna. Denna analys visar att en snabbare introduktion av elektrifiering för 

tunga fordon kan ske med batteri/laddinfrastruktur-lösningarna än med elvägsteknik, och 

att reduktionen av CO2-emissioner kan bli större.  

 För det andra har en inledande analys av och en början till en företagsekonomisk 

kalkylmodell för alternativet vätgas och bränsleceller genomförts. Denna analys har byggts 

upp på liknande sätt som för elvägar och laddinfrastruktur, med ett aktörsnätverk och med 

en uppdelning på de olika delmarknaderna (fjärr, regional och lokal). Även för 

vätgasalternativet görs en marginalkalkyl i jämförelse med diesel som drivmedel. De 

delkomponenter som ingår i systemet som analyseras är vätgastankstationer och fordon.  

Den preliminära analysen tyder på att vätgaspriset som brukarna möter är avgörande för 

att få lönsamhet i systemet, för tankstationsägare och för fordonsägare, men att alternativet 

vätgas och bränsleceller skulle kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ till dieseldrift och 

de andra elektrifieringsteknikerna. Vätgasalternativet är i en tidig utvecklingsfas och 

bedömningarna i denna del omgärdas därför med relativt stor osäkerhet.  

Analysarbetet har bedrivits i nära samverkan med beställaren och projektledaren Björn 

Hasselgren. Elin Näsström och Magnus Lindgren vid Trafikverket har också deltagit i 

uppdraget. Lisa Eriksson, student vid KTH, genomför för närvarade ett examensarbete om 

vätgas och bränsleceller, och har också deltagit i projektet. 

Trafikverket och konsulten (EY) har genomfört projektet i nära samverkan med aktörer på 

regional och nationell nivå, samt med aktörer i andra länder. Trafikverket tackar för ett gott och 

öppet samarbete med alla parter i samarbetet. 

Trafikverket offentliggör rapporten men delar inte nödvändigtvis alla delar av analyser och 

slutsatser i rapporterna. De bildar dock ett viktigt underlag i Trafikverkets fortsatta arbete med 

elektrifieringen av den tunga vägtrafiken. 

Stockholm i april 2021, 

Björn Hasselgren 

Seniorrådgivare 
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Sammanfattning 
Denna utredning följer efter fyra tidigare utredningsfaser kring affärsmodeller för 

elektrifiering av tung trafik. Utredningen inkluderar i) en beskrivning av 

elektrifieringstekniker och dess system med fokus på en redogörelse för bränsleceller som 

elektrifieringsteknik för tunga transporter och den kalkylmodell för bränsleceller som 

utarbetats under uppdraget, ii) en jämförelse mellan elektrifieringstekniker och vad som 

karaktäriserar dessa, iii) en analys av möjliga kombinationer mellan elektrifieringstekniker 

med fokus på elvägar och stationär laddning samt iv) slutsatser och förslag på fortsatt 

analys.  

I takt med teknikutvecklingen har det blivit tydligt att flera olika elektrifieringstekniker 

(elväg, stationär laddning och bränsleceller) har potential att elektrifiera delar av 

fordonsflottan för tunga fordon. Det är därför troligt att olika elektrifieringstekniker för 

tunga vägfordon kommer att etableras och finnas samtidigt framöver och därmed påverka 

varandra ur ett systemperspektiv. Det är en av utgångspunkterna för denna utredningsfas. 

Elektrifiering av tunga fordon med bränsleceller 

En företagsekonomisk kalkylmodell för ett vätgas/bränslecellsystem har tagits fram under 

denna fas. Kalkylmodellen syftar till att möjliggöra en företagsekonomisk analys på aktörs- 

och systemnivå, med olika storlek på systemet och sammanhängande kostnader. 

Kalkylmodellen utgår från två aktörsgrupper: åkerier och tankstationsägare. På 

motsvarande sätt som för kalkylmodellerna för elväg och stationär laddning, som 

presenterats i tidigare rapporter, är denna en marginalkalkyl där beräkningar görs 

gentemot ett dieselsystem. Genom att utveckla en kalkylmodell är ambitionen att etablera 

en övergripande förståelse för logiken och incitamentsstrukturer i ett system för vätgas 

och bränsleceller.  

Bränsleceller är en elektrifieringsteknik som har potential att elektrifiera tunga fordon. 

Bränslecellsfordon använder vätgas som bränsle, som omvandlas till elektricitet i fordonet 

som har en elektrisk drivlina. Eftersom energibäraren för bränslecellsfordon är vätgas krävs 

en ny typ av infrastruktur för distribution av vätgas för att möjliggöra vätgastankning som 

inte finns idag.  

Det skulle kunna antas att denna typ av infrastruktur i vissa avseenden kan likna dagens 

tankstationsinfrastruktur för diesel, med tankstationer utspridda över landet, med fokus på 

där vätgasfordon är vanliga. Då detta tankstationsnätverk inte är utbyggt idag finns en 

osäkerhet om hur utvecklingen av ett distributionssystem kan tänkas se ut samt 

omfattningen av de investeringar som krävs för att utveckla det.  

För att bränsleceller ska vara en klimatneutral elektrifieringslösning behöver vätgasen 

produceras fossilfritt. Detta kan göras genom elektrolys av vatten med fossilfri elektricitet 

eller genom ångreformering med CCS (carbon capture and storage). Denna typ av 

produktion behöver skalas upp kraftigt för att tillgodose de volymer som antas behövas 

framöver för transportsektorn och andra energiintensiva applikationer som exempelvis 

fossilfri stålproduktion. Detta, tillsammans med att ett distributionsnätverk behöver 

utvecklas, gör prognoser för framtida vätgaspris till användare osäkra.   
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De olika elektrifieringsteknikerna har olika egenskaper 

De tre analyserade elektrifieringsteknikerna, elvägar, stationär laddning och bränsleceller, 

kan på en övergripande nivå ses som bäst lämpade för olika typer av fordonssegment eller 

applikationer, även om teknikutvecklingen ännu pågår.  

- Elväg kan antas vara fördelaktigt för fordon som kör längre sträckor med tung last 
och över specifika stråk.  

- Stationär laddning kan i närtid antas främst vara lämpad för lokala och regionala 
transporter och vissa långväga transporter.  

- Bränsleceller kan antas vara en elektrifieringsteknik som lämpar sig för fordon som 
är svåra att elektrifiera med elväg och stationär laddning. Exempelvis de tyngsta 
fordonen som kör långa sträckor på lågt trafikerade vägar, som timmerfordon.  

Bränslecellsteknikens praktiska funktion i olika applikationer behöver sannolikt fortsatt 

utvecklas, till exempel när det gäller driftsäkerhet i användning med mycket vibrationer.  

Systemen för stationär laddning och bränsleceller utgår å ena sidan från laddnings- och 

tankstationer. Dessa kan byggas ut etappvis beroende på geografiska behov och 

kapacitetsbehov. För elväg å andra sidan byggs elvägsinfrastrukturen sannolikt ut innan 

elvägsfordon finns i större antal.  

Laddning och vätgastankning av stationärt laddade fordon och bränslecellsfordon kräver 

att fordonet är stillastående. En stor skillnad mellan dessa båda system är att 

vätgastankning framöver beräknas ta endast ett fåtal minuter, ungefär motsvarande 

tankningstiden för diesel, medan batteriladdning kan ta mellan några minuter upp till flera 

timmar beroende av laddningstyp och laddningsbehov.  

Infrastrukturen för elektricitet respektive vätgas har olika förutsättningar. Elsystemet med 

produktion och distribution av elektricitet är sedan länge etablerat. Tillägg till elnäten på 

lokal nivå kan antas behövas vid utbyggnad av stationär laddinfrastruktur och 

elvägsinfrastruktur. Ibland kan dessa tillägg ta tid att åstadkomma och vara kostsamma, 

men de faller inom ramen för elnätets grundläggande verksamhetslogik.  

För vätgas krävs en etablering av både ett produktions- och distributionssystem för att 

kunna förse systemets vätgastankstationer med fossilfri vätgas. Om ett sådant system ska 

baseras på distribution i tankfordon eller via mer investeringstunga vätgasledningar är en 

av de frågor som diskuteras, men som inte står i fokus här. En faktor att väga in i 

sammanhanget är att Sveriges energisystem endast till relativt begränsad del är baserat på 

energibärare i gasform.  

Uppdelningen av kostnadsposter i den totala ägandekostnaden (TCO, total cost of 

ownership) för fordonet skiljer sig åt mellan elektrifieringsteknikerna. För elvägsfordon och 

fordon för stationär laddning ligger en stor del av den totala ägandekostnaden i 

fordonsinvesteringen medan bränslekostnaden står för en mindre del. Bränslecellsfordon 

har istället en större andel av sina kostnader i bränslekostnaden, vilket gör 

bränslecellsystemet känsligare för nivån på vätgaspriset, som i sig är en stor framtida 

osäkerhet. Elektrifiering genom bränsleceller liknar därmed dieselalternativet från ett 

kostnadsperspektiv.  

