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Abstract

Electrification of buses at Stockholm Arlanda Airport

Dimitrios Zisimopoulos

Functional and cost effective systems for the full electrification of a bus network are
areas of intense research and development. The electrification can be accomplished
using different technological solutions, for example using opportunity charging or
using an electric road system – ERS. Both opportunity charging and ERS have the
potential to be integrated into already existing bus lines. With opportunity charging,
the regular dwell time at the end stops is used for the bus to recharge its batteries
and with an ERS the bus can charge dynamically along the road. The purpose of this
report is to analyze how the existing Alfa- and Beta line at Stockholm Arlanda
Airport, in a functional and cost effective way, can be electrified using either
opportunity charging or an ERS. The tradeoff between required charging power,
battery capacity and the necessity to change the existing running schedule is explained
in detail. In addition, the impact on the electrical grid is analyzed based on different
load profiles of different charging stations using different power levels. The analysis is
based on real data from the Alfa – and Beta line with its existing buses, the electrical
grid at Arlanda and data provided by both the leading (electrical) bus manufacturers
and the leading charging infrastructure manufacturers.  The outcome of this report
suggests that a full electrification of the existing Alfa- and Beta line has the potential to
lower CO2-emissions and energy use at a functional and cost effective way.
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Sammanfattning 

Vägtransporter berikar människors liv genom att öka tillgången på varor och tjänster 

samt öka möjligheten till snabba, flexibla och bekväma resor. Dock bidrar dagens 

vägtransporter till en stor del av världens koldioxidutsläpp. I EU, exempelvis, står 

vägtransporter för en femtedel av EU:s totala utsläpp, vilket är 20, 5 % högre än år 

1990. Transportsektorn är också den enda sektorn inom EU där utsläppen av 

växthusgaser fortfarande ökar. Detta är ett uppmärksammat problem, nationellt såväl 

som globalt. Sverige har som målsättning att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 

2030, vilket är ett mål på vägen till en fossilfri fordonsflotta år 2050. På nationell nivå 

ses därför omfattande insatser kopplade till fordon och infrastruktur, men även 

utveckling, produktion och distribution av drivmedel och energibärare. Detta för att 

underlätta igångsättandet av en introduktion av energieffektivare fordon på den svenska 

marknaden.  

En elektrifiering av bussar i stadstrafik ses som en potentiell lösning för att reducera 

CO2-utsläppen samt öka energieffektiviteten och minska beroendet av fossila bränslen 

inom transportsektorn. Det pågår därför omfattande forskning och utveckling kring 

funktionella och kostnadseffektiva lösningar på elektrifieringen av transportsystem. 

Elektrifieringen kan ske genom användandet av olika infrastrukturslöningar, exempelvis 

hållplatsladdning eller ett elektriskt vägsystem – ERS. Båda dessa infrastrukturer har 

goda möjligheter att integreras i redan befintliga busslinjer. Med hållplatsladdning 

används bussens uppehållstid vid respektive ändhållplats för att ladda upp batteriet och 

med ett ERS sker en kontinuerlig strömmatning under färd. 

Syftet med denna studie är att analysera möjligheten, att på ett kostnadseffektivt och 

funktionellt sätt, elektrifiera Alfa- och Betalinjen vid Stockholm Arlanda Airport. 

Avvägningen mellan tillräcklig laddeffekt, batterikapacitet och behovet av att lägga om 

befintligt körschema förklaras mer i detalj. Förutom detta analyseras även den påverkan 

på elnätet som olika lastprofiler gällande olika laddningsstationer med olika effektnivåer 

medför. Analysen är baserad på verkliga data från Alfa - och Betalinjen med dess 

befintliga bussar, elnätet på Arlanda och uppgifter erhållna både från ledande 

(el)busstillverkare samt ledande tillverkare av laddinfrastruktur. Resultaten visar att en 

fullständig elektrifiering av Alfa- och Betalinjen har potential att reducera CO2-

utsläppen samt öka energieffektiviteten på ett kostnadseffektivt och funktionellt sätt.  
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1. Inledning 

En elektrifiering av vägtrafiken är en potentiell lösning för att minska mängden 

miljöfarliga utsläpp, öka energieffektiviteten och minska beroendet av fossila bränslen 

inom transportsektorn. Andra fördelar är minskad bullernivå, avsaknad av lokala 

utsläpp samt möjlighet att trafikera sträckor inomhus. 

Möjligheten att operera stadsbussar helt eller delvis elektriskt har redan demonstrerats i 

flertalet städer runt om i Sverige, bland annat linje 55 i Göteborg och linje 73 i 

Stockholm (Göteborg ElectriCity, 2016 och Stockholms läns landsting, 2015). En 

stadsbuss har en energiförbrukning på cirka 1,5 kWh/km och med ett typiskt avstånd 

mellan ändhållplatserna på ungefär 5 – 15 km innebär det att cirka 7,5 kWh – 22,5 kWh 

förbrukas mellan ändhållplatserna. En buss i stadstrafik har en genomsnittlig hastighet 

under 20 km/h, det innebär att en resa från ändhållplats till ändhållplats tar cirka 15 – 45 

minuter (RFI-möten med busstillverkare, Lindgren, 2015). Med en laddstation vid 

respektive ändhållplats (Opportunity Charging) krävs det en laddeffekt på cirka 200 kW 

för att på 2 – 7 minuter ladda upp batteriet till en tillräckligt hög nivå. 2 -7 minuter kan 

tyckas vara en rimlig paus för busschauffören i relation till körtiden.  

Den interna trafiken på landside vid Stockholm Arlanda Airport består av två turer á 

cirka 7 km vardera och med en genomsnittlig hastighet på runt 15 km/h. Det ger en 

energiförbrukning på 10,5 kWh/tur samt en total restid på 28 minuter (egna mätningar). 

Trafiken efterliknar alltså bussar i stadstrafik och har därför goda möjligheter att 

elektrifieras, frågan är hur detta skall ske och om det är ekonomiskt försvarbart. 

Laddningen kan ske genom två olika huvudteknologier – konduktivt eller induktivt. 

Respektive kategori kan sedan delas in i statisk eller dynamisk laddning, där den 

förstnämnda innebär Opportunity Charging och den sistnämnda är en elväg – Electrical 

Road Systems (ERS). Opportunity Charging sker konduktivt via en strömavtagare – en 

pantograf, vilket är en beprövad och sedan länge använd teknik inom bland annat 

tågtrafiken (ABB, 2015). Laddningen sker då helautomatiserat vid linjens 

ändhållplatser. Opportunity Charging kan också tänkas ske induktivt, via en platta 

nedgrävd under marken. Även vid användandet av denna teknik sker laddningen 

helautomatiserat vid linjens ändhållplatser. Den dynamiska laddningen innebär 

energiöverföring under färd, ERS. Konduktivt kan detta ske via luftlinor eller via skenor 

i marken. Induktivt sker det genom spolar nedgrävda i marken. 

I dagsläget existerar ingen internationell eller nationell standard vad gäller laddningen, 

vilket är ett uppmärksammat problem av de ledande tillverkarna av laddinfrastruktur 

och elbussar. Därför har ABB, Heliox och Siemens samt Volvo, Irizar, Solaris och VDL 

beslutat om en helt öppen och transparent överenskommelse gällande laddgränssnittet 

för elbussar (RFI-möten med busstillverkare samt ABB, 2016). Gruppen samarbetar 

med det europeiska organet CEN-CENELEC och det internationella organet ISO/IEC 
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med syftet att åstadkomma en, till en början, europeisk standard (ABB, 2016). 

Europeisk standard gällande laddinfrastukturen för elektriska bussar förväntas träda 

ikraft år 2019 och en internationell standard år 2020.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten för Swedavia Stockholm Arlanda 

Airport att på ett kostnadseffektivt och funktionellt tillvägagångssätt elektrifiera den 

interna busstrafiken på landside - Alfa- och Betalinjen. 

1.2 Problemformulering 

För att uppfylla studiens syfte besvaras följande frågeställningar: 

 Hur ser marknaden ut för elbussar samt vilka faktorer driver omställningen till 

en fossilfri fordonsflotta? 

 

 Vilka för- och nackdelar finns det med en elektrifiering av den interna 

busstrafiken på landside samt är det ekonomiskt försvarbart? 

 

 Vilka lösningar på laddinfrastruktur för elbussar finns i dagsläget och vilka 

lösningar kan tänkas komma i framtiden? 

 

 Vilka för- och nackdelar finns det med respektive lösning samt vilken lösning är 

optimal i termer av teknik och ekonomi för situationen på Arlanda? 

 

 Hur optimeras laddningstid och investering i laddningsstorlek och kommer det 

befintliga elnätet att klara av att möta det ökade energi- och effektbehovet som 

behövs för tillhandahållandet av laddstationer för elektriskt drivna fordon? Om 

inte, hur skall detta lösas på bästa sätt med avseende ekonomi och funktion? 

1.3 Avgränsning 

 Enbart busstrafiken på landside studeras. 

 Dagens körschema och körsträcka ligger till grund för arbetet. 

 Elbussar med nattladdning studeras ej då dessa kräver stora batteripaket och 

därmed har begränsat passagerarutrymme. 
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudier 

Vid examensarbetets start påbörjades en omfattande insamling av sekundärdata. Detta 

för att få en tydligare bild över vilka olika typer av laddinfrastruktur för elbussar som 

finns tillgängliga samt vilka bakomliggande faktorer som driver omställningen till en 

elektrifiering av fordonsflottan.  

Sekundärdata kring olika typer av laddinfrastruktur och dess tekniska specifikationer 

samlades in genom en litteratursökning från flertalet ledande tillverkare av 

laddinfrastruktur och elbussar. Faktorer som fördelar, nackdelar, verkningsgrad, 

säkerhet och liknande kring de olika laddinfrastrukturerna samlades in genom 

litteratursökning från flertalet forskningsrapporter. Anledningen till att data gällande 

dessa faktorer samlades in via forskningsrapporter och inte via tillverkarna var för att 

erhålla en objektiv bild. 

Sekundärdata gällande de internationella och nationella regelverk som syftar i att 

accelerera omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta samlades in via respektive 

organs egna hemsidor.  

Det resulterade sedan i de två avsnitten Bakgrund samt Laddinfrastruktur. 

2.2 Egna mätningar 

För att erhålla data över Alfa och Betas körsträcka användes appen Geo Tracker 

(version 3.2.2). Appen använder sig av mobilens GPS-funktion för att kartlägga en 

körsträcka. Appen tillåter användaren att markera intressanta hållplatser och registrerar 

olika karakteristika som exempelvis altitud eller genomsnittshastighet. Två varv på Alfa 

och två varv på Beta kartlades, och de data som erhölls resulterade i Tabell 1. Tabell 1 

visar alltså genomsnittsdata baserat på två varv. Anledningen till att två varv kartlades 

var för att undvika eventuella störningar. För att kartlägga den exakta turen innehållande 

samtliga hållplatser, ombads busschauffören att stanna vid varje hållplats för att 

simulera ett normalt av- och påsläpp, även i de fall då inga passagerare skulle kliva av 

eller på. Data extraherades sedan till Google Maps. För att mäta avståndet mellan 

närmaste transformatorstation och ändhållplats användes Google Maps 

avståndsmätningsverktyg. I kontakt med Håkan Pedersen (chef, energitjänst EL, 

SWENEL) uppmättes det avstånd som representerar en markläggning av kabel vid en 

eventuell anslutning mellan laddare och transformatorstation. 

För att erhålla data för Alfas och Betas hållplatser med respektive stopptider kartlades 

fem turer på respektive linje. Samtliga turer kartlades inom ramen för en arbetsdag, 

08:00 – 17:00. Sedan togs genomsnittet av dessa fem kartläggningar.  

Det resulterade sedan i en del av avsnittet Data och antaganden. 
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2.3 Kontinuerlig kontakt med anställda inom Swedavia 

För vidare arbete var det viktigt att föra en kontinuerlig diskussion med ett antal olika 

anställda inom Swedavia. Det rörde sig främst om frågor gällande de nuvarande 

bussarna och busstrafiken på Arlanda, framtida planer på investeringar av bussar, 

elnätet eller planer på om- och/eller nybyggnationer inom flygplatsområdet.  

Viss data gällande bussarna och busstrafiken på landside erhölls i kontakt med Thomas 

Persson (Teamchef på ARNOAB/Busservice). Det rörde sig om en kartläggning av 

samtliga bussars bränsleförbrukning på landside samt data gällande byggnationen av det 

nya parkeringsgaraget med tillhörande bussdepå. 

För att kartlägga det framtida behovet av bussar på landside och erhålla information om 

eventuella investeringsplaner hölls en kontinuerlig kontakt med Pär Lundenmark 

(Projektledare, Swedavia Konsult). Även service och reparationskostnader från bussarna 

på landside samt en sammanställning av respektive bussleverantörs RFI erhölls i 

kontakt med Pär Lundenmark. 

I syfte att erhålla en bild över planer på om- och/eller nybyggnationer inom 

flygplatsområdet kontaktades Claes Tapper som ansvarar för Swedavias Master Plan. 

Detta för att undvika att en eventuell föreslagen plats för laddstation inte skulle krocka 

med andra byggplaner inom området. 

All information rörande elnätet samlades in genom personlig kommunikation med 

Håkan Pedersen (chef, energitjänst EL, SWENEL), som också var min handledare. 

Dessa data resulterade sedan i den resterande delen av avsnittet Data och antaganden, 

där det står mer i detalj vilka antaganden som gjordes och på vilka grunder dessa 

antaganden baserades på. 

2.4 RFI-möten med busstillverkare 

Swedavia har i dagsläget en offentlig upphandling ute gällande ett antal bussar. Pär 

Lundenmark (projektledare, Swedavia konsult) ansvarar för uppdraget att utveckla en 

inköpsstrategi för dessa bussar. För att få en överblick över den aktuella bussmarknaden 

och få svar på kritiska frågor som exempelvis vilka bussmodeller som finns tillgängliga, 

vilka drivlinor, olika priser, eftermarknad och framtidsprognoser etc. har en RFI – 

Request for information skickats ut (av Pär Lundenmark) till samtliga bussleverantörer. 

De företag som har svarat på den utskickade RFI:n (under perioden jag utförde mitt 

examensarbete) är Man, Volvo, Hybricon, Vdl, Scania, Tam, Solaris och Byd. 

I RFI:n har följande frågor besvarats utav respektive leverantör:  

 Tillgänglig produkt namn eller benämning? 

 Leveranstid (veckor) eller utvecklingstid (år)? 

 Indikativt pris per enhet? 
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 Eventuella kostnader för utbyggnad av infrastruktur? 

 Utvecklingskostnader totalt för projektet? 

 Regionala marknader i dagsläget? 

 Referenskunder (ev. pilotprojekt)? 

 Referenskunder (i produktion)? 

 Vilka regionala marknader vill man nå i framtiden? 

 Hur stort är behovet av resp. teknologi idag? 

 Hur stort är behovet av resp. teknologi i framtiden? 

RFI:erna resulterade i de två avsnitten En överblick av bussmarknaden i dagsläget och 

Data och antaganden, där det står mer i detalj vilka antaganden som gjordes och på vilka 

grunder dessa antaganden baserades på. 

2.5 Studiebesök 

Under examensarbetets gång utfördes tre studiebesök. Dessa studiebesök är en 

vidareutveckling av de RFI-möten med busstillverkare som hållits. De bussleverantörer 

som antingen har R & D i Sverige eller har möjlighet att visa upp elbuss med respektive 

laddinfrastruktur bjöd in Swedavia på en informationsdag med bland annat provåkning 

av bussen och möjlighet till att träffa leverantörer av laddinfrastruktur. 

Det första studiebesöket ägde rum 2016-04-20 på Volvos anläggningar i Göteborg. Till 

detta studiebesök var även ABB (som bland annat tillverkar laddinfrastruktur) inbjudna.  

Det andra studiebesöket ägde rum 2016-05-04 på Scanias anläggningar i Södertälje. 

Det tredje studiebesöket ägde rum 2016-05-11 i Västerås hos Västerås lokaltrafik, där 

Solaris har ett antal elbussar i trafik. 

Studiebesöken var ett bra tillfälle att reda ut eventuella oklarheter och de gav även en 

bra överblick på hur teorin fungerar i praktiken. 

2.6 Beräkningar 

Samtliga beräkningar utfördes i MS Excel. Beräkningarna resulterade i avsnittet 

Resultat och diskussion. Där finns de redovisade i detalj och läsaren har möjlighet att 

stegvis följa varje beräkning med varje enskild faktor. Beräkningarna landar sedan i ett 

resultat.  

För att räkna om bränsleförbrukningen från originalenhet/km till kWh/km användes 

bränsleförbrukningen i originalenhet/km och ett värmevärde för respektive bränsle. 

Värmevärden för de olika bränslena samlades in via Naturvårdsverkets hemsida. 

För att beräkna utsläppen av växthusgaser i koldioxidekvivalenter, uttryckt i kg/km, 

användes bränsleförbrukningen, värmevärdet och en utsläppsfaktor. Utsläppsfaktorerna 

var baserade på data från ”Miljöfaktaboken 2011: Uppskattade emissionsfaktorer för 
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bränslen, el, värme och transporter utgiven av Värmeforsk”. För samtliga energislag 

inkluderades växthusgasutsläpp vid utvinning, transport, omvandling och förbränning 

av energislaget.  

Investeringskostnaden för olika drivlinor beräknades som ett genomsnitt av de 

kostnader som respektive leverantör presenterat i sin RFI. 

Service och reparationskostnader för bussarna på landside erhölls i kontakt med Pär 

Lundenmark (Projektledare, Swedavia konsult). 

Service och reparationskostnader för en elbuss samlades in via kontakt med 

elbusstillverkarna. 

Priset för respektive energislag justerades sedan efter Konsumentprisindex – KPI som är 

det mest använda måttet för prisutveckling. Detta för att justera för en eventuell 

variation av bränsle- och elpriset. Förändringen av KPI årligen baserades på 

Konjunkturinstitutet samt Statistiska Centralbyråns prognos över förändringen i 

konsumentprisindex mellan åren 2016-2024. Då data för KPI gällande år 2025 samt 

2026 saknades i denna prognos antogs samma förändring som för år 2024 gälla. År 

2016 prisnivå har använts som referens. 

Simuleringen av en tur utfördes i Matlab. 

2.7 Utvärdering av beräkningar – känslighetsanalys 

En känslighetsanalys utav resultaten utfördes i syfte att studera vilken inverkan vissa 

variabler hade på målvariabeln, som i detta fall var kostnaden. Detta utfördes genom att 

studera vilken inverkan på den totala kostnaden som olika årliga körsträckor, olika 

kostnader för reparation och service samt batterikostnader gav. 

2.8 Källgranskning 

Elbussar och tillhörande laddinfrastruktur är områden som är under ständigt forskning 

och utveckling, det har därför varit viktigt med källgranskning. Därför har sekundärdata 

enbart tagits från forskningsrapporter, erkända organisationer, tillverkare av (el)bussar 

och tillverkare av laddinfrastruktur.  
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3. Bakgrund 

3.1 Konsumenternas efterfrågan 

Marknaden för de elektriska fordonen är i dagsläget segmenterad, där enbart en viss typ 

av kunder i enbart ett fåtal länder står för majoriteten av inköpen (IEA, 2015). Det finns 

ett flertal barriärer som måste övervinnas innan elfordonsmarknaden kan växa sig till en 

storlek jämförbar med övrig fordonsindustri. Dessa barriärer kan delas in i teknologiska, 

sociala, ekonomiska och politiska (Hosseinpour m.fl., 2015). De mest förekommande 

argumenten mot det elektriska fordonet är dess höga kostnad, begränsade körsträcka 

samt den låga medvetandegraden hos allmänheten (McKinsey & Company och 

Amsterdam Roundtables Foundation, 2014).   

Det är framförallt tre faktorer som driver de tidiga brukarna till införskaffandet av ett 

elektriskt fordon (McKinsey & Company och Amsterdam Roundtables Foundation, 

2014): 

 Minskat koldioxidutsläpp.  

 Användarprivilegier. 

 Kostnadsbesparingar. 

Större aktörer som exempelvis flygplatser förfogar oftast över en väldigt stor 

fordonsflotta. För dessa typer av aktörer är införandet av elektriska fordon smidigare 

och mer eftertraktat än för den enskilde konsumenten.  Det beror på att dessa aktörers 

fordon ofta har en specifik körsträcka och ett specifikt användningsområde, varpå 

möjligheten att välja fordon efter ett specifikt krav på transporttyp och specifik 

transportsträcka blir möjlig. Dessa aktörers fordon har även en hög nyttjandegrad, dvs. 

de används många kilometer per år, varpå den relativa totala ägandekostnaden förbättras 

i jämförelse med nyttjandet av ett traditionellt förbränningsfordon. De aktörer som 

redan idag har börjat ställa om till en fossilfri fordonsflotta drivs ofta av ambitiösa 

utsläppsmål och/eller statliga subventioner (McKinsey & Company och Amsterdam 

Roundtables Foundation, 2014).    

3.2 Industrins utveckling 

Efter årtionden av dominans från traditionella förbränningsmotorer har den globala 

fordonsindustrin på senare år börjat diversifiera sin produktportfölj som en konsekvens 

av bland annat miljön samt konsumenternas ökade efterfrågan på hybrid- samt elektriskt 

drivna fordon. Toyotas välkända hybridbil – Prius, har sedan lansering 1997 redan sålts 

i över 8 miljoner exemplar (Toyota, 2015) och prognoser för de kommande åren visar 

att den globala marknaden för hybrid- och elektriskt drivna fordon förväntas växa (IEA, 

2013). I dagsläget utgör dock elektriska fordon endast en försumbar del av den globala 

marknaden - ca 0,08 % av alla nysålda bilar år 2017 var elbilar (IEA 2015). Däremot 
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råder det ingen tvekan om att vi befinner oss i en tidig övergångsfas där de traditionella 

förbränningsmotorerna på sikt kommer att fasas ut till fördel för de elektriska fordonen. 

 

Figur 1. Global årlig försäljning (tusentals) av hybridfordon och elektriska fordon. 

I Figur 1 urskiljs att den globala årliga försäljningen av hybrid- och elektriskt drivna 

fordon har vuxit från cirka 10 000 enheter till 300 000 enheter, en ökning med 2 900 %, 

mellan åren 2010-2014. Grafen är lånad från IEA:s rapport – Global EV Outlook 2015. 

Exempelvis har Teslas välkända Model S sedan lansering i juni 2012 sålts i över 

100 000 exemplar och Nissans välkända modell – LEAF har sedan lansering i december 

2010 sålts i över 200 000 exemplar (Hybridcars, 2015 och Nissan, 2015). I Europa är 

Norge ledande i omställningen till en fossilfri fordonsflotta, där nästan var femte ny bil 

som säljs är en elbil enligt den norska bilstatistiken OFV (OFV, 2015). 

Den totala ägandekostnaden, TCO, är ett ofta använt mått för att jämföra kostnaden 

mellan olika fordon. Kostnadsdrivaren för den totala ägandekostnaden gällande ett 

elektriskt fordon är batteriet, då detta är fordonets dyraste komponent (McKinsey & 

Company och Amsterdam Roundtables Foundation, 2014). De flesta experter är dock 

överens om att priserna för energilagring kommer att sjunka under de närmsta åren. 

Däremot råder det inte konsensus om hur mycket och hur snabbt. En studie utförd av 

McKinsey & Company och Amsterdam Roundtables Foundation (2014) indikerar att 

kostnaden för ett komplett litiumjonbatteri avsett för ett elektriskt fordon kan komma att 

sjunka från dagens ~ $500 - $600 per kWh till ~ $200 per kWh år 2020 och ~$160 per 

kWh år 2025. Resultatet konfirmeras av ytterligare studier, bland annat en studie utförd 

av AECOM samt en studie utförd av The International Renewable Energy Agency – 

IRENA (AECOM, 2014 och IRENA 2015). Det sjunkande batteripriset antas främst 

bero på de stordriftsfördelar som den växande batteritekniken för med sig (McKinsey & 

Company och Amsterdam Roundtables Foundation, 2014). Teslas Gigafactory utanför 

Sparks, Nevada förväntas uppnå full årlig produktionskapacitet på 500 000 bilar år 
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2020, vilket innebär att fabriken då kommer att tillverka fler litiumjonbatterier årligen 

än den totala globala produktionsvolymen år 2013 (Tesla, 2016). Ytterligare faktorer 

som kan komma att sänka tillverkningskostnaden för de elektriska fordonen är mer 

utvecklade produktionsplattformer, en mer utbredd och standardiserad laddinfrastruktur 

och statliga subventioner (McKinsey & Company och Amsterdam Roundtables 

Foundation, 2014). 

3.3 Styrande organ  

Mellan den 30 november och den 12 december år 2015 samlades världens länder i Paris 

för COP21 – det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Mötet resulterade 

i ett rättsligt bindande globalt avtal om minskade utsläpp av växthusgaser (Regeringen, 

2015a). För att klara klimatomställningen skall världens rikare länder bidra med US$ 

100 miljarder årligen till världens mest utsatta länder (UN, 2015). 

Det övergripande klimatmålet är att förhindra den globala uppvärmningen från att öka 

med mer än två grader, gärna en och en halv grad jämfört med den förindustriella tiden. 

Något som överträffades av avtalet som bedöms innebära en global temperaturökning 

på 1.5 grader om det följs (Regeringen, 2015a). För att detta skall uppnås menar både 

FN och EU att de globala utsläppen av växthusgaser måste minska med 50 % till 2050 

jämfört med 1990 års utsläpp och vara nästintill obefintliga år 2100 (IPCC, 2014).  

3.3.1 EU:s klimatmål 2020 

De nuvarande målen för EU:s eget klimatarbete förkortas 20-20-20 och handlar om fyra 

mål som EU ska nå senast 2020 (EU-upplysningen, 2016). 

 Minska växthusgaserna med minst 20 % i jämförelse med 1990 års nivåer. 

 Höja andelen förnybar energi till 20 % av all energikonsumtion. 

 Sänka energiförbrukningen med 20 %. 

 Höja andelen biobränsle för transporter till 10 %. 

De två första målen ska nås genom ett klimat- och energipaket med bindande lagar som 

trädde i kraft i juni 2009. I lagstiftningen fastställs nationella mål för förnybar energi 

utifrån EU-ländernas egna utgångslägen och möjlighet att öka andelen förnybar energi. 

Det innebär en varierande grad av förnybar energi inom EU-länderna, där exempelvis 

Malta vars förnybara energisektor är begynnande har 10 % som mål och Sverige med 

väl utvecklad vattenkraft och bioenergi har 49 % som mål (Europeiska kommissionen, 

2014). 

3.3.2 EU:s klimatmål 2030 

EU:s klimatmål fram till 2030 är i enlighet med den förhandlingslinje som EU hade i 

COP21 (EU-upplysningen, 2016). De övergripande målen är att skapa ett energisystem 

som ger konsumenterna energi till rimligt pris, tryggar EU:s energiförsörjning, minskar 
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EU:s beroende av energiimport, minskar utsläppen av växthusgaser och skapar nya 

möjligheter för grön tillväxt och gröna jobb. För att detta skall ske krävs det mer 

specifikt att EU ska (EU-upplysningen, 2016): 

 Minska utsläppen av växthusgaser med 40 % i jämförelse med 1990 års nivåer. 

Målet är bindande på EU-nivå. 

 Höja andelen förnybar energi till minst 27 %. Målet är bindande på EU-nivå. 

 Ha minst 27 % högre energieffektivitet. Målet är vägledande och ska ses över 

senast 2020, med ambitionen att nå ett mål på 30 % på EU-nivå.  

För att uppnå detta kombinerar EU ekonomiskt stöd med en rad olika lagstiftningar 

(Europeiska kommissionen, 2016b):  

 Minst 20 % av EU:s budget på 960 miljarder euro för 2014-2020 skall gå till 

klimatinsatser. Utöver detta bidrar EU-länderna självständigt med ekonomiskt 

bistånd avsett klimatinsatser.  

 Utsläppshandeln – The EU Emissions Trading System (EU ETS). 

 Främjandet av förnybara energikällor. 

 Minskning av energiförbrukning i byggnader samt ökad energieffektivitet inom 

olika typer av utrustning och hushållsapparater. 

 Minskat utsläpp av växthusgaser från transportsektorn 

3.3.3 EU:s långsiktiga klimatmål 2050 

För att hålla temperaturökningen under 2 ºC krävs det att de långsiktiga målen till 2050 

uppnås (Europeiska kommissionen, 2016c): 

 Minska utsläppen av växthusgaser med 80 – 95 % i jämförelse med 1990 års 

nivåer.  

 För att detta skall vara genomförbart måste alla sektorer bidra och övergången 

till en mer klimatvänlig ekonomi måste vara kostnadseffektiv. 

EU-kommissionen har utfört en omfattande modelleringsanalys där flera olika scenarier 

på detta genomförande studerats. Resultaten visar att inhemska utsläppsminskningar på 

25 % till 2020 och mellan 40 % - 60 % till 2030 respektive 2040 jämfört med 1990 års 

nivåer är kostnadseffektivt genomförbara. Detta skulle innebära årliga minskningar med 

1 % de första tio åren fram till 2020, 1,5 % under följande tioårsperiod fram till 2030 

och 2 % under de sista tjugo åren fram till 2050. Anledningen till att minskningen ökar 

med åren beror på att mer kostnadseffektiva tekniker antas växa fram över tid. 

Resultaten visar även att en mindre ambitiös strategi kan komma att innebära en 

fastlåsning vid koldioxidintensiva investeringar, med ett framtida högre koldioxidpris 

och betydligt högre totalkostnader under hela perioden som följd. Vidare fastslås att 

forskning och utveckling, demonstration och tidigt införande av ny teknik är essentiellt 

för att garantera ett kostnadseffektivt och storskaligt genomslag längre fram. Ny teknik 
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kan exempelvis omfatta teknik för hybrider och eldrivna fordon samt smarta elnät 

(Europeiska kommissionen, 2011a). 