Det är troligt att en kombination av några eller samtliga av de analyserade 

elektrifieringsteknikerna med inriktning på olika delmarknader och fordonstyper kommer 

att prägla den tunga vägtrafiken under kommande decennier. Analyser av 
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kombinationsscenarier för elväg och stationär laddning har därför genomförts i denna fas. 

Dessa kombinationsscenarier visar att de olika drivmedelssystemen både kan komma att 

samverka och konkurrera, över tid och för olika delmarknader. Det är ett område att 

fortsatt utreda och öka förståelse inom.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Tunga fordon stod för cirka 21 procent av utsläppen av växthusgaser från inrikes 

vägtransporter 2018 [1]. Riksdagen fastslog år 2017 ett mål om att minska klimatpåverkan 

från inrikes transporter med 70 procent fram till 2030, jämfört med 2010 års nivåer och att 

totalt eliminera dessa utsläpp till 2045. Ett av medlen för att nå Sveriges klimatmål är 

elektrifiering av vägtransporter, där elektrifiering av de tunga transporterna är en 

betydande del [2] [3]. 

EY har på uppdrag av och i samarbete med Trafikverket sedan 2018 utrett affärsmodeller 

för elektrifiering av tunga fordon i fem faser, inom ramen för Program för elektrifiering av 

det statliga vägnätet för tunga transporter (tidigare Program för elvägar, refereras 

hädanefter till som Program för elektrifiering). Faserna ett till fyra har undersökt 

affärsmodeller och system för elvägar och stationär laddning av tunga fordon, inklusive 

laddinfrastruktur. Faserna har även inkluderat framtagandet av företagsekonomiska 

kalkylmodeller för dessa system som verktyg för system- och aktörsanalys för respektive 

elektrifieringsteknik.  

Fyra rapporter om affärsmodeller, aktörer och system för stationär laddning och elväg har 

publicerats. Den första rapporten, Affärsmodeller för elvägar, publicerades i augusti 2018 

[4]. Den andra rapporten publicerades i februari 2019 och behandlade roller, 

aktörsrelationer och risker på en framtida elvägsmarknad [5]. Därefter publicerades en 

rapport för den tredje fasen i september 2019 tillsammans med en kalkylmodell för elväg. 

Den behandlade en tillkommande roll som operatör i ett elvägssystem samt 

företagsekonomiska förutsättningar för elvägar där den företagsekonomiska 

kalkylmodellen tagits fram för att beräkna ekonomisk bärighet i ett elvägssystem [6].  

Den fjärde rapporten publicerades i juni 2020 och behandlade organiseringen av ett 

elvägssystem. Den innehöll även en analys av företagsekonomiska förutsättningar för 

stationär laddning med hjälp av en företagsekonomisk kalkylmodell, som tagits fram för att 

beräkna ekonomisk bärighet i ett system med stationär laddning [7]. 

I takt med att teknikutvecklingen har det blivit tydligt att andra elektrifieringstekniker 

utöver elvägar, som stationär laddning och bränsleceller, har potential att elektrifiera delar 

av den tunga fordonsflottan. Det är även troligt att olika elektrifieringstekniker för tunga 

fordon kommer att samexistera framöver. Denna fas fem, Analys och förhandlingsstöd i 

samband med utveckling av strategi, affärsmodell, organisering och finansiering av 

Elvägar, är en fortsatt utredningsfas som syftar till att bredda analysen av elektrifiering av 

tunga vägtransporter, genom att analysera kombinationer av olika elektrifieringstekniker, 

med fokus på elväg och stationär laddning. Analysen inkluderar jämförelser av 

elektrifieringsteknikerna ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  

Vid sidan av elvägsteknik och lösningar med stationär laddning sker en utveckling av 

elektrifieringslösningar för tunga fordon med bränsleceller där vätgas är energibärare. I 

denna rapport studeras tekniken kring bränsleceller för att skapa en djupare förståelse för 

tekniken och ett potentiellt trafikinfrastruktursystem för bränslecellsfordon. Arbetet i fas 

fem inkluderar även en initial analys av ett bränslecellssystem för tunga fordon inklusive 

framtagande av en företagsekonomisk kalkylmodell för fordon med bränsleceller.  
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EY har också under den nu aktuella fasen lämnat underlag till Trafikverket för arbetet med 

att besvara de två regeringsuppdragen om elvägar respektive laddinfrastruktur, som 

lämnades till regeringen i februari 2021. 

1.2 Metod 

Uppdraget har genomförts under perioden juni 2020 till mars 2021. Denna rapport har 

utarbetats i nära samverkan med Trafikverket. Björn Hasselgren har varit beställare och har 

tillsammans med Elin Näsström och Magnus Lindgren vid Trafikverket och EY ingått i 

projektets arbetsgrupp.  

Projektet har samlat in kunskap via inläsning av tidigare framtagen dokumentation i 

Program för elektrifiering, rapporter från utvecklingsprojekt i Sverige och andra länder, 

samt artiklar, utbyten och dialoger med forskare i andra länder som Tyskland och USA. 

Löpande under arbetet har arbetsmöten genomförts. Arbetsgruppen har regelbundet 

rapporterat till Program för elektrifiering och koordinerat med programmets övriga projekt 

och arbete, primärt gällande teknikfrågor och samhällsekonomiska analyser. Löpande 

dialoger med flera aktörer har förts under uppdragets genomförande. Detta för att få en 

djupare förståelse för marknaden och den utveckling som sker för respektive 

elektrifieringsteknik, både inom affärsmodeller för elektrifieringsteknikerna samt kopplat 

till teknikutveckling.  

Som ett första steg i analysen av kombinationer av olika elektrifieringstekniker har de 

företagsekonomiska kalkylmodellerna för elväg och stationär laddning från tidigare faser 

vidareutvecklats. Kalkylmodellerna har även uppdaterats för att stämma överens med 

varandra, samt för att hantera nya data och information kring elektrifieringsteknikerna och 

marknaden för tunga fordon.  

Justeringar i indata har gjorts i de fall då nya data framkommit som ansetts vara mer 

aktuella. Indata har uppdaterats i enlighet med ASEK:s senaste version, version 7 [8]. 

Utöver det har uppdateringar i indata gjorts för investeringskostnader och drift och 

underhåll för elväg samt för batterikostnader för fordon.  

Kalkylmodellerna har även uppdaterats beräkningstekniskt, där kalkylmodellen för elväg 

har justerats så att elvägsfordon antas vara helelektriska, det vill säga att de även kör på 

elektricitet utanför elvägar med batteri som energilager. Tidigare antogs fordonen vara 

hybridfordon som körs på diesel utanför elvägar. Beräkningarna för koldioxidutsläpp har 

uppdaterats för att inkludera utländska fordon för stationär laddning, samt för att 

inkludera hela körsträckan för elvägsfordon, inklusive utanför elvägen (utsläppsreduktion 

på elväg och utanför elväg redovisas separat).  

För utförligare redovisningar kring kalkylmodellernas struktur, uppbyggnad och 

funktionalitet se manualen för kalkylmodellen för elväg [9] och kapitel 4 i rapport 4 [7] för 

kalkylmodellen för stationär laddning. Uppdaterade företagsekonomiska kalkyler och 

manualer avses publiceras av Trafikverket under våren 2021. 

En företagsekonomisk kalkylmodell har tagits fram för ett bränslecellssystem för tunga 

fordon. Kalkylmodellen har baserats på den struktur och logik som används i 

kalkylmodellen för stationär laddning, med fordon och tankstationsinfrastruktur som två 
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huvudkomponenter. Denna kalkylmodell avses inte publiceras av Trafikverket, utan kräver 

ytterligare utveckling. 

2 Elektrifieringstekniker och dess system 

2.1 Analyserade elektrifieringstekniker 

Följande avsnitt ger en kort beskrivning av elektrifieringsteknikerna, mer utförlig analys av 

respektive teknik finns i tidigare rapporter [4] [6] [5] [7]. Tekniken kring bränsleceller och 

vätgas har studerats på en mer översiktlig nivå, för att förstå förutsättningarna och 

relevansen av olika grundläggande förhållanden i denna alternativa elektrifieringsteknik.  

2.1.1 Elväg  

Elvägar kan beskrivas som vägar med infrastruktur för elöverföring som förser ett fordon 

med el under rörelse (dynamisk överföring). Genom att tekniken byggs in i, eller adderas 

till väginfrastrukturen kan vägarna vara tillgängliga för både fordon som nyttjar 

elöverföringen, samt för övriga fordon som drivs med andra drivmedel.  

Systemet som krävs för att tillhandahålla elvägens infrastruktur och funktionalitet kan 

beskrivas i fyra delar:  

1. Elnätsinfrastruktur - nuvarande struktur för elnät (regional- eller lokalnät), elnät 
längs elvägen som förser elvägen med elektricitet samt anslutningspunkter där 
elvägsnätet kopplas upp mot det lokala eller regionala elnätet [10]. 

2. Elvägsinfrastrukturen i vägområdet – tekniken för kraftöverföring till fordonet 
inklusive system för nyttjandemätning. 

3. Relaterade tjänster – betaltjänst, informationshantering, tillträdeskontroll och 
säkerhetssystem. 

4. Ansvarsområden – underhåll, drift, finansiering och ägande. 

Elektrifiering genom elvägsteknik kräver stora investeringar i infrastruktur [4]. Nivån av 

både infrastrukturinvesteringar och drift och underhåll är hög och till viss del beroende på 

val av teknisk lösning för elvägen [11].  

Elvägsfordon kommer att behöva ett batteri för att tillgodose energibehovet som uppstår 

på sträckor utanför elvägen. Hur stor andel av körsträckan som körs på elvägen respektive 

på icke elektrifierade vägsträckor beror bland annat på planeringen av rutter, samt för 

vilket ändamål fordonet används. Det är troligt att sträckorna utanför elvägen tillsammans 

med kapacitets- och effektbehovet för fordonen kommer att vara omfattande, vilket 

medför att ett relativt stort batteri kommer krävas [11].  

2.1.2 Stationär laddning  

Elektrifiering genom stationär laddning innebär att fordonets drivlina förses med 

elektricitet som lagras i batterier i fordonet. Batteriet laddas när fordonet är stillastående, 

till skillnad från elväg då fordonet också kan laddas medan det kör. Eftersom laddningen 

sker innan färd avgör batteriets kapacitet fordonets räckvidd per laddning.  
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Batteriförsedda tunga fordon för stationär laddning utvecklas av flera olika tillverkare och 

produktionstakten väntas öka kommande år [12] [13]. Det rör sig initialt om de lättare 

lastbilstyperna med kortare och medellånga dagliga körsträckor, upp till 40 ton och med 

körsträckor upp till cirka 300 km per laddning, även om räckvidden väntas öka framöver 

[14, 11].  

Stationär laddning kan delas in i olika marknadssegment beroende på var, när och med 

vilken effekt batteriet laddas. I detta arbete delas laddningen upp i tre olika typer: 

 Depåladdning – laddning som sker då fordonet står i depå, exempelvis över natten. 
Överföring med lägre laddningseffekt under en längre tid.  

 Semi-publik laddning – laddning som exempelvis sker vid en tänkt destination, 
såsom vid av- och pålastning av varuleveranser vid logistikcenter och kräver högre 
laddeffekt.  

 Publik laddning – laddning som sker på publika platser, exempelvis under raster. 
Publik laddning sker under korta perioder och kräver därmed också högst 
laddeffekt. [15]  

Dessa typer av stationär laddning har tidigare analyserats i fas fyra [7]. Stora investeringar i 

laddinfrastruktur bedöms nödvändiga för att bygga ut systemet för stationär laddning på 

sikt. Investeringar i publik laddinfrastruktur väntas göras av privata aktörer, som de 

nuvarande drivmedelsföretagen eller elmarknadens aktörer.  

2.1.3 Vätgas och bränsleceller  

På ett liknande sätt som för stationär laddning i kombination med batteriförsedda fordon 

är bränsleceller en teknik som har utvecklats snabbt de senaste åren. Den har nu börjat 

etablera sig som en möjlig framtida elektrifieringsteknik för tunga fordon, men även för 

exempelvis fartyg och arbetsfordon. Bränsleceller är en elektrifieringsteknik som framöver 

kan ha potential att elektrifiera de fordon som är mer utmanande att elektrifiera genom 

stationär laddning eller elväg. Det kan exempelvis röra sig om de tyngsta fordonen som kör 

över långa avstånd och ofta i områden med lägre trafikflöden [12]. Ett exempel på detta är 

timmertransporter.  

Bränsleceller omvandlar vätgas till elektricitet. Fordonet har därför en elektrisk drivlina på 

samma sätt som fordon för elvägar och stationär laddning. Bränslecellssystemet består av 

tre huvudsakliga komponenter som integreras i fordonet: 

 Vätgastank – används för att lagra vätgasen som används som energibärare för 
bränslecellssystemet. 

 Bränslecellsstack – bränslecellsstacken producerar elektricitet genom en reaktion 
som konverterar vätgas och syre till vatten, samtidigt som en elektrisk ström 
skapas. Denna ström matas vidare till fordonets elektriska motor och batteri.  

 Batteri – även om energin primärt lagras som vätgas behövs ett mindre batteri för 
att kunna möta högre effekttoppar som exempelvis kan uppstå vid acceleration av 
fordonet samt för att ta tillvara på bromsenergi. [16]  

Då vätgas har en högre energidensitet jämfört med batterier, räknat per viktenhet, ger 

bränslecellsteknik en längre räckvidd än stationärt laddade fordon, samt möjligheten att 

elektrifiera även de tyngre typerna av lastbilar, som har längre körsträckor.  
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Det är troligt att ett bränslecellssystem för tunga fordon i stora drag skulle kunna likna 

dagens system för dieseldrivna lastbilar med tankstationer för vätgas längs vägnätet. På 

motsvarande sätt är det möjligt att en framtida affärsmodell för försäljning och distribution 

av vätgas även liknar den för diesel och till viss del även den för stationär laddning, med 

tankstations-aktörer etablerade över olika geografiska områden [12]. Hur många 

tankstationer som kan tänkas ingå i ett vätgassystem och dessas kapacitet är dock svårt att 

bedöma.  

Ett infrastruktursystem med vätgas som energibärare och med bränsleceller i tunga fordon 

kan beskrivas i tre delar, se Figur 1:  

1. Produktion av vätgas 
2. Distribution av vätgas  
3. Tankstationer för vätgas 

 

Figur 1. Illustration av huvudsakliga kostnadskomponenter för vätgas [17]. 

Vätgas produceras i dagsläget främst genom ångreformering av naturgas som är en fossil 

råvara. För att vätgasen och i sin tur bränslecellsfordonet ska vara fossilfritt behöver 

vätgasen produceras fossilfritt (även kallad grön eller blå vätgas). Detta kan göras genom 

elektrolys av vatten med förnyelsebar elektricitet eller genom ångreformering med CCS 

[18]. Förnyelsebar vätgasproduktion genom elektrolys är en produktionsmetod som EU-

kommissionen valt att prioritera en snabb utbyggnad av under 2020-talet [19].  

Produktionen av fossilfri vätgas genom elektrolys står i dagsläget för mindre än två procent 

av den totala vätgasproduktionen i Europa [20]. Produktionskostnaden för fossilfri vätgas 

är ca 40–50 kr per kg medan fossil vätgas kostar 10–20 kr per kg. För att kunna tillföra de 

volymer fossilfri vätgas som vägfordon och andra applikationer förväntas efterfråga år 

2030 krävs sannolikt en omfattande utbyggnad av den fossilfria produktionskapaciteten 

[21].  

Kostnaden för fossilfri vätgas beräknas minska till nivåer som är konkurrenskraftiga med 

fossil vätgas till 2030. Detta dels genom teknikutveckling elektrolysstackar som minskar 

investeringskostnaderna, dels genom effektiviseringar och skalfördelar vid högre 

produktionsvolymer jämfört med idag [17]. Prognoser för kostnaden för fossilfri vätgas 

innefattar stora osäkerheter i de olika leden i produktionssystemet för vätgas, som i sin tur 

har en direkt påverkan på kalkylen för ett bränslecellssystem. 

Efterfrågan på fossilfri vätgas beräknas öka kraftigt framöver då även andra sektorer 

övergår till fossilfria energibärare, samtidigt som nya applikationer för vätgas kan växa 

fram. Exempel på detta ser vi inom stål- och kemikalieindustrin. Det stora behovet av 
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vätgas på en samhällsnivå är ytterligare en faktor som bidrar till svårigheter och 

osäkerheter i att förutsäga prisnivån på vätgas i framtiden [21].  

Distributionen av vätgas från produktionsanläggningar till vätgastankstationer kan komma 

att ske med hjälp av tankbilar (i flytande form eller som trycksatt gas), med tankfartyg 

och/eller med pipelines beroende på de geografiska förutsättningarna [17]. I vissa fall kan 

även produktionen av vätgas ske lokalt, i direkt eller nära anslutning till tankstationer för 

vätgas.  