Analysen inkluderar olika färdplaner för viktiga sektorer som energi, industri, transport 

(inkl. luftfartens koldioxidutsläpp, exkl. sjöfart), bostäder och tjänster samt jordbruk. Ett 

antal scenarier med olika antaganden om den tekniska utvecklingstakten och olika priser 

på fossilt bränsle har analyserats för varje sektor. Specifikt för transportsektorn visade 

resultaten att förändringen av växthusgasutsläppen (i jämförelse med år 1990) år 2030 

kan variera mellan +20 % till -9 % och år 2050 mellan -54 % till – 67 %. Nedan följer 

en redogörelse av EU:s färdplan gällande transportsektorn (Europeiska kommissionen, 

2011a). 

3.3.4 Minskat utsläpp av växthusgaser från transportsektorn 

Vägtransporter står för en femtedel av EU:s totala utsläpp av koldioxid och i dagsläget 

är utsläppet 20,5 % högre än år 1990. Vidare är transportsektorn den enda sektorn inom 

EU där utsläppen av växthusgaser fortfarande ökar (Europeiska kommissionen, 2016a). 

Lättare fordon – person- och skåpbilar står för cirka 15 % av EU:s totala 

koldioxidutsläpp. Genom en strängare lagstiftning på EU-nivå har dock utsläppsnivån 

för de lättare fordonen årligen minskat. Exempelvis uppnåddes både 2015 års 

utsläppsmål för personbilar och 2017 års utsläppsmål för skåpbilar redan år 2013 

(Europeiska kommissionen, 2016a).  

Tyngre fordon – lastbilar och bussar, står för cirka en fjärdedel av transportsektorns 

koldioxidutsläpp och ungefär 5-6 % av EU:s totala koldioxidutsläpp – en större andel än 

den globala flyg- och sjötrafiken.  Dessa utsläpp har dock fortsatt öka trots förbättringar 

i bränslekonsumtion, ökningen beror mestadels på den ökande godstrafiken. Mellan 

åren 1990 -  2010 ökade koldioxidutsläppen med 36 % och prognoser visar att, utan 

politiska åtgärder, kommer utsläppsnivåerna år 2030 och 2050 ligga stadigt kvar på 

dagens nivåer. Detta är inte förenligt med EU:s långsiktiga mål – att till 2050 minska 

koldioxidutsläppen från transportsektorn med 60 % i jämförelse med 1990. Som en 

konsekvens av detta har EU-kommissionen bland annat fastställt en strategi som skall 

minska utsläppen av koldioxid från de tyngre fordonen. Strategin styrs av två direktiv - 

EU:s övergripande färdplan mot det långsiktiga klimatmålet 2050 (beskrivet ovan) samt 

mer specifikt för transportsektorn - ”The Transport White Paper” som antogs 2011 

(Europeiska kommissionen, 2016d). 

The White Paper 2011 är den färdplan som EU framställt i syfte att kartlägga de 

nödvändiga åtgärder som krävs inom transportsektorn för att EU:s långsiktiga 

klimatmål 2050 skall uppnås. Ambitionen är att skapa ett enhetligt, konkurrenskraftigt 

och resurseffektivt europeiskt transportsystem. Färdplanen innehåller 40 konkreta 

initiativ för det kommande decenniet som skall öka rörligheten och undanröja barriärer 

inom nyckelsektorer (Europeiska kommissionen, 2011b). 
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För att hålla temperaturökningen under 2 ºC krävs det, som tidigare nämnt, att de 

långsiktiga målen till 2050 uppnås dvs. minska utsläppen av växthusgaser med 80 – 95 

% i jämförelse med 1990 års nivåer. För att detta skall vara möjligt fastslår EU-

kommissionen att transportsektorns utsläpp av växthusgaser måste sänkas med minst 60 

% till 2050 i förhållande med 1990 års nivåer. En milstolpe på vägen är att till år 2030 

sänka utsläppet av växthusgaser till 20 % under 2008 års nivåer, vilket på grund av den 

stora ökningen av utsläpp från transportsektorn under de senaste två decennierna ändå är 

8 % högre än 1990 års nivåer (Europeiska kommissionen, 2011b). 

Tekniska innovationer spelar en central roll i omställningen till ett effektivare och mer 

hållbart europeiskt transportsystem. Genom att fokusera de tekniska innovationerna på 

tre olika områden: fordonseffektivitet, renare energianvändning samt bättre användning 

av nät och säkrare och tryggare drift kan en grön omställning säkerställas (Europeiska 

kommissionen, 2011b). 

Ökad bränsleeffektivitet kommer under de närmsta tio åren, fram till 2025 att vara den 

främsta drivkraften för att minska utsläpp av växthusgaser från transportsektorn. Genom 

åtgärder som avgiftssystem gällande hantering av trafikvolymer och luftföroreningar, 

infrastrukturavgifter, smartare stadsplanering och bättre allmänna transporter har 

utsläppen från väg, järnväg och inre vattenvägar potential att bli lägre än 1990 års 

nivåer till år 2030. Koldioxidstandarder och smarta beskattningssystem skapar högre 

effektivitet och efterfrågestyrning. Detta i sin tur påskyndar utvecklingen av 

hybridmotorteknik för att successivt leda till ett storskaligt införande av renare fordon 

för samtliga transportslag, där även laddhybrider och elfordon (drivna med batterier 

eller bränsleceller) inkluderas om än på ett senare stadium (Europeiska kommissionen, 

2011a). 

Om elektrifieringen av transportsektorn inte sker i stor skala blir användningen av 

biobränslen och andra alternativa hållbara bränslen väsentlig för att lyckas nå uppsatta 

krav på utsläppsminskningar inom transportsektorn. Hållbara biobränslen har framöver 

potential att användas som alternativa bränslen, särskilt inom luftfart och inom tung 

lastbilstransport, med en stark tillväxt av hållbara biobränslen inom dessa sektorer efter 

2030. Då krävs det dock att både andra och tredje generationens biobränslen utvecklas 

samt krävs det ett fortsatt arbete med indirekt förändring av markanvändning och 

hållbarhet (Europeiska kommissionen, 2011a). 

En rad fördelar erhålls genom påskyndandet av utvecklingen och införandet av 

elektrifiering och/eller användandet av alternativa hållbara bränslen inom 

transportsektorn. Fördelarna är bland annat ett minskat oljeberoende, en ökad 

konkurrenskraft för den europeiska fordonsindustrin samt hälsofördelar i form av bättre 

luftkvalitet samt minskad bullernivå i städer. Den europeiska fordonsindustrin är därför 

inte ensam om att öka investeringar i batteriteknik, eldrivna fordon och bränsleceller. En 

likartad utveckling ses även inom den Amerikanska, Japanska, Koreanska och 

Kinesiska fordonsindustrin (Europeiska kommissionen, 2011a). 
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3.3.5 Fossiloberoende fordonsflotta 2030 och fossilfri fordonsflotta 2050 

Regeringen har i propositionen ”En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik – 

Klimat (prop. 2008/09:162)” redogjort för den långsiktiga prioriteringen att Sverige till 

2030 bör ha en fossiloberoende fordonsflotta samt visionen att Sverige till 2050 ska ha 

en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i 

atmosfären. En fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030 ska ses som ett 

delmål mot den långsiktiga visionen för 2050 (Regeringen, 2012). 

För att realisera detta har en särskild utredare tilldelats uppgiften att kartlägga möjliga 

handlingsalternativ och identifiera de nödvändiga åtgärderna för att reducera 

transportsektorns beroende av fossila bränslen. Utgångspunkten är att andelen hållbara 

förnybara drivmedel och el behöver öka parallellt med en ökad fordonseffektivitet i 

transportsektorn (Regeringen, 2012). 

Omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta kräver omfattande insatser från både 

privata och offentliga aktörer. Det kan exempelvis röra sig om insatser kopplade till 

fordon och infrastruktur men även utveckling, produktion och distribution av drivmedel 

och energibärare (Regeringen, 2012). 

Det har redan skett och det pågår omfattande satsningar på forskning kring 

energieffektiva fordon med förnybara drivmedel och produktion av andra generationens 

biobränslen, miljöbilspremien, ett demoprogram för elfordon, supermiljöbilspremie 

samt en skärpt definition av miljöbilar och skattenedsättning på biodrivmedel 

(Regeringen, 2012). 

Styrmedel som igångsätter en introduktion av energieffektivare fordon är viktiga 

komplement till styrmedel som minskar utsläppen av växthusgaser. För att långsiktiga 

investeringar ska ske krävs det stabila spelregler, därav ska eventuella stöd i form av 

offentliga utgifter eller skattelättnader vara hållbara gentemot unionsrätten. Vidare är 

det av stor vikt att spelreglerna är samhällsekonomiskt kostnadseffektiva samt att de 

inte skiljer sig för mycket gentemot andra länder då det kan begränsa marknaden för nya 

produkter (Regeringen, 2012). 

3.3.6 Klimatklivet 

Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. 

Naturvårdsverket i samarbete med övriga centrala myndigheter och länsstyrelser skall 

ge stöd till lokala klimatinvesteringar. Syftet är att främja lokala investeringar för största 

möjliga klimatnytta där den främsta parametern är minskat utsläpp av växthusgaser. År 

2015 delades totalt 125 miljoner kronor ut och ytterligare 600 miljoner kronor kommer 

årligen delas ut för 2016, 2017 och 2018 (Naturvårdsverket, 2016a).  

Det huvudsakliga syftet med klimatklivet är att minska utsläppen av växthusgaser. 

Övriga effekter som också önskas uppnås är exempelvis spridning av ny teknik, 
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marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål samt hälsa och 

sysselsättning (Naturvårdsverket, 2016b). 

Medlet är sökbart för alla utom privatpersoner. Dock är det EU:s regelverk gällande 

statsstöd som styr vilka aktörer som Naturvårdsverket är berättigade att betala ut stödet 

till och i vilken omfattning. Gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning 

(EU) nr 651/2014) styr stöd till miljöskydd och minimisförordningen (kommissionens 

förordning (EU) nr 1407/2013) styr stöd i mindre omfattning. Syftet med klimatstödet 

är att komplettera andra delar av klimatpolitiken – handel med utsläppsrätter och 

elcertifikat. Åtgärder som redan omfattas av dessa styrmedel kan ej erhålla stöd från 

Klimatklivet (Naturvårdsverket, 2016a). 

Exempel på åtgärder som kan berättigas stöd är konkreta klimatsatsningar inom 

områdena transport, industri, bostad, lokal, statsbyggnad eller energi. Några exempel på 

specifika åtgärder som är berättigade stöd innefattar bland annat laddinfrastruktur för 

elfordon, byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme samt kommunikationsinsatser 

(Naturvårdsverket, 2016a). 

 

Figur 2. Antal beviljade ansökningar per kategori i Klimatklivet. 

Figur 2 visar antal beviljade ansökningar från det senaste beslutstillfället som ägde rum 

den 29 februari 2016. Ur tabellen utläses att totalt 165 ansökningar om stöd hittills har 

beviljats och utav dessa 165 ansökningar står laddinfrastruktur för 105 stycken, 66,6 %. 

Hittills har totalt 302 miljoner kronor delats ut där den största utbetalningen var på 40 

miljoner kronor och den minsta på 18 000 kronor (Naturvårdsverket, 2016b). 

Naturvårdsverket vill se exempel på åtgärder som är mer ambitiösa än vad lagen kräver 

och därför kommer stöd inte att ges till de åtgärder som vid investeringstillfället redan 

är lönsamma. Exempelvis kan det röra sig om åtgärder som identifierats vid 

energikartläggningar och energideklarationer eller kostnads- och nyttoanalyser, som ett 
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komplement till strukturfondsfinansiering. Även samverkansprojekt med flertalet 

involverade parter eller där åtgärderna är samhällsekonomiskt kostnadseffektiva men 

inte privat- och/eller företagsekonomiskt lönsamma kan tänkas erhålla stödet 

(Naturvårdsverket, 2016a). 

Bedömningen görs efter de åtgärder som åstadkommer störst utsläppsreduktion av 

växthusgaser per investerad krona. Beräkningarna måste därför tydligt visa hur 

växthusgasutsläppen påverkas i och med åtgärden. En vanligt förekommande beräkning 

är en jämförelse av utsläppen av växthusgaser innan och efter den specifika åtgärden 

genomförts. I de fall data saknas kan även bedömningar inkluderas i beräkningarna, då 

skall den sökande visa på trovärdiga bedömningsunderlag (Naturvårdsverket, 2016a). 

De utsläppsvärden för olika energislag som skall användas är baserade på 

”Miljöfaktaboken 2011: Uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och 

transporter utgiven av Värmeforsk”. Växthusgasutsläppen vid utvinning, transport, 

omvandling och förbränning av bränslen skall tas med i beräkningen. Samtliga utsläpp 

av växthusgaser skall anges i koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2016c).   

De årliga utsläppen av växthusgaser i det fall då stöd beviljats samt i det fall då stöd ej 

beviljats ska beräknas. Skillnaden, alltså den årliga minskningen av växthusgaser som 

stödet skulle innebära multipliceras sedan med åtgärdens livslängd för att få stödets 

totala minskning av växthusgasutsläpp. Den totala utsläppsminskningen divideras sedan 

med investeringskostnaden för att få fram utsläppsminskningen per investeringskrona. 

Denna siffra ligger till grund för Naturvårdsverkets bedömning huruvida stöd skall 

erhållas eller ej (Naturvårdsverket, 2016c). 

3.3.7 Elbusspremie 

I regeringens budgetproposition för 2016 ingår ett större finansiellt stöd för elbilar, en 

ny premie för elbussar samt förlängt nedsatt förmånsvärde för vissa elbilar (Regeringen, 

2015b). 

För att underlätta elbussens introduktion på den svenska marknaden införs en ny premie 

för elbussar. Under 2016 är premien 50 miljoner kronor och under åren 2017 – 2019 

100 miljoner kronor årligen (Regeringen, 2015b). 

Anslaget får användas för utgifter för elbusspremien, alltså utgifter för bidrag till 

juridiska personer som har förvärvat en ny elbuss. Anslaget får även användas för 

berörda myndigheters arbete för detta ändamål (Regeringen, 2015b). 

Premien riktas antingen direkt till de företag som tänker köpa en elbuss eller till de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller de kommuner som de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt (Regeringen, 2015b). 

Elbusspremien avser endast elbussar som ska användas för kollektivtrafik enligt avtal 

om allmän trafik som ingåtts efter den 31 december 2015. I det fall då premien ansöks 
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vid införskaffandet av el-hybrider måste dessa köras på el minst 70 % av körsträckan 

och den resterande sträckan på ett hållbart biodrivmedel enligt lagen (2010:598) 

hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (Regeringen, 2015b). 

Utbetalningen sker i form av differentierade schablonbelopp. Premiens storlek avgörs 

av bussens maximala transportkapacitet. Utsläppsklass El och Trådbussar får hel 

premie. Utsläppsklass Laddhybrid får halv premie. Utsläppsklass Små bussar och El-

hybrider får ingen premie (Regeringen, 2015b). 
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4. Laddinfrastruktur 

4.1 Konduktiv laddning 

Elektrisk konduktion är en term inom elektrofysiken som betyder att elektrisk ström 

förflyttar sig genom ett material utan att själva materialet flyttar på sig. Elektrisk 

konduktivitet mäts i [
𝐴

𝑉∗𝑚
] och beskriver ett materials ledningsförmåga. 

Strömöverföringen beror på materialets elektriska konduktivitet, dimensioner och den 

elektriska spänningen som driver strömmen (Nationalencyklopedin, 2015). 