Den sista infrastrukturkomponenten i ett bränslecellssystem är själva tankstationerna som 

förser bränslecellsfordonen med vätgas. Till skillnad från tankstationer för diesel kräver 

tankstationer för vätgas kompressorer och gastankar för att trycksätta och förvara gasen 

vid 700 bar, där enbart kompressorn i sig kan stå för upp till 60 procent av 

investeringsutgiften för tankstationen [22]. Även för tankstationer beräknas betydande 

investeringar krävas för att skapa ett tankstationsnätverk för tunga transporter, då endast 

ett fåtal vätgastankstationer finns idag [22].  

Även om infrastrukturen för tankning och distribution av vätgas för ett bränslecellssystem 

för tunga fordon inte är utbyggt finns vissa standarder för tankning av personbilar och frakt 

av vätgas redan idag, eftersom vätgas används i andra applikationer sedan tidigare, främst 

inom kemikalieindustrin [18]. Ytterligare produktutveckling och standardisering är dock 

nödvändig, bland annat vad gäller tryck i tankar och överföringstekniker från tankstationen 

till fordon. Sammantaget kräver en etablering av ett bränslecellssystem omfattande 

investeringar i alla led, från produktion via distribution till vätgastankstationer.  

I avsnitt 3 och i utförda analyser har produktion och distribution av vätgas inte inkluderats. 

Fokus i denna studie är istället den slutliga användningen av vätgas för bränslecellförsedda 

tunga fordon. Produktionen och distributionen inkluderas indirekt genom användandet av 

ett vätgaspris som inkluderar produktions- och distributionskostnader. Prognoser för 

vätgaspris som inkluderar nödvändiga investeringar i produktion och distribution av vätgas 

har använts i analysen. På motsvarande sätt inkluderades inte elproduktion och 

eldistribution i de tidigare genomförda analyserna av elväg och stationär laddning.  

Priset på fossilfri vätgas vid tankstationer för tunga fordon och osäkerheten om 

prisutvecklingen är idag en av flera begränsande faktorer för en utbyggnad av detta 

elektrifieringsalternativ. Med nuvarande pris för fossilfri vätgas pekar det mesta på att den 

totala kostnaden för bränslecellsfordon och vätgas blir högre än för motsvarande 

konventionella fordon, men också jämfört med andra elektrifieringstekniker [12]. Hur 

priserna för vätgas utvecklas framöver kan därför troligtvis bli en av de avgörande 

faktorerna för huruvida bränslecellstekniken kan etableras.  

Vid en elektrifiering genom bränslecellsfordon antas elbehovet blir större jämfört med 

motsvarande elektrifiering med elväg eller stationär laddning. Det beror på att 

bränslecellssystemet har större förluster från vätgasproduktionen genom elektrolys med 

förnyelsebar elektricitet till den elektriska framdriften av fordonet, än andra 

elektrifieringstekniker. Förlusterna sker dels vid produktionen av vätgas, dels vid 

omvandlingen av vätgasen till elektricitet i själva bränslecellen. Det totala elbehovet har 

därför uppskattats vara omkring dubbel så stort för bränslecellsfordon jämfört med fordon 

för elväg eller stationär laddning [23].  
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2.2 Aktörer i systemen 

2.2.1 Jämförelse av aktörer för elväg och stationär laddning 

Både ett system för elväg och ett system för stationär laddning kommer att kräva 

involvering och samverkan mellan flera aktörer. Vissa av dessa aktörer kan förväntas vara 

delaktiga i framväxten av båda dessa system, medan några aktörer kan bedömas vara 

specifika beroende på elektrifieringsteknik och tillhörande tekniskt system. De 

identifierade aktörer som troligtvis kommer att vara delaktiga i båda systemen är: 

Fordonstillverkare, åkerier och speditörer, elnätsaktör, elhandelsbolag, väghållare, 

teknikleverantör samt operatör för elväg eller laddstationsägare för stationär laddning. 

Ytterligare beskrivning och analys av dessa aktörer finns i rapporterna för föregående 

utredningsfaser [6] [5] [7].  

Kopplingen mellan elvägssystemets aktörer illustreras i Figur 2 och för stationär laddning i 

Figur 3. 

 

Figur 2. Aktörer i ett elvägssystem. 
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Figur 3. Aktörer i ett system för stationär laddning. 

Två huvudsakliga skillnader finns mellan aktörer i ett system för elväg respektive stationär 

laddning. Den ena skillnaden rör operatörsrollen. Eftersom publik laddning av personbilar 

håller på att etableras finns det redan nu ett visst system för stationär laddning, inklusive 

aktörer på marknaden som agerar laddstationsägare. Om de mönster som håller på att 

etableras för personbilsmarknaden kommer att vara relevanta även för de tunga 

vägfordonen återstår att se, men det finns en inledande marknadsutveckling att utgå från 

för aktörerna. Motsvarande operatörsroll har ännu inte etablerats för elvägar, eftersom 

några elvägar inte är byggda ännu. Detta gör att det är oklart hur en operatörsroll för elväg 

skulle se ut i praktiken.  

Den andra skillnaden mellan elektrifieringsteknikerna rör väghållarens roll i systemet. 

Byggnation och drift av elväg gör en direkt påverkan på väganläggningen. Detta 

tillsammans med de krav på väganordningar som finns gör att väghållarens involvering 

behöver vara betydande i ett elvägssystem.  

Direktivet till regeringsuppdraget (I2020/02590) till Trafikverket för planering av en 

utbyggnad av elvägar, utgår från att väghållaren (Trafikverket) tar operatörsrollen vid en 

eventuell utbyggnad av elväg [24]. Samma utgångspunkt gäller för den juridiska analysen 

av elvägar i Elvägsutredningen [25].  

I ett stationärt laddningssystem har Trafikverket som väghållare en mindre central roll 

eftersom laddinfrastrukturen till största del förväntas tillhandahållas på mark utanför 

Trafikverkets ansvarsområde. Dock kan laddinfrastruktur på Trafikverkets rastplatser 

komma att etableras i större utsträckning framöver. Trafikverket kan också komma att få 

en fortsatt främjande eller koordinerande roll för etableringen av laddinfrastruktur. 

Kommuner kan dock komma att bli engagerade i större utsträckning genom behovet av att 

anlägga laddstationer i städerna. 
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2.2.2 Aktörer för bränsleceller 

Aktörsrollerna för ett bränslecellssystem har inte analyserats i detalj i denna fas, men 

systemet kan tänkas bestå av liknande aktörsroller som för ett system med stationär 

laddning eller nuvarande dieselsystem. Det är troligt att distributionssystemet byggs upp 

på ett liknande sätt med tankstationer längs vägnätet. Som för tankning av diesel är det 

även rimligt att anta att dessa skulle vara specifika för tunga fordon och inte kombineras 

med tankning för personbilar. Det är därför troligt att två huvudaktörer i systemet skulle 

vara åkerier och tankstationsägare.  

En stor skillnad mot systemen för elvägar och laddinfrastruktur är att fokuset på elnät och 

eldistribution inte har samma betydelse i ett bränslecellssystem. Snarare blir det ett fokus 

på vätgasproduktion och -distribution och teknikleverantörer, som står för tekniska 

lösningar som möjliggör tankning av vätgas.  

2.3 Analyserade delmarknader 

Vid analys av fordonstyper har en indelning i fyra olika delmarknader gjorts. Dessa avser 

att avspegla den varierande körsträckan och körmönstren hos fordonen i respektive 

delmarknad. Flottan för tunga fordon har delats upp i följande fyra delmarknader (för 

ytterligare beskrivningar av dessa delmarknader se rapporten för fas 4 [7]): 

 Fjärrtransporter  

 Regionala transporter  

 Lokala transporter  

 Utlandsregistrerade fordon  

Fjärrtransporter definieras som de tunga fordonen med längst körsträcka. Fordon som 

används primärt i fjärrtransporter antas för största delen av energibehovet använda sig av 

depåladdning, men till viss del även semi-publik och publik laddning. För elväg antas alla 

fordon vara fjärrfordon, inklusive utlandsregistrerade sådana. Elvägsfordonen antas även 

komplettera energitillförseln genom depåladdning för körning utanför elvägen [11]. 

Fjärrtransporter är den delmarknad som till stor del antas använda bränsleceller och antas 

tanka vätgas vid vätgastankstationer. Men som ovan påpekats kan vätgas och bränsleceller 

också vara ett alternativ för specialmarknader som timmertransporter. 

Regionala transporter definieras som tunga fordon med en kortare daglig körsträcka än 

fjärrfordonen och med ett lägre effekt- och energibehov. De kör inom ett begränsat 

geografiskt område och har merparten av sin körsträcka utanför de största vägarna. De 

regionala transporterna kan troligtvis i större utsträckning täcka sitt energibehov från 

depåladdning jämfört med fjärrfordonen.  