4.1.1 Statisk konduktiv snabbladdning  

Denna typ av laddinfrastruktur är helautomatiserad och avsedd för snabbladdning av 

tyngre elektriska fordon. Laddeffekten är hög och varierar mellan 150 – 1000 kW 

beroende på funktion och leverantör. (ABB, 2015 och Hybricon, 2016). Den 

helautomatiserade tekniken är baserad på en pantograf – en strömavtagare, vilken är en 

beprövad teknik som länge har använts för bland annat tåg, spårvagnar och tunnelbanor 

(ABB, 2015).  

Den höga laddeffekten medför korta laddtider, cirka 4-6 minuter för en genomsnittlig 

eldriven innerstadsbuss på 12 – 18 m. Den höga laddeffekten i kombination med den 

helautomatiserade tekniken medför stor potential för laddsystemet att integreras i redan 

befintliga busslinjer (ABB, 2015) 

 

Figur 3. Inverterad pantograf. 

Figur 3 visar en bild på en snabbladdningsstation för elektriska bussar i linje 55 i 

Göteborg. När en buss anländer till laddstationen utförs alla säkerhetskontroller, 
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pantografen sänks ned och snabbladdningen inleds (ABB, 2015). Denna laddstation 

använder sig av en inverterad pantograf, dvs. pantografen är integrerad i 

laddinfrastrukturen.  

Den inverterade pantograftekniken möjliggör användandet av ett lättvikts- samt 

lågkostnadsgränssnitt bestående av 2-4 kontaktskenor á 10 kg vardera fäst på bussens 

tak. Detta gör det möjligt för tillverkare av elektriska bussar att minska den totala vikten 

på fordonet, vilket i sin tur förbättrar energiförbrukningen och därmed gör bussen mer 

kostnadseffektiv (ABB, 2015). Nackdelen med denna lösning ligger i att flertalet 

bussars funktionalitet är beroende av en funktionaliteten hos enbart en komponent.  

 

Figur 4. Ovansidan på en elbuss, laddgränssnitt. 

Figur 4 visar ovansidan på en Volvo laddhybrid Bilden är tagen på Volvos testverkstad i 

Göteborg.  

En alternativ lösning är att pantografen är fäst på busstaket. Nackdelarna med denna 

lösning är exempelvis att varje buss måste ha en egen pantograf, bussen blir då dyrare, 

tyngre, högre, får sämre aerodynamik, blir mer energikrävande m.m. Fördelen är att 

laddsystemet som helhet blir mer robust – om en buss pantograf går sönder kan 

resterande bussar ändå ladda.  

Det råder inte konsensus gällande om pantografen skall vara inverterad eller inte. Någon 

internationell eller europeisk standard vad gäller pantografen och dess kontaktytors 

gränssnitt existerar inte, vilket är ett uppmärksammat problem av de ledande 
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tillverkarna för laddinfrastruktur samt (el)bussar. För att kringgå detta har en del av de 

största aktörerna av laddinfrastruktur och (el)bussar laddinfrastruktur – ABB, Heliox 

och Siemens samt Volvo, Irizar, Solaris och VDL kommit överens om en frivillig, helt 

öppen och transparent överenskommelse gällande laddgränssnittet för elbussar (RFI-

möten med busstillverkare och ABB, 2016). Gruppen samarbetar med det europeiska 

organet CEN-CENELEC och det internationella organet ISO/IEC med syftet att 

åstadkomma en, till en början, europeisk standard (ABB, 2016). En Europeisk standard 

gällande laddinfrastukturen för elektriska bussar förväntas träda ikraft år 2019 och en 

internationell standard år 2020.  

 

 

Figur 5. Volvo Opportunity Charging.  

Figur 5 visar en bild över Volvos laddinfrastrukturslösning ”Opportunity Charging”. 

Figuren är lånad från Volvos produktspecifikation – opportunity charging (Volvo, 

2015). Laddningsstationen är designad för att ha minimal påverkan på busshållsplatsen. 

Alla styrenheter och all elektronik är samlad i ett kraftigt skåp placerat i ett lämpligt 

väderskydd. Underjordiska kablar ansluts till masten där laddkontaktanordningen är 

monterad. Alla rörliga delar är integrerade i masten och laddningssystemet ansluter till 

kontakter fastmonterade på bussens tak. Det är optimalt ur en säkerhetssynpunkt samt 

minimerar även behovet av fordonsunderhåll (Volvo, 2015). 
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4.1.2 Dynamisk konduktiv laddning 

Dynamisk konduktiv laddning innebär att det elektriska fordonet under färd matas med 

elektricitet. Inmatningen kan tänkas ske på tre olika sätt – matning från sidan, uppifrån 

och nedifrån (Elways, 2016a).  

Konduktiv matning från sidan skulle innebära att en kontaktarm sticker ut från 

fordonets sida, vilket med stor sannolikhet kan medföra allvarliga risker för cyklister 

och gångtrafikanter, varför detta alternativ inte bör betraktas som en realistisk lösning 

(Elways, 2016a). 

Konduktiv matning uppifrån är en beprövad och sedan länge använd teknik för 

spårbunden trafik. Tekniken har i Sverige använts sedan slutet på 1800-talet i samband 

med att de första tågen elektrifierades (KTH magazine, 2015 och ABB, 2015). En 

luftledning måste av säkerhetsskäl sitta ungefär sex meter upp vilket gör konceptet 

olämpligt för lägre fordon som personbilar (Elsäkerhetsverket, 2010). Däremot är det 

fullt tekniskt möjligt att införa matning uppifrån för större fordon som lastbilar och 

bussar (Siemens, 2016 och Elways, 2016a). 

 

Figur 6. Siemens eHighway.  

Figur 6 visar hur en lastbil matas konduktivt uppifrån via ett system – eHighway som 

Siemens utvecklat för tunga transporter. Figuren är lånad från Siemens 

produktspecifikation om eHighway (Siemens, 2016). Systemet liknar de lösningar som 

används för tåg och trådbuss. Elen överförs till fordonet via luftledningar ovanför 

fordonet. På lastbilens tak sitter en pantograf  (en strömavtagare) som kan kopplas till 

och från vid olika hastigheter och kompenserar för lastbilens rörelser i sidled. 

Strömavtagaren matar ström till lastbilens el-hybridmotor, dvs. för de sträckor där 

elförsörjning inte finns tillgängligt fungerar lastbilen som en konventionell lastbil. 

Siemens samarbetar med ledande lastbilstillverkare, exempelvis Scania, med syfte att 

bli först i världen med eldrivna lastbilar och elvägar för kommersiellt bruk. Denna 

teknik ligger dock flertalet år framåt i tiden och är främst avsedd för tung transport på 
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motorväg (Siemens, 2016). Av denna anledning beaktas denna teknik inte som en 

realistisk lösning på Stockholm Arlanda Airport. 

Konduktiv matning nedifrån sker via en skena monterad i vägbanan. Tekniken har 

existerat i kommersiell skala för spårbunden trafik sedan slutet av 90-talet, exempelvis 

Alstom APS och Ansaldo TramWave (Altsom, 2015 och Ansaldo, 2015). I början av 

2000-talet startade även utvecklingen av konduktiv matning nedifrån avsedd för icke 

spårbunden trafik. Den stora skillnaden mellan matning avsedd för spårbunden och icke 

spårbunden trafik är att den icke spårbundna trafiken måste ha dubbla spår då 

avsaknaden av räls kräver en återledare. Fordonet måste även vara utrustat med en 

anslutningsmekanism som positionerar glidkontakterna till de ledande skenorna i 

marken när fordonet rör sig i sidled (Bängtsson och Alakúla, 2016). 

Fördelen med denna teknik i jämförelse med matning uppifrån är att den visuella 

inverkan blir mindre samt att avståndet är kortare varpå det blir lättare att åstadkomma 

kontakt för laddning och då kan även lägre fordon, exempelvis personbilar, nyttja 

tekniken (Elways, 2016a). Nackdelen är systemets känslighet för vinterväglag. För att 

fordonet skall ha kontakt med skenan krävs det att vägen är plogad. Tester utförda av 

Elways visar dock att plogningen i sig inte nödvändigtvis behöver vara mer 

problematisk än vanlig plogning (Elways, 2016b). 

Ett flertal olika aktörer arbetar med utvecklingen av tekniken men i dagsläget återstår 

mycket forskning innan tekniken är kommersiellt gångbar. Det krävs fortsatt teknisk 

utveckling av strömöverföringen, den elektriska motorn och nödvändiga kontrollsystem. 

Det krävs även lösningar på vägbyggnationer, vägunderhåll, elektrisk tillförsel och 

betalningsmodell (Volvo, 2013). I dagsläget pågår även ett elvägsprojekt vid Stockholm 

Arlanda Airport. Projektet är en del av Trafikverkets förkommersiella 

innovationsupphandling av elvägar och stöds av Airport city Stockholm, NCC, Elways, 

Kilenkrysset, WSP Analys & Strategi, KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, 

ABT-bolagen och PostNord. Den sträcka som avses elektrifieras är cirka två kilometer 

lång och går mellan logistikcentret i Rosersberg och Arlanda. Sträckan är avsedd för 

lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret. Projektet ska vara 

klart inom två år (Elways, 2015). Mats Alaküla som är professor i industriell 

elektroteknik och automation vid Lunds Universitet säger: 

”Det återstår många år innan denna teknik finns tillgänglig på våra vägar. Om vi ska 

lyckas med omställningen till ett hållbart transportsystem måste vi investera mycket i 

forskningen redan idag. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta en kostnadseffektiv 

lösning för att förse elektricitet till fordon i långdistanstrafik, vi är redan på god väg” 

(Mats Alaküla i en artikel för Volvo, 2013). 
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Figur 7. Volvos testbana i Hällered.  

Figur 7 visar en lastbil som matas med ström via en skena i vägbanan. Bilden är från 

Volvos testanläggning i Hällered där de byggt en 400 meter lång testbana. Figuren är 

lånad från Volvos artikel ”The road of tomorrow is electric” (Volvo, 2013). 

4.2 Induktiv laddning 

Den grundläggande fysiken bakom elektromagnetisk induktion förklaras lättast genom 

Faradays och Amperes lag. Enligt Faradays lag uppstår en spänning i en ledare när 

ledaren utsätts för ett varierande magnetflöde till följd av att exempelvis en magnet rör 

sig i förhållande till ledaren. Om ledaren bildar en sluten slinga kan en ström flöda i den 

och då omsätts en effekt. Amperes lag beskriver det magnetfält som alstras av att en 

elektrisk ström flödar genom en ledare. 

Tidiga experiment av trådlös högeffektöverföring, bland annat avsedd för att driva tåg, 

misslyckades. Detta ledde till att tekniken inte ansågs robust nog att fungera över längre 

avstånd där faktorer som riktning och miljö spelade in. En fortsatt teknikutveckling 

skedde således inte. Det dröjde ända in på 1970-talet innan de första riktiga 

experimenten med induktiv högeffektöverföring återigen initierades (Covic och Boys, 

2013).  I dagsläget är induktiv effektöverföring en industri som omsätter nära 2 

miljarder dollar och används inom en rad applikationer (IHS, 2015). 

I sin enklaste form ser den generella installationen för ett induktivt 

effektöverföringssystem ut som följande: 
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Figur 8. Generell installation för ett induktivt effektöverföringssystem (APPM, 2014). 

En AC-strömkälla (F) förser de båda induktionsspolarna (A) med effekt. För att uppnå 

en effektöverföring med hög verkningsgrad måste AC-strömmen först konverteras till 

DC-ström, detta görs i en likriktare (G). Strömmen måste sedan passera en 

högfrekvensomvandlare (B) som höjer frekvensen på strömmen och konverterar 

strömmen till AC-ström. Enligt Amperes lag skapas då ett magnetfält kring de 

magnetiska spolarna. Då induceras en spänning som en direkt konsekvens av det 

varierande magnetfältet som spolarna befinner sig i, detta i enlighet med Faradays lag. 

Effektöverföringen sker. Batteriet (C) i det elektriska fordonet drivs av DC-effekt med 

ett specifikt volttal, därför måste den inducerade AC-spänningen måste konverteras. 

Detta görs i fordonets kraftelektroniska element – en likriktare (D) och en 

spänningsregulator (E) (APP, 2014). 

Tekniken som dagens laddsystem använder sig av bygger på magnetisk resonans och 

utvecklades på Massachusetts Institute of Technology - MIT i slutet av 2000-talet. En 

förutsättning för att tekniken skall fungera är att sändare och mottagare är resonanta, 

dvs. att de tillsammans självsvänger. Självsvängningen har en viss egenfrekvens - 

resonansfrekvens, som beror på enheternas form och materialegenskaper. För att 

energiöverföringen skall fungera krävs det att de två enheterna har mycket lika 

svängningsegenskaper samt att de är kopplade till varandra. I det ideala fallet överförs 

sändarens svängningar utan förluster till mottagarens svängningar (Kurs m.fl., 2007). I 

verkligheten uppstår dock energiförluster som kan tas upp av andra föremål, material 

eller biologisk vävnad. Detta har väckt en debatt gällande systemets säkerhet och det 

pågår forskning kring vilken påverkan dessa energiförluster - läckfält, har på mänsklig 

vävnad (Alexandersson, 2013). 

Fördelarna med induktiv laddning är att laddinfrastrukturen är trådlös, osynlig och 

helautomatiserad. Detta gör tekniken smidigare och mer estetiskt tilltalande än dess 

konduktiva motsvarighet. Avsaknaden av rörliga delar minimerar underhållskostnaden 

och det faktum att laddplattan är stationerad under marken minimerar risken för yttre 
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påverkan från miljö, skadegörelse eller liknande. Detta medför goda möjligheter att på 

ett smidigt sätt integrera tekniken i redan befintlig infrastruktur (Bombardier, 2016b).  

Nackdelarna med induktiv snabbladdning är att laddinfrastrukturen är dyr, känslig för 

obalans mellan spolarna i sändare och mottagare samt har en oklar påverkan på 

biologisk vävnad. Det är i dagsläget oklart hur elektromagnetiska fält från induktiv 

laddning påverkar människor. Den forskning som tidigare gjorts kring 

elektromagnetiska fält fokuserar huvudsakligen på lågfrekventa fält, exempelvis från 

kraftledningar eller högfrekventa fält, från exempelvis mobiltelefoner. Endast ett fåtal 

studier har analyserat hur de mellanliggande frekvenserna, där frekvenser för induktiv 

laddning ingår, påverkar människor. För att den induktiva laddtekniken skall kunna 

appliceras i en större, kommersiell skala krävs det att resultaten kring hälsoeffekterna är 

enhetliga. För att detta skall ske måste forskning inom teknikutveckling av induktiv 

laddning kopplas samman med forskning om biologiska aspekter och elektromagnetiska 

fält (Alexandersson, 2013). Detta gör tekniken i dagsläget svårimplementerad i större, 

kommersiell skala. För att uppnå en hög verkningsgrad i effektöverföringen måste 

batteri och laddplatta vara korrekt positionerade i förhållande till varandra. En induktiv 

laddplatta placeras vanligtvis cirka 7,5 cm under marken och det genomsnittliga 

avståndet mellan ett fordons underrede och markytan är 15 – 30 cm beroende på modell 

och storlek. Detta medför ett faktiskt avstånd mellan batteri och laddplatta på 22,5 – 

37,5 cm, varpå obalanser av storleken +/- 30 – 60 cm kan förekomma (Covic och Boys, 

2013). Detta kan vara problematiskt då studier visar att verkningsgraden för 

effektöverföringen minskar drastiskt även vid obalanser av storleksordningen 15-20 cm 

(Stanton, 2014). Det finns ett flertal källor till obalans mellan spolarna i batteriet och 

laddplattan: det vertikala avståndet i luftgapet mellan spolarna samt avståndet i sidled, 

längsgående och vinkeln mellan dem (Birell m.fl., 2015 och Ni m.fl., 2015). Dessa 

obalanser kan tänkas uppstå på grund av exempelvis ojämna markytor eller 

felpositionering av fordonet (Ni m.fl., 2015 och Martinovic m.fl., 2014). Orsaken till 

den lägre verkningsgraden är att obalanserade spolar medför ett läckage av det 

magnetiska flödet mellan dem (Fotopoulou och Flynn, 2011 och Pickelsimer m.fl., 2012 

och Sample m.fl., 2013) samt att den ömsesidiga induktansen mellan spolarna minskar, 

vilket leder till omatchad impedans (Villa m.fl., 2012). 

Tekniken är dock lovande och har potential att förvandla vårt moderna samhälle (Covic 

och Boys, 2013). Data och prognoser visar att omsättningen för induktiva laddare 

fördubblas varje år från 2013 fram till 2017, för att år 2018 komma att omsätta hela $8,5 

miljarder (IHS, 2016). För att den induktiva laddningstekniken skall slå igenom krävs 

det dock att alla säkerhetsaspekter utreds grundligt. För att den skall fungera specifikt 

för uppladdning av elektriska fordon krävs det att systemen blir mer robusta och därmed 

mindre känsliga för obalanser (Alexandersson, 2013, Covic och Boys, 2013).  
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4.2.1 Statisk induktiv snabbladdning 

Det finns enbart ett fåtal leverantörer av induktiva laddsystem. Endast sju leverantörer 

är kända – Conductix - Wampfler, Qualcomm, Halo, Bombardier, EV Wireless, 

WiTricity, HEVO och Momentum Dynamics. Av dessa är det enbart två, Conductix – 

Wampfler samt Bombardier som fokuserar på högre laddningseffekter avsedda för 

större fordon som exempelvis en buss (APPM, 2014). 

Bombardier är ett Kanadensiskt bolag som har utvecklat en statisk induktiv 

snabbladdningsstation – Primove. Tekniken är baserad på elektromagnetisk induktion 

och är avsedd för att ladda elektriska bussar. Tekniken består av en likriktare som drar 

enfasström med låg övertonshalt och hög effektfaktor, en högfrekvensomvandlare (20 

kHz – 80 kHz) samt en sändande laddplatta (Bängtsson och Alaküla, 2016). 

Figur 9. Bombardier Primove. 

Figur 9 visar Bombardiers induktiva laddstation – primove, figuren är lånad från 

Bombardier (2016a). Laddplattan är stationerad under marken och levereras i en del på 

5 m x 2 m x 0,25 m (L x B x H) och väger 7 ton, alla kablar dras under marken. När en 

elektrisk buss utrustad med ett Primove-gränssnitt anländer aktiveras laddplattan som 

för övrigt alltid är inaktiv i enlighet med rådande säkerhetsföreskrifter. En spole 

omvandlar magnetfältet i primärlindningen till växelström. Bombardiers batterisystem 

finns tillgängligt i storlekarna 60 och 90 kWh och bussen har då en framdrivningseffekt 

på 140 eller 200 kW (Bombardier, 2016a).  
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4.2.2 Dynamisk induktiv laddning  

Dynamisk induktiv laddning använder samma teknik som ovannämnda statiska variant 

– induktion, skillnaden är att fordonet laddas under färd. Fördelen med användandet av 

kontinuerlig induktiv laddning är att storleken på de elektriska fordonens batterier 

minimeras, i vissa fall behöver de endast vara en tredjedel så stora som de som används 

i konventionella eldrivna bussar (Kaist, 2013). Då batterierna är den komponent som är 

tyngst och dyrast innebär det att elbussarna blir både billigare och får lägre 

energiförbrukning (Sinhuber m.fl., 2010).  

 

Figur 10. OLEV:s induktiva dynamiska laddning (SMEE, 2015) 

Figur 10 visar byggnationen av en del av en sträcka som elektrifierats i den 

sydkoreanska staden Gumi. Två Online Electric Vehicle – bussar, OLEV-bussar, färdas 

mellan tågstationen i Gumi till In-dong-distriktet, en sträcka på totalt 24 km (Kaist, 

2015). 

Det sydkoreanska universitetet KAIST – the Korea advanced institute of science and 

technology har utvecklat den teknik som används och bygger på elektromagnetisk 

induktion. Tekniken kallas Shaped Magnetic Fields in Resonance – SMFIR och med 

denna teknik överförs upp till 100 kW induktivt från markslingan till fordonets 

underrede med en verkningsgrad på maximalt 83 %. Ledarna är dragna 17 cm under 

vägbanan och är bara strömförande när en OLEV-buss passerar. Vidare räcker det att 

enbart 5 % - 15 % av den totala sträckan förses med tekniken för att bussen 

kontinuerligt skall vara i drift (Kaist, 2015).  

Det finns ett flertal andra projekt där induktiv dynamisk laddning för bussar har 

utvecklats och testats, bland annat i Turin och Genua i Italien, Brygge i Belgien, Den 

Bosch och Utrecht i Nederländerna, Mannheim i Tyskland och Milton Keynes i USA. 

Samtliga projekt är av experimentell karaktär där enbart ett fåtal busslinjer har 

elektrifierats, många med positiva resultat (APPM, 2014). 
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5. En överblick av bussmarknaden i dagsläget 

I denna offentliga version av examensarbetet är stora delar av detta avsnitt borttaget på 

grund av sekretesskäl. Däremot ligger de borttagna uppgifterna (avidentifierade) till 

grund för de data och antaganden som gjorts i nästa kapitel. 

Swedavia har i dagsläget en offentlig upphandling ute gällande ett antal bussar. Då 

Swedavia är ett statligt ägt bolag måste de följa vissa bestämmelser i genomförandet av 

denna upphandling, detta för att ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla 

med de skattemedel som finns tillgängliga. Det efterlevs genom att följa uppsatta regler, 

byggande på EU-direktiv, gällande offentliga upphandlingar. Kortfattat innebär det att 

valet av bussleverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör 

som erbjuder den bästa bussen till de bästa villkoren (Konkurrensverket, 2016). 

För att Swedavia ska ha en möjlighet att få en överblick över den aktuella 

bussmarknaden och få svar på kritiska frågor som exempelvis vilka bussmodeller som 

finns tillgängliga, vilka drivlinor, olika priser, eftermarknad och framtidsprognoser etc. 

har en RFI – Request for information skickats ut till samtliga av marknadens ledande 

(el)bussleverantörer. De företag som har svarat på den utskickade RFI:n (under perioden 

jag utförde mitt examensarbete) är MAN, Volvo, Hybricon, Vdl, Scania, Tam, Solaris 

och Byd. 

I RFI:n har följande frågor besvarats utav respektive leverantör:  

 Tillgänglig produkt, namn eller benämning? 

 Leveranstid (veckor) eller utvecklingstid (år)? 

 Indikativt pris per enhet? 

 Eventuella kostnader för utbyggnad av infrastruktur? 

 Utvecklingskostnader totalt för projektet? 

 Regionala marknader i dagsläget? 

 Referenskunder (ev. pilotprojekt)? 

 Referenskunder (i produktion)? 

 Vilka regionala marknader vill man nå i framtiden? 

 Hur stort är behovet av resp. teknologi idag? 

 Hur stort är behovet av resp. teknologi i framtiden? 
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6. Data och antaganden 

6.1 Intern busstrafik, landside. 

Arlanda trafikeras internt på landside av två busslinjer – Alfa och Beta (Swedavia 

2016).  

6.1.1 Alfa 

 Tur: Arlanda Lågprisparkering Alfa, Radisson Blu Arlanda Hotel, Jumbo 

Stay/tull (samma hållplats som Jumbo Stay), Polis, Terminal 5, Sky City, 

Terminal 4/Bilpool (samma hållplats), Terminal 2, 3/Enterprise (samma 

hållplats), Polis, Radisson Blu Arlanda Hotel, Arlanda Lågprisparkernig Alfa. 

 

 Tider: Turen trafikeras mellan 04:00 – 24:00 (fyra turer per timme). Övriga tider 

anpassas bussarna efter flygtrafiken. 
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Figur 11. Busslinje ALFA 

Figur 11 visar Alfas busslinje på en karta i Google Maps. Det är en sträcka på totalt 6,78 

km. Varje hållplats är markerad i figuren. Hållplatserna inom Arlanda Lågprisparkering 

ALFA, Radisson Blu Arlanda Hotel samt Jumbo Stay/tull har dubbla markeringar i 

figuren då bussen stannar vid dessa hållplatser på vägen till och från Arlanda 

Lågprisparkering Alfa som är linjens start- och slutdestination. 
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Figur 12. Genomsnittliga stopptider, Alfa. 

Egna mätningar visar att bussen i genomsnitt stannar < 9 sekunder vid varje station 

förutom vid slutstationen (markerat med svart i figuren) där bussen stannar i genomsnitt 

533 sekunder vilket motsvarar 8 minuter och 53 sekunder. Det innebär att 

laddinfrastrukturen ur ett tekniskt perspektiv bör placeras vid slutstationen. Närmaste 

transformatorstation – T62, 630 kVA, markerat med grönt i figuren, ligger cirka 300 

meter ifrån slutstationen och har ett fack ledigt för högspänning, vilket gör denna 

transformatorstation till en lämplig kandidat (Personlig kommunikation med Håkan 

Pedersen, 2016). 

6.1.2 Beta 

 Tur: Arlanda Lågprisparkering Beta, Hyrbil, Driftvägen, Terminal 5, SkyCity, 

Terminal 4, Terminal 2, 3, Polis, Hyrbil, Arlanda Lågprisparkering Beta. 

 

 Tider: Turen trafikeras mellan 03:00 – 05:00 (sex turer per timme) och 05.00 – 

24.00 (8 turer per timme). Övrig tid anpassas bussarna efter flygtrafiken. 
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Figur 13. Busslinje BETA 

Figur 13 visar Betas busslinje på en karta i Google Maps. Det är en sträcka på totalt 

6,24 km. Varje hållplats är markerad i figuren. Hållplatserna inom Arlanda 

Lågprisparkering Beta och Hyrbil har dubbla markeringar i figuren. Detta då bussen 

stannar vid dessa hållplatser på vägen till och från Arlanda Lågprisparkering Beta som 

är linjens start- och slutdestination. 
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Figur 14. Genomsnittliga stopptider, Beta. 

Egna mätningar visar att bussen i genomsnitt stannar < 12 sekunder vid varje station 

förutom vid slutstationen (markerat med svart i figuren) där bussen stannar i genomsnitt 

132 sekunder vilket motsvarar 2 minuter och 12 sekunder. Det innebär att 

laddinfrastrukturen ur ett tekniskt perspektiv bör placeras vid slutstationen. Närmaste 

transformatorstation – T66, 800 kVA, markerat med grönt i figuren, ligger cirka 300 

meter ifrån och har ett fack ledigt för högspänning, vilket gör denna 

transformatorstation till en lämplig kandidat (Personlig kommunikation med Håkan 

Pedersen, 2016). 
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Figur 15. Alfa och Beta sammanslaget 

Figur 15 visar Alfa och Betas busslinjer sammanslaget på en karta i Google Maps. De 

båda linjerna delar på en stor del av respektive linjes körsträcka, främst kring 

terminalområdet och på väg 273 till och från terminalområdet. Den totala 

sammanslagna sträckan för de båda linjerna är cirka 8,24 km och av dessa är det enbart 

cirka 2,7 km som vid konduktiv matning behöver elektrifieras i dubbel färdriktning. 
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Tabell 1. Specifikationer för respektive linje. 

  Alfa Beta  

 Körsträcka [km] 6,78 6,24  

 Totala dagliga antalet turer 80 164  

 Total daglig körsträcka [km] 542,40 1 023,36  

 Antal hållplatser/tur 23 21  

 Max. bussar i trafik samtidigt 4 8  

 Ej i trafik 00-04 00-03  

 Max. hastighet [km/h] 54 60  

 Genomsnittlig hastighet [km/h] 15,7 14,6  

 Tid per tur, exkl. paus. [min] 26  26   

 Max. altitud [m] 62 58  

 Min. altitud [m] 34 41  

 Skillnad i altitud [m] 28 16  

 Vertikal uppstigning [m] 53 36  

 Vertikal sträcka [m] 108 75  

 Vertikal hastighet [m/s] 0,1 0  

 

Tabell 1 visar specifikationer för de båda busslinjerna – Alfa och Beta. Busstur Alfa har 

en total körsträcka på 6,78 km och Beta har en total körsträcka på 6,24 km. Alfa har 80 

dagliga turer och Beta 164. Detta ger en total daglig körsträcka på 524,5 km för Alfa 

och 1 023,36 km för Beta. Den genomsnittliga hastigheten för de båda busslinjerna är 

15,15 km/h och Alfaturen har en höjdskillnad på 28 m och Betaturen har en 

höjdskillnad på 16 m. Trafiken efterliknar det som brukar benämnas som stadstrafik 

(Personlig kommunikation med Thomas Persson, 2016). 
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Tabell 2. Alfa och Beta sammanslaget 

 Alfa och Beta sammanslaget 

Körsträcka 8,24 km 

Körsträcka som vid dynamisk matning 

måste elektrifieras i båda 

färdriktningar 

2,70 km 

Körsträcka som vid dynamisk matning 

enbart måste elektrifieras i en riktning 

5,54 km 

Max. bussar i trafik samtidigt  12, sker mellan 04-24 

Min. bussar i trafik samtidigt  6, sker 03.00 

Ingen trafik Mellan 00-02 

 

Tabell 2 visar specifikationer för den sammanslagna sträckan för Alfa och Beta. Den 

sammanslagna sträckan som de båda busslinjerna trafikerar är 8,24 km. Anledningen till 

att den sammanslagna sträckan är kortare än de respektive sträckornas totala sträcka är 

att de båda linjerna i vissa fall trafikerar samma sträcka. Det innebär att en mindre total 

sträcka behöver elektrifieras i fallet med dynamisk matning. Den körsträcka som 

behöver elektrifieras i båda färdriktningar är 2,70 km och den körsträcka som enbart 

behöver elektrifieras i en färdriktning är 5,54 km. Detta är av intresse då 

kilometerkostnaden för elektrifiering i båda färdriktningar är mindre än 

kilometerkostnaden för elektrifiering i enbart en färdriktning. Detta beror bland annat på 

att kostnaden för anslutning till elnätet kan delas (Personlig kommunikation med 

Gunnar Asplund, 2016). 

Det maximala antalet bussar som är i linje samtidigt under normal belastning är 12 

stycken. Schemat är dock lagt så att två eller flera bussar aldrig möts på samma 

hållplats, med reservation för undantagsfall i form av exempelvis olyckor eller misstag. 