Delmarknaden lokala transporter definieras som fordon som används i stadsdistribution 

och lokala körningar med den kortaste dagliga körsträckan. Det gör att fordonen som 

försörjer det lokala transport-segmentet kan täcka merparten av energibehovet från 

depåladdning, vilket också är den för åkeriet mest kostnadseffektiva formen av laddning.  

En del av trafikarbetet på svenska vägar utförs av utlandsregistrerade fordon. Det är troligt 

att en viss del av dessa fordon kan komma att använda stationär laddning i Sverige i ett 

utbyggt system. För att utlandsregistrerade fordon ska köra även på svenska elvägar krävs 

det att tekniken är utbyggd i angränsande länder och att samma standarder för 
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strömavtagning används. Det är även en möjlighet att elektrifieringen av tunga fordon sker 

snabbare i omkringliggande länder och att utländska fordon kan vara en pådrivande kraft i 

utbyggnaden av elektrifieringsinfrastruktur för tunga fordon.  

3 Företagsekonomisk kalkylmodell för bränsleceller 

En företagsekonomisk kalkylmodell har utvecklats för att möjliggöra analyser av ett 

bränslecellssystem för tunga fordon. I kalkylmodellen analyseras bränslecellssystemet för 

fordon som ett självständigt system. Kalkylmodellen har baserats på ett liknande 

tillvägagångssätt som för tidigare modeller för att möjliggöra jämförelser och framtida 

kombinationsscenarier med elväg och stationär laddning.  

Beräkningarna som utförs i modellen är marginalberäkningar där ett bränslecellssystem 

jämförs på marginalen mot ett motsvarande dieselsystem. Syftet är att förstå om det finns 

incitament från ett företagsekonomiskt perspektiv att använda fordon med bränsleceller 

istället för dieselfordon. Genomförda analyser av ett bränslecellssystem för tunga fordon 

har fokuserat på ett relativt moget och utbyggt system, snarare än ett initialt system under 

utbyggnad. Detta för att möjliggöra jämförelser med system för stationärt laddade fordon 

och elväg.  

Kalkylmodellen ska främst användas som ett underlag för diskussion och för att få en 

förståelse för den företagsekonomiska bärkraften i ett system med bränslecellsfordon, 

givet olika scenarier för storlek på systemet och kostnader. Modellen möjliggör 

scenarioanalyser med olika ingångsvärden och bedöma resultat för systemet som en 

helhet och för enskilda aktörer.  

Kalkylmodellen består av två huvudkomponenter:  

- bränslecellsfordon och  

- vätgastankstationer.  

De indatakomponenter som används i kalkylmodellen för bränsleceller illustreras i Figur 4.  

Storleken på systemet kan väljas fritt i kalkylmodellen genom att ange antalet fordon som 

systemet ska bestå av. Även utlandsregistrerade fordon adderas som en procentuell andel 

av de svenskregistrerade fordonen. Indata för fordonen, som merkostnad gentemot 

dieselfordon, bränsleförbrukning och körsträcka, justeras efter vilken typ av fordon som 

analyseras.  

 

Figur 4. Indatakomponenter som används i kalkylmodellen för bränsleceller. 
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En funktion finns för att välja procentuell reduktion av lastkapaciteten beroende av 

bränslecellssystemets volym på fordonet, vilket i det fall en sådan reduktion av 

lastkapaciteten uppstår kompenseras med ytterligare fordon och förare. 

Investeringskostnaden för fordonen anges som en merkostnad relativt motsvarande 

dieselfordon och kan justeras mellan låg, medel och hög investeringsnivå.  

Antal vätgastankstationer dimensioneras genom en justerbar faktor för antal fordon per 

vätgastankstation. Antalet vätgastankstationer anpassas således efter antalet fordon i 

systemet. Kapaciteten för vätgasstationer mäts i antal kg vätgas som tankstationen kan 

förse bränslecellsfordon med per dygn (kg / dygn). Investeringar i vätgastankstationer är 

beroende av dygnskapaciteten för tankstationen och mäts i kr per kg dygnskapacitet.  

Pris för diesel och vätgas anges i modellen beroende på scenarioanalys och årtal. Dessa har 

genom känslighetsanalys identifierats ha en stor påverkan på resultatet då kalkylmodellen 

baseras på marginalberäkningar.  

En slutsats från initial analys av kalkylmodellen är att vätgaspriset är den faktor som har 

störst påverkan på systemets resultat och är avgörande för den ekonomiska bärigheten för 

bränslecellssystemet. Känslighetsanalyser har även genomförts för nivån på 

tankstationsinvesteringen, antal fordon per tankstation och vätgasförbrukning.  

4 Karaktäristiska egenskaper för olika elektrifieringstekniker 

4.1 Infrastruktur och körmönster  

Ett system med elväg kräver omfattande investeringar i infrastruktur. För att nå ett 

företagsekonomiskt bärkraftigt system krävs en hög nyttjandegrad av systemet och 

därmed höga trafikflöden på de elektrifierade sträckorna. Ett elvägssystem är troligtvis 

bäst lämpat för att elektrifiera fordon i de tyngsta fordonsklasserna som dagligen kör långa 

sträckor på specifika vägar. Detta gör att elvägar kan anses bäst lämpade för högt 

trafikerade vägar där en hög andel av den totala körsträckan för fordonen utgörs av 

specifika stråk, se Figur 5.  

 

  

Figur 5. Illustration av ett elvägsstråk.  

 

Ett system för stationär laddning ger en större flexibilitet rörande investeringar av 

infrastruktur eftersom systemet kan byggas ut med laddstationer etappvis i de geografiska 

områden där ett behov finns. Sådana mer lokalt framvuxna geografiska täckningsområden 

kan med tiden byggas samman och utvidgas, se Figur 6. Investeringar i laddinfrastruktur 

Regelbunden trafik

Elvägsinfrastruktur
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kan göras av såväl privata aktörer som offentliga, samt på privat eller offentligt ägd eller 

disponerad mark. Stationär laddning av fordon tillåter fordonen att bibehålla flexibilitet 

gällande körmönster, eftersom behovet av laddinfrastruktur finns enbart då fordonet står 

still och laddar och inte under körning. Däremot begränsas körmöjligheterna av den 

räckvidd som batterierna medger efter en laddning i kombination med 

kompletteringsladdning.  

 

  

Figur 6. Illustration av ett system för stationär laddning, där laddinfrastruktur kan byggas ut stegvis. 

Sammantaget gör detta att stationär laddning kan antas vara bäst lämpad för 

fordonssegment där fordonen har olika körsträckor och -mönster sinsemellan men inom 

ett specifikt geografiskt område och med regelbundna körmönster för de enskilda 

fordonen. Ju kortare daglig körsträcka desto mindre batteri behövs, batterier som i sig står 

för en relativt stor del av fordonets totala ägandekostnad. Körsträckor på upp till 300 km 

per laddning är redan idag möjliga för lättare och medeltunga lastbilar.  

Det är troligt att ett system för bränsleceller får liknande egenskaper som systemen för 

diesel och stationär laddning på så sätt att det inte är knytet till specifika vägsträckor. 

Jämfört med stationär laddning är tiden det tar att tanka ett bränslecellsfordon med vätgas 

kortare. Tankning av vätgas går i stort sett lika snabbt som tankning av diesel. 

Bränslecellsfordon har även en längre räckvidd än stationärt laddade fordon, redan idag 

uppemot 1 000 km per tank [26].  

Den troliga marknaden för bränslecellsfordon är främst fjärrfordon som kör över långa 

avstånd med tung last där batteridrift inte är möjlig. Det kan även tänkas vara en 

fördelaktig elektrifieringsteknik för fordon med oregelbundna körsträckor. Jämfört med 

elväg är bränsleceller en mer lämplig teknik i områden utan närhet till elnätet eller i 

områden där trafikvolymen är för liten för att motivera investeringar i elvägsteknik, samt 

att bränsleceller ger en större flexibilitet i körmönster och förändringar i dessa.  

Även andra typer av applikationer som anses svåra att elektrifiera på andra sätt kan vara 

aktuella för bränsleceller. Det gäller exempelvis tunga arbetsmaskiner inom skogs- och 

gruvdrift.  

För bränslecellsfordon, liksom för dieselfordon, står bränslet för en stor del av fordonets 

totala ägandekostnad, vilket gör att vätgaspriset för en stor betydelse jämfört med elpriset 

för stationärt laddade fordon och elvägsfordon. Vid låga vätgaspriser är det möjligt att 

bränsleceller kan konkurrera med elväg och stationär laddning även för andra 

fordonstyper, medan ett högre vätgaspris troligtvis gör att främst fordonstyper som inte 

kan elektrifieras på andra sätt blir aktuella för bränsleceller.  
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På motsvarande sätt som laddinfrastruktur och dieseltankstationer kan även 

vätgastankinfrastruktur byggas ut etappvis och över de geografiska områden där behov 

uppstår, se Figur 7. Detta ger en viss flexibilitet att anpassa och utveckla systemet allt 

eftersom.   

 

  

Figur 7. Illustration av ett system för bränsleceller med vätgastankstationer som utgångspunkt. 

Systemen för bränsleceller och stationärt laddade fordon kan båda byggas ut etappvis, där 

infrastrukturen byggs ut vid ökat behov av kapacitet och geografisk spridning. Detta gör att 

stationär laddning och bränsleceller möjliggör elektrifiering både på lågt och högt 

trafikerade sträckor, vilket är en skillnad mot elvägsalternativet. I ett uppbyggnadsskede 

kan mindre bränslecellssystem med lokalt producerad el komma att etableras. Att anlägga 

tankstationer i nära anslutning till lokal elproduktion skulle kunna leda till ett lägre 

vätgaspris vilket ökar konkurrenskraften för vätgasalternativet. 

För elvägar byggs istället elvägsinfrastrukturen ut som ett första steg, varpå systemet 

sedan kan användas av fordon anpassade för elväg. Ett elvägssystem har därför inte 

samma typ av kortsiktiga kapacitetsbegränsning som ett system för bränsleceller eller 

stationär laddning. Eftersom elvägsfordon antas behöva ett batteri för körsträckor utanför 

elvägen behöver elvägssystemet dock kompletteras av ett system för stationär laddning för 

att möjliggöra körning på dessa sträckor. Elväg kan därför inte anses vara ett självständigt 

system på samma sätt som stationär laddning och bränsleceller.  

Elväg och stationär laddning är båda elektrifieringstekniker som kan anslutas till befintliga 

elnät, även om omfattande kompletteringar kan komma att krävas på vissa platser. 

Modifierings- och utbyggnadsbehov för eldistributionen varierar mellan teknikerna. Även 

om investeringsnivåerna skiljer sig bygger båda dessa tekniker på de stamnät och elsystem 

som i grunden redan finns, med befintlig reglering och marknad. I detta avseende skiljer sig 

bränsleceller då det är en elektrifieringsteknik som bygger på en produktion och 

distribution av vätgas, som inte finns i Sverige för detta ändamål. Detta skapar i sin tur 

större osäkerhet kring uppskattningar om utbyggnad av bränslecellssystemet och medför 

en större risk.  

För fordon anpassade till elväg och stationär laddning är kostnaden för batterier en stor del 

av fordonets totala ägandekostnad. Fordonsinvesteringen blir högre än för dieselfordon 

medan kostnaden för drivmedel (elektricitet) under fordonets livslängd är lägre jämfört 

med bränslet till ett dieselfordon. Bränslecellsfordon har däremot en högre bränslekostnad 

men en lägre investeringsnivå än fordon med stora batterier. Att driftkostnaderna står för 

Fjärrtransporter

Tankstation
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en större del av den totala ägandekostnaden för bränsleceller gör även dessa fordon 

känsligare för justeringar i vätgaspris. På så sätt liknar bränslecellförsedda fordon dagens 

dieselfordon då bränslekostnaden står för en större del av fordonets totala ägandekostnad.  

Tabell 1 visar en sammanfattning av elektrifieringsteknikernas egenskaper, se nedan.  

Tabell 1. Sammanfattande tabell över de olika elektrifieringsteknikernas egenskaper. 

   

4.2 Batterier 

Samtliga elektrifieringstekniker som berörs i denna rapport bygger på fordon med 

batterier. Vid en omfattande ökning av antalet batterielektrifierade fordon ökar även 

behovet av antalet producerade batterier. Storleken på batterierna skiljer sig mellan 

elektrifieringsteknikerna eftersom batteriets funktion varierar med mellan dem.  

Eftersom stationär laddning är en utpräglad batterielektrisk teknik har batteriförsedda 

fordon antagits behöva störst batteri, vilka i denna analys antas vara upp till 600 kWh i 

genomsnitt för fordon i fjärrtrafik 2030 [15]. Även elvägsfordon antas använda sig av 

relativt stora batterier, upp till halva storleken av de största batterierna för stationär 

laddning, eller 300 kWh [11]. Bränslecellsfordon använder batterier av mindre storlek med 

syftet att klara av de effekttoppar som uppstår under körning samt för att tillvarata de 

energimängder som uppstår vid bromsning. I samtal med marknadsaktörer har dessa 

uppskattats att behöva vara på upp till 50 kWh.  

Tunga batteriförsedda fordon för stationär laddning finns idag i produktion och 

produktionen kommer med all sannolikhet att öka i omfattning framöver. Tunga 

bränslecellsfordon finns också i produktion idag men ser ut att skalas upp först mot slutet 

av 2020-talet [13]. I detta avseende skiljer sig elvägsfordon, där några planer för en 

framtida industriell produktion av elvägsfordon inte har kommunicerats från 

marknadsaktörer.  

De huvudsakliga hållbarhetsaspekterna kopplade till en elektrifiering av tunga fordon 

genom elväg, stationär laddning och bränsleceller berör elproduktion, vätgasframställning 

och batteriproduktion. Produktionen av batterier innebär främst miljörisker kopplade till 

brytningen och bearbetning av de metaller som används i batterierna. Det är relevant att 

poängtera att de batterier som krävs för att elektrifiera de 85 000 tunga fordon som finns i 

Sverige idag är en relativt liten mängd jämfört med de fem miljoner personbilar som även 

de troligtvis kommer att elektrifieras med hjälp av batterier [27].  

Tillgången på särskilda jordartsmetaller och mineraler som behövs för batteritillverkning är 

delvis begränsad idag och förväntas minska än mer framöver. För att motverka denna 

resursbrist, och för att minska den miljöbelastning som framställningen av dessa metaller 
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medför, krävs en ökad grad av cirkuläret i batterisystemet. Detta kan påskyndas av de 

direktiv EU-kommissionen har tagit fram där batterier över två kWh ska ha en minsta-nivå 

återvunnet material för specificerade ämnen. Exempelvis föreslås att minst 20 procent av 

den kobolt som används i produktionen av nya batterier ska vara återvunnen [28]. Förslag 

på återvinningsgrad från uttjänta batterier finns också. För litium föreslås 35 procent till 

2025 och 70 procent till 2030. För koppar, nickel och kobolt föreslås 90 procent 

återvinningsgrad till 2025 och 95 procent till 2030 [29]. 

Miljöriskerna kopplade till el- och vätgasproduktion är främst beroende på val av 

energikälla (och även produktionsmetod) och vilka växthusgasutsläpp som är kopplade till 

denna. I de företagsekonomiska kalkylmodellerna för elväg och stationär laddning antas 

elektriciteten produceras från förnybara källor.  

5 Kombinationer av elektrifieringstekniker 

5.1 Delmarknader och elektrifieringstekniker 

Det finns inte en självklar elektrifieringsteknik som är bäst lämpad för samtliga 

delmarknader och applikationer. Därför är det troligt att vi framöver kommer se en 

kombination av några eller samtliga av de analyserade elektrifieringsteknikerna med fokus 

på olika delmarknader och geografisk spridning, se Figur 8. Då föregående faser har 

analyserat elväg och stationär laddning som individuella system är det relevant att vidga 

analysen för att förstå hur parallella etablering av elektrifieringsteknikerna kan se ut.  

 

 

Figur 8. Illustration av troliga primära delmarknader för respektive elektrifieringsteknik 

En slutsats från tidigare analyser är att det är troligt att en eventuell utbyggnad av elväg 

skulle kunna ske på de vägar som förbinder Stockholm-Göteborg-Malmö för att nå höga 

trafikvolymer som möjligt. En hög utnyttjandegrad behövs för att nå ekonomisk bärighet 

för ett elvägssystem. Dessutom antas fjärrfordon som kör längre sträckor på specifika stråk 

vara mest lämpliga för elväg.  

Även om det initiala fokuset för stationär laddning väntas ligga på delmarknaderna lokal 

och regional på grund av nuvarande räckvidd för batteridrivna lastbilar väntas 

batteriteknikutvecklingen de kommande åren möjliggöra att en viss andel av 

fjärrmarknaden kan gå över till batteriförsedda fordon för stationär laddning. Detta 
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innebär att det är möjligt att ett visst överlapp kan bli fallet mellan elväg och stationär 

laddning, där teknikerna konkurrar om samma delmarknad.  