(Personlig kommunikation med Thomas Persson, 2016). 

Enbart den sträcka som bussen går i linjetrafik inkluderas, sträckan från garage in i 

aktuell linje tas ej med i beaktning. 

6.2 Bussar 

6.2.1 Dagens bussflotta 

Swedavias interna bussflotta på Arlanda består av totalt 23 bussar som trafikerar både 

land- och airside (Personlig kommunikation med Thomas Persson, 2016):  
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 4 stycken biogasbussar med längd 18 meter. 

 2 stycken biogasbussar med längd 18 meter. 

 10 stycken HVO/el-hybrider med längd 12 meter. 

 7 stycken biogasbussar med längd 12 meter. 

Totalt finns det 17 stycken 12-metersbussar. Det är enbart dessa 12-metersbussar som 

används i Alfa och Betas linjetrafik. 18-metersbussarna används enbart på Airside. I 

dagsläget består 12 metersbussarna av en blandning mellan biogasbussar och HVO/el-

hybrider (Personlig kommunikation med Thomas Persson, 2016). 

Tabell 5 visar att det vid maxbelastning kör 12 bussar samtidigt. Swedavia använder 

HVO/el-hybridbussarna i den mån det är möjligt och fyller ut behovet med gasbussarna 

vid maxbelastning eller när HVO/el-hybridbussarna är på service (Personlig 

kommunikation med Thomas Persson, 2016). 

Under de timmar på natten då Alfa- respektive Betaturen inte trafikeras, parkeras 

bussarna utomhus under ett mindre väderskydd. Ett projekt har dock initierats gällande 

byggnationen av ett värmegarage där samtliga land- och airsidebussar skall parkeras 

nattetid. Byggnationen beräknas vara färdig år 2017 (Personlig kommunikation med 

Thomas Persson, 2016). Tillgången till ett värmegarage är generellt sätt bra på grund av 

många anledningar som exempelvis att busschauffören sparar tid genom att slippa 

behöva borsta av busstaket innan skiftet påbörjas. I fallet med en elektrifierad 

fordonsflotta är tillgången till ett värmegarage särskilt viktig då det innebär att bussen 

inför varje skift är uppvärmd och redan har korrekt inomhustemperatur. Det innebär att 

energi som annars skulle nyttjas för uppvärmning av bussen istället kan nyttjas för 

framdrivning. 

6.2.2 Morgondagens bussflotta 

Nedan visas data för hybrid-, gas-, HVO- och elbussar. 

Tabell 3. Specifikationer för respektive drivlina. 

Busstyp HVO/el-

hybrid 

Gas HVO El 

Längd [m] 12  12 12 12 

Drivmedel HVO/el Fordonsgas HVO El 

Inköpspris [MSEK] 3,04 2,47 2,26 4,39 

Bränsle-/elförbrukning  

 

0,30 l/km 0,66555555555

5556 m
3
/km  

0,40 

l/km 

1,2 - 2,5 

kWh/km 

Reparations- och 

servicekostnad, SEK/km 

5,127054 8,942203 8,9422

03 

2,56352

695 
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Inköpspriset för de respektive bussarna är baserat på ett genomsnitt av de inköpspris 

som respektive leverantör angett för respektive buss, se kapitel 5. I de fall där 

inköpspriset har angetts inom ett intervall har medelvärdet av detta intervall använts 

(RFI-möten med busstillverkare). 

I massproduktion kommer produktionskostnaden för elbussar troligtvis vara lägre, då 

jämförbar med förbränningsbussar, vilket i framtiden kan komma att ge ännu mer 

besparingar än vad resultaten för denna studie visar (RFI-möten med busstillverkare). 

Bränsleförbrukningen för 12 meters HVO/el-hybridbussar i stadstrafik är baserad på 

faktiskt uppmätta data från de HVO/el-hybridbussarna som är i bruk på Alfa och Beta 

(Personlig kommunikation med Thomas Persson, 2016). 

Bränsleförbrukningen för 12 meters gasbussar i stadstrafik är baserad på faktiskt 

uppmätta data från de gasbussar som är i bruk på Alfa och Beta (Personlig 

kommunikation med Thomas Persson, 2016). 

Bränsleförbrukningen för 12 meters dieselbussar i stadstrafik antas vara 0,40 l/km vilket 

är den siffra som Lindgren (2015) använt i sin rapport. Siffran baseras på Lindgrens 

(2015) personliga kommunikation med Edward Jobson som är miljöchef på Volvo. 

Siffran konfirmeras även som rimlig av Thomas Persson. 

Reparations- och servicekostnaden för HVO/el-hybridbussarna samt 

fordonsgasbussarna är baserade på siffror erhålla från Pär Lundenmark som arbetar på 

Swedavia Konsult (Personlig kommunikation med Pär Lundenmark, 2016). En HVO-

buss har antagits ha samma reparations- och servicekostnad som en gasbuss och en 

elbuss har antagits ha halva reparations- och servicekostnaden som en HVO/el-hybrid 

(RFI-möten med busstillverkare). 

6.3 Energiförbrukning 

Energiförbrukningen för elektriskt drivna fordon består utav fyra delar: 

 Framdrivning 

 Värme ombord 

 Luftkonditionering 

 Allt annat: Lampa, elektronisk utrustning etc. 

Kalla vinterdagar kan värmeförsörjningen ombord på bussen dra lika mycket effekt som 

bussens övriga totala effektförbrukning. Därför kan värme potentiellt tillföras från en 

annan mer ekonomisk lönsam källa. Luftkonditionering används bara vid varma dagar 

och drar inte lika mycket energi som värmen (Lindgren, 2015). 

I denna studie simuleras två olika scenarion: 
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 Extern värme: Värmen kommer från en extern värmekälla, totala 

energiförbrukningen är 1,2 kWh/km inklusive daglig användning av 

luftkonditionering. 

 

 Elektrisk värme: Genomsnittliga totala förbrukningen är 1,5 kWh/km, i 

simuleringen används 2,5 kWh/km som den maximala energiförbrukningen, 

exempelvis under kalla vinterdagar. 

Dessa siffror är baserade på Lindgren (2015) studie. Lindgren erhöll dessa data genom 

personlig kommunikation med Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar samt data 

från slidein-projektet i Landskrona erhållet av Johan Björnstedt på LTH. Detta är siffror 

som även konfirmerats av respektive busstillverkare (RFI-möten med busstillverkare). 

 

Tabell 4. 

 Extern värme Elektrisk värme  

Maximal 

energiförbrukning 

1,2 kWh/km 2,5 kWh/km 

Genomsnittlig 

energiförbrukning 

1,2 kWh/km 1,5 kWh/km 

 

Tabell 4 visar energiförbrukningen för de olika fallen. I fallet där värme tillförs externt 

antas bussen ha en förbrukning på 1,2 kWh/km och i fallet när värme tillförs elektriskt 

antas bussen ha en maximal energiförbrukning på 2,5 kWh/km och en genomsnittlig 

energiförbrukning på 1,5 kWh/km.  

6.4 Värme- och emissionsvärden 

Utsläppsfaktorerna nedan är baserade på data från Miljöfaktaboken 2011: Uppskattade 

emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter utgiven av Värmeforsk. För 

samtliga energislag inkluderas växthusgasutsläpp vid utvinning, transport, omvandling 

och förbränning av energislaget. Det innebär att även biobränslen orsakar små 

växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket, 2015). 

 

Samtliga växthusgasutsläpp uttrycks som koldioxidekvivalenter. 
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Tabell 5. Totala CO2-utsläppet inkluderat utvinning, transport, omvandling och 

förbränning av energislaget. 

 g/MJ 

kg/GJ 

g/kWh 

kg/MWh 

(Fast) biobränsle för värme, t ex skogsflis 2,6 9 

Biogas från avfall, gödsel 11 40 

Biogas från grödor 20 72 

Biogas från slam 3,2 11 

Diesel med knappt 5 % FAME och drygt 8 % HVO 86,3 311 

El* 35 125 

Fjärrkyla Lokalt värde Lokalt värde 

Fjärrvärme, rikssnitt om lokalt värde saknas 17 60 

Fordonsgas** 32  117 

Gasol 72 259 

Naturgas för värme, naturgas som drivmedel 69 248 

Olja, eldningsolja 1, Eo1 80 288 

RME, bioolja 18 65 

Träpellets 5,2 19 

 

Tabell 5 visar de utsläppsvärden för olika energislag som har använts i första omgången 

i Klimatklivet. Utsläppen anges i g/MJ, kg/GJ, g/kWh samt kg/MWh. 

*) 125 kg/MWh motsvarar de genomsnittliga utsläppsvärden från nordisk elproduktion. 

Däremot köper Swedavia enbart grön el med nollutsläpp, vilket då medför ett 

utsläppsvärde på 0 kg/MWh ur Swedavias perspektiv. 

 

**) I denna studie avses med fordonsgas en blandning på 63 % biogas och 37 % 

naturgas. 
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Tabell 6. Totala CO2-utsläppet inkluderat utvinning, transport, omvandling och 

förbränning av energislaget. 

 g/MJ 

kg/GJ 

g/kWh 

kg/MWh 

Bark 1,6 6 

E85 (85 % etanol) 35 126 

Eldningsolja 2-5 (EO2-5) 82 295 

Etanol från sockerbetor 11 40 

Etanol från vete 29 104 

Flygfotogen 78 281 

Hushållsavfall 40 144 

HVO* 16 56 

Returträ (RT-flis) 0,9 3 

Biobränsle från energiskog (Salix) 7,8 28 

Solvärme 5,2 19 

Spån, sågversrester 1,6 6 

Stenkol 107 385 

Torv 118 425 

Trädbriketter 5,8 21 

Verksamhets-, grovavfall 26 94 

 

Tabell 6 visar de utsläppsvärden för olika energislag som kan komma att användas i 

senare ansökningsomgångar i Klimatklivet. Utsläppen anges i g/MJ, kg/GJ, g/kWh samt 

kg/MWh (Naturvårdsverket, 2015). 

*) Miljöfaktaboken saknar utsläpp för HVO, i Klimatklivet används 16 kg/GJ. 
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Tabell 7. Värmevärde för olika energislag. 

 Värmeinnehåll, 

kWh 

Värmeinnehåll, 

MWh
 

Fordonsgas 10,16 kWh/m
3
 0,01016 MWh/m

3
 

HVO 9 440,00 kWh/m
3
 9,44 MWh/m

3
 

Dieselbränsle 

innehållande både 

FAME och HVO 

9 800,00 kWh/m
3
 9,80 MWh/m

3
 

 

Tabell 7 visar värmevärdet för olika energislag. Svensk fordonsgas har ett värmevärde 

på 10,16 kWh/m
3
. Bio-HVO har ett värmevärde på 9,44 MWh/m

3
 och dieselbränsle 

innehållande både FAME och HVO har ett värmevärde på 9,80 MWh/m
3
 

(Energimyndigheten, 2016).  

1 Nm
3
 fordonsgas antas väga 0,77 kg. 
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6.5 Bränsle- och elpriser 

 

Tabell 8. Använt bränsle- och elpris år 2016. 

Energislag Pris 

HVO 8,804 SEK/l 

Fordonsgas 10,970 SEK/kg  

El 0,750 SEK/kWh 

Det antagna priset för HVO gällande år 2016 på 8,804 kr/l är baserat på Preems 

prishistorik för HVO Diesel 100 gällande privatpersoner under perioden 2016-03-13 till 

2016-03-25, minus 30 % (Preem, 2016).  

Det antagna fordonsgaspriset gällande år 2016 på 10,970  kr/kg är baserat på ett 

medelvärde över Statoils prishistorik för fordonsgas gällande privatpersoner under 

januari, februari och mars år 2016 minus 30 % (Statoil, 2016). 

I denna studie antas ett elpris på 0,750 SEK/kWh för år 2016 gälla. 

Tabell 9. Konjunkturinstitutets samt Statistiska Centralbyråns prognos över KPI, 2016-

2026. 

År KPI, inflation, procent, årsgenomsnitt 

2016 1,00840830923399 

2017 2,21859974803462 

2018 3,12572761221699 

2019 2,99669741322506 

2020 2,90928237744377 

2021 2,74547244753245 

2022 2,65677596275109 

2023 2,61206085229762 

2024 2,48172603894827 

2025 2,48172603894827 

2026 2,48172603894827 
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Konsumentprisindex – KPI, är det mest använda måttet för prisutveckling (SCB, 2016). 

För att justera för denna variation har bränsle- och elpriset priset justerats årligen efter 

Konjunkturinstitutet samt Statistiska Centralbyråns prognos över förändringen i KPI 

mellan åren 2016-2024. Då data för KPI gällande år 2025 samt 2026 saknas i deras 

prognos har samma förändring som år 2024 antagits gälla. 2016 års prisnivå har använts 

som referensprisnivå för justeringen av KPI. Det är siffror som Swedavia Energi 

använder sig av i sina prognoser på det framtida elpriset (Personlig kommunikation med 

Mikaela Sjöqvist, 2016). 
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6.6 Laddinfrastruktur 

 

Tabell 10. Data för olika laddinfrastrukturer. 

 Konduktiv 

1 

Konduktiv 

2 

Induktiv 1 Induktiv 2 

Typ Hållplats ERS Hållplats ERS 

Investeringskostnad 6270,83333

3 SEK/kW 

125 MSEK 

totalt 

9 942 

SEK/kW 

39 865 596 

SEK/km 

Installationskostnad, 

snabbladdare MSEK 

18 500/enhe

t 

Inräknat 18 

500/enhet 

Inräknat 

Elnätskostnad, 

snabbladdare 

360 000 

SEK - 

2 797 500 

SEK 

Inräknat 360 000 

SEK - 

2 797 500 

SEK 

Inräknat 

Spole/anslutningsmekanis

m SEK 

0 50 000/enhe

t 

29 289/enhe

t 

29 289/enhe

t 

Depåladdare SEK 27 500/enhe

t 

27 500/enhe

t 

27 500/enhe

t 

27 500/enhe

t 

Installationskostnad, 

Depåladdare SEK  

18 500/enhe

t 

18 500/enhe

t 

18 500/enhe

t 

18 500/enhe

t 

Elnätskostnad, 

depåladdare 

0 0 0 0 

Effekt, snabbladdare  DC 

150-600 kW 

AC DC 

60 - 300kW 

DC 

100 - 200 

kW 

Effekt, depåladdare 20 - 150 kW 20 - 150 kW 20 - 150 kW 20 - 150 kW 

Ekonomisk livslängd 15 år 15 år 15 år 15 år 

Leverantörer ABB, 

Siemens, 

Heliox, 

Oprid, 

Schunk 

Elways Bombardier, 

Conductix – 

Wampfler 

Bombardier, 

OLEV 
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Tabell 10 visar data för de olika laddinfrastrukturerna. Med konduktiv 1 avses 

snabbladdning via en pantograf, ingen skillnad i kostnad görs mellan en inverterad eller 

en icke inverterad pantograf. Denna laddinfrastruktur avser hållplatsladdning. Med 

konduktiv 2 avses konduktiv dynamisk laddning nedifrån, vilket är ett ERS. Med 

induktiv 1 avses statisk induktiv laddning, denna laddinfrastruktur lämpar sig till 

hållplatsladdning. Slutligen, med induktiv 2 avses dynamisk induktiv laddning, vilket är 

ett ERS. 