Stationär laddning är den elektrifieringsteknik som hittills kommit längst med att etablera 

sig på marknaden för tunga fordon. Produktion av batteriförsedda tunga fordon har 

påbörjats samt att komponenter till systemet finns att tillgå hos olika teknikleverantörer till 

exempel komponenter för laddinfrastruktur, även om teknikutveckling återstår och pågår. 

Detta gör att en eventuell introduktion av elväg med stor sannolikhet skulle ske på en 

marknad där stationär laddning redan etablerats och nått en viss mognad. Detta särskilt 

med tanke på att en introduktion av elvägsteknik potentiellt kan ta många år på grund av 

långa ledtider i planering och byggnation.  

Fordon som har ett körmönster och en teknisk utformning som gör dem lämpliga för 

elvägsalternativet kommer således med stor sannolikhet därför redan att ha elektrifierats 

med hjälp av laddinfrastruktur. Ett sådant marknadsförlopp kan komma att minska 

elvägslösningens marknadspotential, vilket gör att den ekonomiska bärkraften i 

elvägsalternativet minskar. 

Även om en konkurrenssituation på detta sätt kan tänkas uppstå mellan elväg och 

stationär laddning är de två teknikerna till viss del beroende av varandra. Beroendet är 

tydligare från elvägsteknik till alternativet med laddinfrastruktur och batterifordon än 

tvärtom. Elvägsfordon behöver till exempel relativt stora batterier för att kunna klara 

körsträckor utanför elvägar, som i praktiken ofta kan stå för en relativt stor del av den 

samlade körsträckan [11].  

Vid behov av omledning av elvägstrafik, exempelvis vid trafikstörningar eller vägarbeten, 

måste också alternativ med laddstationer för elvägsfordon sannolikt kunna tillhandahållas 

med kort framförhållning. Antingen kan sådan laddinfrastruktur tillhandahållas genom 

mobil utrustning, eller genom att fasta förplanerade omledningssträckor anläggs parallellt 

med de vägar som elektrifieras.  

I båda alternativen accentueras behovet av att förse även elvägslastbilar med relativt stora 

batterier, och det bidrar till en högre fordonskostnad och/eller investeringsutgift för 

elvägar. Detta beroende, där stationär laddning till viss del är en förutsättning även för 

elväg, samtidigt som stationär laddning är en elektrifieringsteknik under pågående 

etablering gör att det kan anses troligt att stationär laddning kommer att stå för stora delar 

av elektrifieringen av tunga fordon. Det är därför inte orimligt med ett framtida scenario 

där elvägar får rollen som alternativ elektrifieringsteknik i de fall inga andra 

elektrifieringstekniker etablerats för de tyngsta fordonssegmenten, som kör på de högt 

trafikerade sträckorna främst mellan landets storstadsområden eller mellan viktiga 

transportnoder.  

De senaste åren har en snabb utveckling av batterier med minskade kostnader och högre 

energitäthet och total kapacitet skett. Om denna utveckling fortsätter att i hög takt 

reducera batterikostnaderna och samtidigt utöka räckvidden för batterifordonen ger det 

en ytterligare fördel för stationär laddning, vilket ytterligare kan reducera de potentiella 

marknaderna för elväg och bränslecellsförsedda fordon.  

Någon djupare analys av kombinationsscenarier där stationär laddning och elväg 

kombineras med bränslecellsfordon har inte utförts. Det är dock rimligt att anta att flera 

olika elektrifieringstekniker kan blir aktuella för de tyngsta fordonen. För 
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bränslecellsalternativets konkurrenskraft gentemot stationär laddning och elväg är det 

framtida vätgaspriset avgörande. Vid ett högt vätgaspris är det mindre troligt att 

bränsleceller blir en konkurrenskraftig lösning för att elektrifiera fordon, som även kan 

elektrifieras med andra elektrifieringstekniker. I detta fall kommer bränsleceller troligtvis 

främst att användas i applikationer och fordonstyper där andra elektrifieringstekniker inte 

är möjliga.  

Oavsett val av elektrifieringsteknik har ett elektrifierat tungt fordon i den här analysen 

givits noll koldioxidutsläpp utifrån antagandet att elektricitet och vätgas produceras med 

förnyelsebara energikällor och att samtliga elektrifierade fordon är helelektriska, det vill 

säga att de inte är dieselhybrider. Om vi i analysen av koldioxidutsläpp ser till de absoluta 

utsläppen genererar därför de elektrifierade fordonen inte någon koldioxid (i fordonsledet, 

en situation som kan se annorlunda ut om analysen utsträcks till ett livscykelalternativ för 

de olika elektrifieringsalternativen).  

Om vi däremot väljer att jämföra koldioxidreduktionen mot en fordonsflotta som inte 

elektrifierats, bestående främst av dieselfordon, spelar reduktionsplikten en stor roll 

eftersom en hög reduktionsplikt gör att de totala utsläppen från fordonsflottan är lägre. I 

detta fall finns det således en mindre mängd koldioxidutsläpp som behöver reduceras, 

exempelvis genom elektrifiering. På så sätt ger en elektrifiering av fordonsflottan vid en 

hög reduktionsplikt en lägre tillkommande koldioxidreduktion i absoluta termer, jämfört 

med vid en lägre reduktionsplikt. Detta illustrerar att olika policyåtgärder och 

teknikutvecklingens möjligheter behöver ses i ett sammanhang för att nå kostnadseffektiva 

åtgärder.  

5.2 Analys av kombinationer med de företagsekonomiska 
kalkylmodellerna 

De framtagna kalkylmodellerna kan användas för att analysera scenarier med 

kombinationer av elväg, stationär laddning och bränsleceller som elektrifieringstekniker. 

Följande analyser bygger på analys av kombinationsscenarier för elväg och stationär 

laddning. Bränsleceller bör dock inkluderas i kommande kombinationsanalyser eftersom 

det är relevant att analysera ett kombinerat system med samtliga tre 

elektrifieringstekniker.  

Genom att välja indata för tänkbara kombinationsscenarier för elväg och stationär 

laddning, inklusive andel fordon för respektive elektrifieringsteknik (årsdygnstrafik, ÅDT, 

för elväg och antal fordon för stationär laddning) kan totala resultat sammanställas. Båda 

kalkylmodellerna har, liksom den tidigare versionen av den företagsekonomiska 

elvägskalkylen, funktionalitet som ger möjlighet att justera investeringsnivåer, 

bränslekostnader samt infrastruktur- och fordonsdata. På så sätt kan scenarier tas fram för 

specifika nivåer av ÅDT och elektrifierade fordon för stationär laddning tillsammans med 

olika prisprognoser för dieselpris, reduktionsplikt och emissionsfaktorer vid utvalda årtal.  

Osäkerheter i framtida prognoser gör det angeläget att ta fram flera olika tänkbara 

scenarier. Genom att göra scenarioanalyser kan avgörande aspekter identifieras och 

studeras närmare samtidigt som en förståelses ges för de olika samband som kan antas 

finnas i systemen. Exempel på parametrar som kan vara relevanta att studera är totala 

ägandekostnader och investeringar, resultat för det kombinerade systemet och teknikerna 

separat, samt den totala koldioxidreduktionen för ett kombinerat system.  
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Jämförelser kan även göras för investeringsutgift per koldioxidekvivalent beroende på val 

av elektrifieringsteknik och omfattning av utbyggnadsalternativen. Ytterligare analyser som 

kan göras är jämförelser av åkeriernas merkostnader vid övergång från diesel till en 

elektrifierad fordonsflotta, det vill säga merkostnader för fordon, infrastruktur och 

elektricitet.  

De utlandsregistrerade fordon som har inkluderats i kalkylmodellerna påverkar systemet 

genom att bidra till en ytterligare intäktsström för laddinfrastrukturägare för semi-publik 

och publik laddning. De tillkommande utlandsregistrerade fordonen kan även medföra att 

utnyttjandegraden för befintliga semi-publika och publika laddstationer riskerar att bli så 

hög, att ytterligare laddstationer behöver tillföras systemet. På motsvarande sätt tillför de 

utlandsregistrerade fordon en högre ÅDT för elvägssystemet, vilket kan ge både ökade 

intäkter och högre investeringsbehov för att möta den tillkommande efterfrågan till 

exempel på effekt.  

5.3 Incitament för övergång till elektrifierade fordon 

Elektrifierade fordon har än så länge ett högre pris än konventionella lastbilar, vilket 

medför att den totala ägandekostnaden för ett elektrifierat fordon under kommande år 

antas bli högre, trots en förväntan om lägre bränsle- och underhållskostnader för elfordon. 

Detta gäller särskilt för elvägsfordon och fordon för stationär laddning som är försedda 

med stora batterier. För att minska skillnaden mellan de olika fordonstypernas totala 

ägandekostnader kan ellastbilar subventioneras av staten, exempelvis med en 

lastbilspremie, liknande den som redan införts [30]. Subventioner av denna typ skapar 

incitament för investeringar i en elektrifierad fordonsflotta för såväl fordonstillverkare som 

åkerier och speditörer.  