Investeringskostnaden för Konduktiv 1 antas vara 6270,833333 SEK/kW vilket är 

baserat på RFI-material (RFI-möten med busstillverkare).  

Närmaste transformatorstation, med ledigt fack för högspänning, ligger 300 meter ifrån 

den tilltänkta platsen för laddinfrastrukturens installation. Elnätskostnaden varierar 

beroende på placering av laddinfrastruktur och effektnivå. Elnätskostnaden beräknas 

därför variera mellan 0,36 – 2,7975 MSEK (Personlig kommunikation med Håkan 

Pedersen, 2016). Denna siffra finns mer detaljerat redovisad i avsnittet Resultat och 

diskussion. 

Den totala kostnaden för Konduktiv 2, alltså investerings- plus anslutningskostnad, 

beräknas vara 125 MSEK. Denna siffra är baserad på personlig kommunikation med 

Gunnar Asplund, VD för Elways AB. Elways har utifrån mina uppmätta data för Alfa- 

och Betaturen utfört en uppskattning av den totala kostnaden (Personlig kommunikation 

med Gunnar Asplund, 2016).  

Användandet av denna typ av laddinfrastruktur kräver även att en anslutningsmekanism 

mellan fordonet och vägen finns installerad på fordonet. I storskalig produktion kan 

denna tänkas kosta 20 000 – 100 000 SEK (Personlig kommunikation med Gunnar 

Asplund, 2016). Enligt (Bängtsson och Alaküla) kan denna mekanism komma att kosta 

ungefär $3600 vilket med dagens växelkurs (2016-04-06) motsvarar 29 289 SEK. Det är 

ett stort spann och det är omöjligt att avgöra hur mycket mekanismen faktiskt kommer 

att kosta. I denna uppsats används antagandet om 50 000 SEK per enhet. Eventuella 

uppskattningsfel har dock ingen större påverkan då kostnaden för mekanismen är 

försumbar i jämförelse med kostnaden för den övriga infrastrukturen. 

Investeringskostnaden för Induktiv 1 antas vara $1 222/kW vilket med dagens (2016-

04-06) växelkurs är 9 942 kr/kW. Med en laddeffekt mellan 150 – 300 kW ger detta ett 

kostnadsspann mellan 1 491 300 – 2 982 600 SEK beroende på laddeffekt (Bängtsson 

och Alaküla).  

Närmaste transformatorstation, med ledigt fack för högspänning, ligger 300 meter ifrån 

den tilltänkta platsen för laddinfrastrukturens installation. Elnätskostnaden varierar 

beroende på placering av laddinfrastruktur och effektnivå. Elnätskostnaden beräknas 

därför variera mellan 0,36 – 2,7975 MSEK (Personlig kommunikation med Håkan 

Pedersen, 2016). Denna siffra finns mer detaljerat redovisad i avsnittet Resultat och 

diskussion. 
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Denna typ av laddinfrastruktur kräver även att en spole finns installerad på fordonet. 

Kostnaden för denna antas vara $3600 vilket med dagens dollarkurs (2016-04-06) är 29 

289 SEK (Bängtsson och Alaküla). 

Investeringskostnaden för Induktiv 2 antas vara M$ 4,9 per kilometer (Bängtsson och 

Alaküla). Med dagens (2016-04-06) växelkurs är det 39 865 596 SEK/km. Denna 

kostnad inkluderar anslutning till elnät och vägbyggnation. 

Livslängden – 15 år, för samtliga laddinfrastrukturer, är i enlighet med de data som 

används i Klimatklivet (Naturvårdsverket, 2016c). 

 

Figur 16. Garage. 

I Figur 16 visas det garage där samtliga bussar kommer att stå parkerade nattetid. 

Garaget förväntas vara färdigbyggt år 2017. Varje buss kommer att ha tillgång till en 

egen parkeringsficka – totalt 23 stycken. I dagsläget är 380 V beställt till varje 

parkeringsficka för att förse varje parkeringsficka med motorvärmare etc. (Personlig 

kommunikation med Thomas Persson, 2016). Det är inte tillräckligt för att även möta 

depåladdarens behov, därav tillkommer en installationskostnad på 18 500 SEK/enhet. 

Alfa- och Betaturen är säsongsberoende och det är därför inte möjligt att specificera en 

exakt tid där X antal bussar kommer stå Y antal timmar (Personlig kommunikation med 

Thomas Persson, 2016). Följande antagande har i kontakt med Thomas Persson därför 

gjorts gällande de 12 bussar som trafikerar Alfa- och Betatrafiken: mellan 19:00 – 06:00 

finns tid för nattladdning. 
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Det är tider på dygnet som ur ett elnätsperspektiv är optimala att avse för laddning. Det 

beror på att det största effektbehovet på Arlanda sker någon gång mellan 06 – 17. Det 

finns därför stora möjligheter att nattetid utnyttja redan befintligt utbyggd 

transformatorkapacitet (Personlig kommunikation med Håkan Pedersen, 2016). På 

grund av detta antas det inte behövas bygga ut ytterligare transformatorkapacitet avsedd 

för nattladdning av bussar. 
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7. Resultat och diskussion 

7.1 Energiförbrukning i kWh/km 

7.1.1 HVO/el-hybrid 

En HVO/el-hybridbuss har i stadstrafik en HVO-förbrukning på 0,3 l/km vilket 

motsvarar 0,0003 m
3
/km (Tabell 3). Värmevärdet för HVO är 33,984 GJ/m

3
 (Tabell 7). 

Detta ger en energiförbrukning i stadstrafik på 0,0003 m
3
/km * 33,984 GJ/m

3 
= 

0,0101952 GJ/km
 
= 2,832 kWh/km. 

Skillnaden i energiförbrukning mellan en HVO-buss och en HVO/el-hybridbuss är 0,1 

l/km vilket motsvarar 0,0001 m
3
/km (Tabell 3). Värmevärdet för HVO är 33,984 GJ/m

3
 

(Tabell 7). Detta ger en energiförbrukning på 0,944 kWh/km. Dessa motsvarande 0,944 

kWh/km HVO måste alltså tillföras elektriskt. Då en dieselmotor har en verkningsgrad 

på 46 % och en elmotor en verkningsgrad på 95 % innebär det att enbart 0,46 / 0,95 =  

0,4842105263 = 48,42105263 % behöver tillföras elektriskt av dessa 0,944 kWh, vilket 

då är 0,4570947368 kWh ≈ 0,46 kWh. 

Detta ger en total energiförbrukning i kWh/km för en HVO/el-hybridbuss i stadstrafik 

på 3,289097368 kWh/km ≈ 3,29 kWh/km. 

7.1.2 Fordonsgas 

En gasbuss har i stadstrafik en fordonsgasförbrukning på 0,665555555555556 m
3
/km 

(Tabell 3). Värmevärdet för fordonsgas är 0,01016 MWh/m
3
 = 10,16 kWh/m

3
 (Tabell 

7). Detta ger en energiförbrukning på 0,665555555555556 m
3
/km * 10,16 kWh/km = 

6,762044444 kWh/km ≈ 6,76 kWh/km. 

7.1.3 HVO 

En HVO-buss har i stadstrafik en energiförbrukning på 0,4 l/km vilket motsvarar 0,0004 

m
3
/km (Tabell 3). Värmevärdet för HVO är 33,984 GJ/m

3
 (Tabell 7). Detta ger en 

energiförbrukning på 0,0004 m
3
/km * 33,984 GJ/m

3 
= 0,0135936 GJ/km

 
= 3,776 

kWh/km ≈ 3,78 kWh/km 

7.1.4 El 

En elbuss med elektrisk värme har i stadstrafik en genomsnittlig energiförbrukning på 

1,5 kWh/km (Tabell 4). Detta ger en årlig energiförbrukning (förutsatt en helt 

elektrifierad fordonsflotta) på 1,5 kWh/km * 571 502,4,4 km =857 253,6 kWh = 857,3 

MWh. 
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Figur 17. Energiförbrukningen i kWh/km för olika drivlinor. 

Figur 17 visar energiförbrukningen i kWh/km för olika drivlinor. Ur figuren utläses att: 

 En HVO/el-hybridbuss har en energiförbrukning på 3,29 kWh/km. 

 En fordonsgasbuss har en energiförbrukning på 6,76 kWh/km. 

 En HVO-buss har en energiförbrukning på 3,78 kWh/km.  

 En elbuss med elektrisk tillförd värme har en energiförbrukning på 1,50 

kWh/km. 

Då verkningsgraden för en elmotor är betydligt högre än för en diesel- eller gasmotor 

innebär det att en elbuss förbrukar mindre energi än en HVO/el-hybrid-, diesel- eller 

gasbuss. Genom att byta till en eldriven buss kan energiförbrukningen i jämförelse med 

en HVO/el-hybridbuss, fordonsgasbuss eller HVO-buss minska med respektive 54 %, 

78 % eller 60 %. Det går alltså att uppnå stora energibesparingar genom att byta drivlina 

till el. 

7.2 Energiförbrukning, dagens fordonsflotta vs. en elektrifierad 

7.2.1 Fall 1 

Idag finns 17 bussar på landside – 10 st. HVO/el-hybrider och 7st. gas. Tabell 2 visar att 

det vid maxbelastning kör 12 bussar samtidigt. Swedavia använder HVO/el-

hybridbussarna i den mån det är möjligt och fyller ut behovet med gasbussarna vid 

maxbelastning eller när HVO/el-hybridbussarna är på service. Det innebär att varje 

buss, förutsatt en total årlig körsträcka på 571 502,4 km, kör 571 502,4 / 12 = 47 625,2 

km. Vid användandet av 10 st. HVO/el-hybridbussar och 2 st. fordonsgasbussar ger 

detta en årlig energiförbrukning på: 
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10 ∗ 47 625,2
𝑘𝑚

å𝑟
∗ 3,289097368 

𝑘𝑊

𝑘𝑚
 + 2 ∗ 47 625,2

𝑘𝑚

å𝑟
∗ 6,762044444

𝑘𝑊

𝑘𝑚

= 1 566 439,2 
𝑘𝑊

å𝑟
+ 644 087,4381

𝑘𝑊

å𝑟
 

≈ 1 566,4 
𝑀𝑊

å𝑟
+ 644,1 

𝑀𝑊

å𝑟
= 2 210,5

𝑀𝑊

å𝑟
 

 

 

Figur 18. Energiförbrukning, dagens fordonsflotta vs. en elektrifierad. 

Figur 18 jämför energiförbrukningen för kombinationen av 10 stycken HVO/el-

hybridbussar samt 2 stycken fordonsgasbussar, med energiförbrukningen för en 

elektrifierad bussflotta av samma storlek. 

Ur figuren utläses att omställningen från dagens flotta till en elektrifierad flotta medför 

energibesparingar på 61 %. Detta resulterar i årliga besparingar på 1 353,27 MWh och 

för en buss ekonomiska livslängd 13,5 GWh. 

7.2.2 Fall 2 

Ett annat tänkbart scenario är att samtliga 17 bussar används lika mycket. Alfa- och 

Betatrafiken har som tidigare nämnt en total årlig körsträcka på 571 502,4,4 km. Varje 

buss åker alltså 33 617,78824 km/år, förutsatt att samtliga bussar används lika mycket. 

Vid användandet av 10 st. HVO/el-hybridbussar och 7 st. fordonsgasbussar ger detta en 

årlig energiförbrukning på: 
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10 ∗ 33 617,78824
𝑘𝑚

å𝑟
∗ 3,289097368

𝑘𝑊

𝑘𝑚
 + 7 ∗ 33 617,78824

𝑘𝑚

å𝑟

∗ 6,762044444
𝑘𝑊

𝑘𝑚
= 1 105 721,788

𝑘𝑊

å𝑟
+  1 591 274,847

𝑘𝑊

å𝑟
  

≈ 1 105,7
𝑀𝑊

å𝑟
+ 1 591,3 

𝑀𝑊

å𝑟
= 2697

𝑀𝑊

å𝑟
 

 

 

Figur 19. Energiförbrukning, dagens fordonsflotta jämfört med en helt elektrifierad 

fordonsflotta, samtliga bussar används lika mycket. 

Figur 19 visar energiförbrukningen för dagens fordonsflotta (10 st. HVO/el-hybrider 

samt 7 st. fordonsgasbussar) och energiförbrukningen för en elektrifierad fordonsflotta 

av samma storlek (17 st. helt elektriska bussar).  

Ur figuren utläses att omställningen från dagens flotta (då samtliga bussar används lika 

mycket) till en elektrifierad flotta medför energibesparingar på 68 %. Detta resulterar i 

årliga besparingar på 1 839,75 MWh och för en buss ekonomiska livslängd 18,4 GWh. 

7.3 Energiförbrukning per tur för en elbuss 

Som tidigare nämnt varierar energiförbrukningen för en elbuss bland annat beroende på 

om värmen ombord tillförs elektriskt eller via en extern brännare. Därför kan det vara 

nödvändigt att tillföra värme via en extern brännare, i synnerhet under nordiskt 

vinterklimat och på en tur innehållandes många hållplatser med korta avstånd mellan 

hållplatserna. 

Alfa är 6,78 km och Beta är 6,24 km (Tabell 1). 
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7.3.1 Extern värme, max: 

En elbuss med extern värme har en maximal energiförbrukning på 1,2 kWh/km (Tabell 

4). 

Detta ger en maximal energiförbrukning för en elbuss med extern tillförd värme på: 

För Alfa: 1,2 kWh/km 6,78 km = 8,136 kWh. 

För Beta: 1,2 kWh/km * 6,24 km = 7,488 kWh. 

7.3.2 Extern värme, genomsnitt: 

En elbuss med extern värme har en genomsnittlig energiförbrukning på 1,2 kWh/km 

(Tabell 4). 

Detta ger en genomsnittlig energiförbrukning för en elbuss med extern tillförd värme 

på: 

För Alfa: 1,2 kWh/km 6,78 km = 8,136 kWh. 

För Beta: 1,2 kWh/km * 6,24 km = 7,488 kWh. 

7.3.3 Elektrisk värme, max: 

En elbuss med elektrisk värme har en maximal energiförbrukning på 2,5 kWh/km 

(Tabell 4). 

Detta ger en maximal energiförbrukning för en elbuss med elektrisk värme på: 

För Alfa: 2,5 kWh/km * 6,78 km = 16,95 kWh. 

För Beta: 2,5 kWh/km * 6,24 km = 15,60 kWh. 

7.3.4 Elektrisk värme, genomsnitt: 

En elbuss med elektrisk värme har en genomsnittlig energiförbrukning på 1,5 kWh/km 

(Tabell 4). 

Detta ger en genomsnittlig energiförbrukning för en elbuss med elektrisk värme på: 

För Alfa: 1,5 kWh/km * 6,78 km = 10,17 kWh. 

För Beta: 1,5 kWh/km * 6,24 km = 9,36 kWh. 
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7.3.5 Energiförbrukning per tur, elbuss 

 

 

 

Figur 20. Energiförbrukning per tur för Alfa och Beta i olika elektrifierade scenarion. 

Figur 20 visar energiförbrukningen i kWh per tur för både Alfa och Beta vid olika 

scenarion. De olika scenariona är den maximala och genomsnittliga 

energiförbrukningen när värme tillförs externt eller internt. Ur figuren utläses att: 

 I fallet med extern tillförd värme förbrukas maximalt 8,14 kWh respektive 7,49 

kWh per tur för Alfa respektive Beta. 