I takt med att skillnaden i försäljningspris mellan elektrifierade fordon och konventionella 

fordon minskar kommer troligtvis andra aspekter spela en större roll för att skapa 

incitament för en övergång till elektrifierade fordon. Exempelvis ovan nämnda lägre 

drivmedelskostnad, särskilt för stationärt laddade fordon som kan ladda i depå under natt. 

Även lägre underhållskostnader samt lägre bullernivåer, som möjliggör att fordonen kan 

utnyttjas också nattetid, är aspekter som ger tydliga fördelar.  

Ur perspektivet från en elnätsaktör och ett elhandelsbolag är en utveckling mot fler 

elektrifierade tunga fordon fördelaktigt eftersom detta ger en ökad efterfrågan på 

elektricitet och nättjänster. Detta bör i allmänhet ge dessa aktörer incitament att vilja följa 

och skynda på övergången till elektrifiering, även om trögheter kan uppstå när det gäller 

att bygga ut elnät och laddstationer på vissa platser. 

Stationär laddning av fordon finns idag i viss utsträckning för personbilar och i begränsad 

utsträckning även för tunga fordon. Regelverket och standarder kring dessa system är 

utvecklade och används redan, medan de ännu är under utveckling för elvägar. För 

bränsleceller finns vissa standarder och regelverk för tankning och distribution av vätgas, 

även om dessa behöver utvecklas för att möjliggöra högre kapacitet i både tankning och 

lagring.  

Subventioner från staten under en introduktion av laddinfrastruktur används redan i viss 

utsträckning, till exempel genom en förordning (2020:577) som ger Trafikverket möjlighet 

att ge investeringsstöd till byggande av publik infrastruktur för snabbladdning längs större 
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vägar. För system med vätgas, både för fordon och infrastruktur, kan motsvarande 

stödformer komma att krävas.  

5.4 Möjligheter och risker 

De stora investeringsbehoven samt den långa byggnationstiden för elvägar utgör en risk på 

en marknad där teknikutvecklingen sker snabbt. En långsam utbyggnadstakt riskerar att 

leda till en situation där den teknik som olika aktörer försöker etablera konkurreras ut av 

tekniker som är mer konkurrenskraftiga än elväg, bland annat eftersom de kan komma att 

vara snabbare och enklare att introducera på marknaden [29].  

En utbyggnad av elvägar skulle kräva stora investeringar i elnätet längs den aktuella 

sträckan. Sådana investeringar kräver i sin tur samordning mellan de olika elnätsägare som 

är etablerade längs den aktuella sträckan. En introduktion av elvägsteknik som kan nyttjas 

av både tunga fordon och personbilar kan göra systemet mer effektivt med avseende på de 

nödvändiga investeringarna.  

Jämfört med elväg ger stationär laddning samt bränslecellsalternativet större möjligheter 

att flexibelt anpassa systemet i takt med att det byggs ut och behoven förändras. Detta kan 

ske genom punktinsatser av investeringar i elnät, laddinfrastruktur eller tankstationer för 

vätgas. Investeringar kan också göras på både regional eller lokal nivå, exempelvis vid 

viktiga ladd- och tanknoder. Även för alternativet laddinfrastruktur är elnätsfrågorna och 

effektutmaningarna i elnäten påtagliga.  

Oavsett val av elektrifieringsteknik antas en större elektrifiering av fordonsflottan ge en 

ökad efterfrågan på el. Detta, tillsammans med att en elektrifiering väntas ske även inom 

andra sektorer gör att den totala elanvändningen förväntas öka avsevärt [31]. En stor 

ökning av elanvändningen ger utmaningar både inom elproduktion och eldistribution. 

Stationär laddning kan möjliggöra introduktionen av olika former av nättjänster där 

fordonens installerade batterikapacitet nyttjas under perioder då fordonen inte används, 

vilket kan minska belastningen på elnätet. Detta kan bli aktuellt även för elvägslastbilar i 

det fall de förses med relativt stora batterier. 

Som nämnts i föregående avsnitt är kostnaderna för elektrifierade fordon jämfört med 

konventionella dieselfordon är en viktig faktor i en samlad bedömning av de olika 

elektrifieringsalternativens bärkraft. En del i fordonens totala ägandekostnader är 

bränslekostnaden. För att inte kostnaderna för användning av elektrifierade fordon ska öka 

är det viktigt att elpriserna inte stiger kraftigt, till exempel som en följd av ett 

underdimensionerat elsystem. Samtidigt kan kostnader till följd av kommande och 

omfattande investeringar i elsystemet leda till ett högre elpris. På motsvarande sätt är 

detta särskilt relevant för bränslecellsfordon och vätgaspriset eftersom bränslekostnaden 

står för en än större andel av fordonets totala ägandekostnad.  

6 Sammanfattande slutsatser och fortsatt analys 

Denna och tidigare faser har analyserat och modellerat system för elväg, stationär laddning 

och bränsleceller. Analyser har även genomförts av hur elväg och stationär laddning kan 

tänkas påverka varandra då kombinationer av dem uppstår på marknaden. I och med en 

eventuell introduktion av bränsleceller ökar komplexiteten i att bedöma den framtida 
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utvecklingen för fordonsflottan ytterligare. Samtidigt behöver elektrifieringen av tunga 

fordon gå fort för att nå de uppsatta målen att kraftigt reducera och slutligen eliminera 

koldioxidutsläppen från inrikes transporter. I och med detta är det viktigt att skapa en 

djupare förståelse för komplexiteten i ett bränslecellssystem, att göra 

kombinationsscenarier där bränsleceller inkluderas samt att undersöka hur elektrifieringen 

av fordonsflottan kan påskyndas till exempel genom olika incitamentshöjande åtgärder.  

Analysen bör fördjupas för att nå en ökad förståelse för vätgassystemet som helhet, 

inklusive efterfrågan på vätgas och distributionsmöjligheter och infrastruktur för denna. 

Detta är viktigt för att kunna bedöma vilken struktur och omfattning ett framtida system 

för vätgas som är rimlig att förvänta. En fortsatt dialog med marknadsaktörer rörande 

resonemang och indata kan även bidra till att stärka förståelsen för systemets utveckling 

och väsentliga mekanismer.  

Systemen för de analyserade elektrifieringsteknikerna skiljer sig på flera olika sätt där 

elvägsinfrastruktur, som byggs ut i specifika stråk, är beroende av hög trafikering och har 

en geografisk begränsning. Därtill är elväg beroende av stationär laddning för körning 

utanför dessa stråk. System för stationär laddning och bränsleceller å andra sidan kan 

byggas ut etappvis och ger en annan flexibilitet i körmönster.  

Ytterligare en karakteristisk skillnad ligger i den totala ägandekostnaden för de olika 

fordonen. Fordon för stationär laddning och elväg har en större del av den totala 

ägandekostnaden knuten till investeringen av fordonet, på grund av batterikostnaden. 

Bränslecellsfordon skiljer sig i det avseendet att själva investeringen i fordonet inte väntas 

bli mycket högre än konventionella dieselfordon framöver. Istället ligger en stor del av 

fordonets totala ägandekostnad i bränslekostnaden. Detta gör bränslecellssystemet 

känsligare för bränslepriset än fordon avsedda för stationär laddning och elväg. Hur ett 

kombinerat system med dessa elektrifieringstekniker kan utvecklas och 

konkurrenssituationen mellan dem är därför relevant att analysera.  

Flera lastbilstillverkare har redan stationärt laddade fordon för försäljning och fler är under 

utveckling. Utvecklingen av nya kraftigare och billigare batterier sker snabbt, vilket 

kommer att medföra att fordonens räckvidd successivt ökar samtidigt som 

bränslecellslastilar bedöms kunna produceras i större skala från mitten av 2020-talet [13]. 

Den snabba utvecklingen gör att förutsättningarna för elektrifieringen av tunga fordon kan 

förändras framöver i takt med att teknikutvecklingen går framåt.  

För att kunna nå de beslutade reduceringsmålen för koldioxid är det viktigt att 

elektrifieringen av fordonsflottan tar fart så fort som möjligt. Stationär laddning är den 

elektrifieringsteknik som kommit längst och där nya fordon är på väg att rullas ut i större 

skala. Detta gäller särskilt för de lättare lastbilarna i lokal men även delvis i regional 

distribution. Det är därför viktigt att identifiera hur en snabb utbyggnad av 

laddinfrastruktur för stationär laddning kan främjas på ett effektivt sätt, samt att analysera 

möjliga stimulanser och styrmedel som kan användas för att påskynda utbyggnaden.   
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