 I fallet med extern tillförd värme förbrukas i genomsnitt 8,14 kWh respektive 

7,49 kWh per tur för Alfa respektive Beta. 

 I fallet med elektrisk värme förbrukas maximalt 16,95 kWh respektive 15,60 

kWh per tur för Alfa respektive Beta. 

 I fallet med elektriskt tillförd värme förbrukas i genomsnitt 10,17 kWh 

respektive 9,36 kWh per tur för Alfa respektive Beta.  

Ur figuren utläses även att energiförbrukningen i värsta fall kan dubbleras beroende på 

om värmen tillförs elektriskt eller via en extern brännare.  
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7.4 Utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter, kg/km 

7.4.1 HVO/el-hybrid 

HVO/el-hybridbussarna på landside har en bränsleförbrukning på 0,30 liter/km = 

0,0003 m
3
/km (Tabell 3).  

Värmevärdet för HVO-diesel är 9,44 MWh/m
3 

= 33,984 GJ/m
3 

(Tabell 7). 

HVO-diesel har en emissionsfaktor på 16 kg/GJ (Tabell 6). 

Detta medför: 

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐻𝑉𝑂/𝑒𝑙−𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 |𝐻𝑉𝑂

𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 0,0003

𝑚3

𝑘𝑚
∗ 33,984

𝐺𝐽

𝑚3
∗ 16

𝑘𝑔

𝐺𝐽

= 0,1631232
𝑘𝑔

𝑘𝑚
  

Skillnaden i energiförbrukning mellan en HVO-buss och en HVO/el-hybridbuss är 0,1 

l/km vilket motsvarar 0,0001 m
3
/km (Tabell 3).  

Värmevärdet för HVO är 33,984 GJ/m
3
 (Tabell 7). Detta ger en energiförbrukning på 

0,944 kWh/km. Dessa motsvarande 0,944 kWh/km HVO måste alltså tillföras 

elektriskt. Då en dieselmotor har en verkningsgrad på 46 % och en elmotor en 

verkningsgrad på 95 % innebär det att enbart 0,46 / 0,95 =  0,4842105263 = 

48,42105263 % behöver tillföras elektriskt av dessa 0,944 kWh, vilket då är 

0,4570947368 kWh  ≈ 0,46 kWh. 

Batteriet i HVO/el-hybridbussen drar alltså 0,46 kWh/km = 0,00046 MWh/km. 

Nordisk elmix har en emissionsfaktor på 125 kg/MWh (Tabell 5). 

Detta medför: 

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐻𝑉𝑂/𝑒𝑙−𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 |𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖  
𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 0,00046

𝑀𝑊

𝑘𝑚
∗ 125

𝑘𝑔

𝑀𝑊
= 0,0575

𝑘𝑔

𝑘𝑚
 

Vilket resulterar i ett totalt CO2-utsläpp på 0,163 kg/km + 0,0575 kg/km ≈ 0,22 kg/km. 

7.4.2 Fordonsgas 

Gasbussarna på landside har en bränsleförbrukning på 0,665555555555556 m
3
/km ≈ 

0,67 m
3
/km (Tabell 3).  

Värmevärdet för fordonsgas 10,16 kWh/m
3
 = 0,01016 MWh/m

3
 (Tabell 7). 

Fordonsgas har en emissionsfaktor på 117 kg/MWh (Tabell 5). 
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Detta medför: 

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 
𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 0,67

𝑚3

𝑘𝑚
∗ 0,01016

𝑀𝑊

𝑚3
∗ 117

𝑘𝑔

𝑀𝑊
= 0,7964424

𝑘𝑔

𝑘𝑚
 

7.4.3 El, elektrisk värme 

Elbussarna med elektrisk värme antas ha en genomsnittlig energiförbrukning på 1,5 

kWh/km = 0,0015 MWh/km (Tabell 4). 

Nordisk elmix har en emissionsfaktor på 125 kg/MWh (Tabell 5). 

Detta medför: 

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐸𝐿  
𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 0,0015

𝑀𝑊

𝑘𝑚
∗ 125

𝑘𝑔

𝑀𝑊
= 0,1875

𝑘𝑔

𝑘𝑚
 

7.4.4 El, extern värme 

Elbussarna med en extern brännare antas ha en genomsnittlig energiförbrukning på 1,2 

kWh/km = 0,0012 MWh/km (Tabell 4). 

Nordisk elmix har en emissionsfaktor på 125 kg/MWh (Tabell 5). 

Detta medför: 

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐸𝐿 ,𝑓𝑟𝑎𝑚𝑑𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 0,0012

𝑀𝑊

𝑘𝑚
∗ 125

𝑘𝑔

𝑀𝑊
= 0,15

𝑘𝑔

𝑘𝑚
 

Skillnaden i energiförbrukning mellan en elbuss med elektriskt värme och en elbuss 

med extern värme är 0,3 kWh/km (Tabell 4). Dessa 0,3 kWh/km måste alltså tillföras 

från en extern brännare, exempelvis en HVO-brännare eller en fordonsgasbrännare. 

Detta skapar två olika fall. 

HVO-brännare: 

 

HVO har en emissionsfaktor på 56 kg/MWh (Tabell 6). 

 

Detta medför: 

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐸𝐿,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛  𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ,𝐻𝑉𝑂

𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 0,0003

𝑀𝑊

𝑘𝑚
∗ 56

𝑘𝑔

𝑀𝑊
= 0,0168

𝑘𝑔

𝑘𝑚
 

Vilket resulterar i ett totalt utsläpp av koldioxid på: 

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐸𝐿,𝑓𝑟𝑎𝑚𝑑 𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 +  𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐸𝐿,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛  𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ,𝐻𝑉𝑂

= 0,15
𝑘𝑔

𝑘𝑚
+ 0,0168

𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 0,1668

𝑘𝑔

𝑘𝑚
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Fordonsgasbrännare: 

 

Fordonsgas har en emissionsfaktor på 117 kg/MWh (Tabell 5). 

 

Detta medför: 

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐸𝐿,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛  𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ,𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑔𝑎𝑠

𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 0,0003

𝑀𝑊

𝑘𝑚
∗ 117

𝑘𝑔

𝑀𝑊
= 0,0351

𝑘𝑔

𝑘𝑚
 

Vilket resulterar i ett totalt utsläpp av koldioxid på: 

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐸𝐿,𝑓𝑟𝑎𝑚𝑑𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 +  𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐸𝐿,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛  𝑣ä𝑟𝑚𝑒 ,𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑔𝑎𝑠

= 0,15
𝑘𝑔

𝑘𝑚
+ 0,0351

𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 0,1851

𝑘𝑔

𝑘𝑚
 

7.4.5 HVO-diesel 

Dieselbussar i stadstrafik har en bränsleförbrukning på 0,40 liter/km = 0,0004 m
3
/km 

(Tabell 3). 

Värmevärdet för HVO-diesel är 9,44 MWh/m
3 

= 33,984 GJ/m
3 

(Tabell 7). 

HVO-diesel har en emissionsfaktor på 16 kg/GJ (Tabell 6).  

Detta medför: 

𝐶𝑂2𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝐻𝑉𝑂
𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 0,0004

𝑚3

𝑘𝑚
∗ 33,984

𝐺𝐽

𝑚3
∗ 16

𝑘𝑔

𝐺𝐽
= 0,2174976

𝑘𝑔

𝑘𝑚
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Figur 21. CO2-utsläpp i kg/km. 

Figur 21 visar den totala mängden växthusgaser uttryckt i koldioxidekvivalenter för 

bränsle-/energiförbrukningen för respektive drivlina i kg/km. Ur figuren utläses att: 

 En elbuss med externt tillförd värme från HVO har lägst CO2-utsläpp, 0,167 

kg/km.  

 Därefter kommer elbussen med externt tillförd värme från fordonsgas, 0,185 

kg/km.  

 Den helt elektriska bussen, där även värmen förses med el, har ett CO2-utsläpp 

på 0,188 kg/km, vilket är högre än en elbuss med extern tillförd värme. Det 

beror på att nordisk elmix har en högre emissionsfaktor (125 kg/MWh) än både 

HVO (56 kg/MWh) och fordonsgas (117 kg/MWh). 

 En HVO-buss har ett CO2-utsläpp på 0,217 kg/km.  

 En HVO/el-hybridbuss har ett CO2-utsläpp på 0,220 kg/km. 

 En fordonsgasbuss har ett CO2-utsläpp på 0,791 kg/km. 

Det klart utmärkande fallet är en fordonsgasbuss då den har cirka 4,5 gånger högre CO2-

utsläpp än en elbuss och cirka 3,5 gånger högre CO2-utsläpp än en HVO- och/eller 

HVO/el-hybridbuss. 
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7.5 Utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter, ton/år 
 

 

Figur 22. Årliga CO2-utsläpp, dagens bussanvändning - 10 st. HVO/el-hybridbussar 

och 2 st. fordonsgasbussar. 

Figur 22 jämför de årliga utsläppen av växthusgaser från dagens fordonsflotta med olika 

typer av en elektrifierad fordonsflotta. Resultatet är uttryckt i koldioxidekvivalenter. 

Den årliga kilometersträckan per buss är i detta fall 47 625,2 km och den totala 

körsträckan för hela trafiken är 571 502,4 km. 

Ur figuren utläses att: 

 En fordonsflotta bestående av enbart elbussar med externt tillförd värme från 

HVO har lägst CO2-utsläpp, 95,33 ton.  

 Därefter kommer en fordonsflotta bestående av elbussar med externt tillförd 

värme från fordonsgas, 105,79 ton. 

 Den helt elektriska fordonsflottan, där även värmen förses med el, har ett högre 

CO2-utsläpp än en elbuss med extern tillförd värme – 107,16 ton. Det beror på 

att nordisk elmix har en högre emissionsfaktor (125 kg/MWh) än både HVO (56 

kg/MWh) och fordonsgas (117 kg/MWh).  

 Dagens användning av fordonsflottan, 10 stycken HVO/el-hybridbussar och 2 

stycken fordonsgasbussar, resulterar i ett årligt CO2-utsläpp på 180,26 ton.  

Genom att driva Alfa- och Betatrafiken med en elektrifierad fordonsflotta går det att 

reducera CO2-utsläppet med upp till 47 % i jämförelse med dagens användning av 

fordonsflottan.  
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7.6 Kostnader för olika drivlinor 

7.6.1 Investeringskostnad, olika drivlinor 

 

 

Figur 23. Genomsnittliga busspriser. 

Figur 23 visar genomsnittspriset för respektive buss. Kostnaderna är baserade på ett 

medelvärde av samtliga kostnader för respektive drivlina erhållet av respektive 

bussleverantör i RFI:erna.  

 En elbuss är dyrast och kostar i genomsnitt 4,39 MSEK. 

 Därefter kommer en HVO/el-hybrid som i genomsnitt kostar cirka 3,04 MSEK. 

 Följt av en gasbuss som i genomsnitt kostar 2,47 MSEK. 

 Slutligen, HVO-bussen som i genomsnitt kostar 2,26 MSEK.  

Ur figuren utläses att en elbuss i dagsläget kostar nästan dubbelt så mycket som en 

HVO-buss eller en gasbuss. 

Enligt informationen erhållen i RFI:erna befinner sig elbussmarknaden i ett tidigt men 

växande skede. HVO, gas och till viss mån hybrider utgör fortfarande en stor majoritet 

av behovet på bussmarknaden. Det är i dagsläget enbart ett fåtal leverantörer som 

påbörjat sin serieproduktion av elbussar. För majoriteten av dagens busstillverkare 

befinner sig deras elbuss i en utvecklings- och testfas. Serieproduktion förväntas 

komma igång någon gång mellan 2017-2018. 
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Däremot ses ett ökande intresse för elbussar. Behovet av att finna kostnadseffektiva 

lösningar för att åstadkomma CO2-reduktion och attraktiv kollektivtrafik finns i alla 

växande storstäder, nationellt och globalt. Med sjunkande priser på batterier och en 

standardiserad och nationellt utbyggd laddinfrastruktur skapas de förutsättningar som 

krävs för att erbjuda eldrift som ett kostnadseffektivt alternativ till dagens bussar, med 

avseende på enbart investeringskostnaden för den enskilda bussen.  

7.6.2 Bränsle- och elkostnad i SEK/km för olika drivlinor 

En HVO/el-hybridbuss har i stadstrafik en HVO-förbrukning på 0,3 l/km (Tabell 3). 

Detta ger en kilometerkostnad, med antaget inköpspris för HVO, på 0,3 l/km * 8,804 

kr/l = 2,6412 SEK/km. Skillnaden i energiförbrukning mellan en HVO-buss och en 

HVO/el-hybridbuss är 0,1 l/km vilket motsvarar 0,0001 m
3
/km (Tabell 3). Värmevärdet 

för HVO är 33,984 GJ/m
3
 (Tabell 7). Detta ger en energiförbrukning på 0,944 kWh/km. 

Dessa motsvarande 0,944 kWh/km HVO måste alltså tillföras elektriskt. Då en 

dieselmotor har en verkningsgrad på 46 % och en elmotor en verkningsgrad på 95 % 

innebär det att enbart 0,45 / 0,95 =  0,4736842105 ≈ 47 % behöver tillföras elektriskt av 

dessa 0,944 kWh, vilket då är 0,4471578947 kWh ≈ 0,46 kWh. Detta ger en 

kilometerkostnad, med antaget inköpspris för el, på 0,46 kWh/km * 0,75 SEK/kWh = 

0,345 SEK/km. Vilket ger en total kilometerkostnad för en HVO/el-hybridbuss på 

2,6412 SEK/km + 0,345 SEK/km = 2,9862 SEK/km ≈ 2,98 SEK/km. 

En gasbuss har i stadstrafik en fordonsgasförbrukning på 0,665555555555556 m
3
/km 

(Tabell 3). Detta motsvarar 0,77 * 0,665555555555556 kg/km = 0,512477778 kg/km. 

Detta ger en kilometerkostnad, med antaget inköpspris för fordonsgas 10,97 SEK/km * 

0,512477778 kg/km = 5,621881225 SEK/km ≈ 5,62 SEK/km.  

En HVO-buss har i stadstrafik en energiförbrukning på 0,4 l/km vilket motsvarar 0,0004 

m
3
/km (Tabell 3). Detta ger en kilometerkostnad, med antaget inköpspris för HVO, på 

0,4 l/km * 8,804 kr/l = 3,5216 SEK/km ≈ 3,52 SEK/km. 

En elbuss med extern värme från HVO har i stadstrafik en genomsnittlig 

energiförbrukning på 1,2 kWh/km (Tabell 4). Detta ger en kilometerkostnad för 

framdrivningen av bussen, med antaget inköpspris för el, på 1,2 kWh/km * 0,75 

SEK/kWh = 0,90 SEK/km. 

Skillnaden i energiförbrukningen mellan en elbuss med elektriskt tillförd värme och en 

elbuss med externt tillförd värme är 0,3 kWh/km (Tabell 4). Det innebär att dessa 0,3 

kWh/km måste tillföras externt, i detta fall från HVO. HVO har ett värmevärde på 9440 

kWh/m
3
 (Tabell 7). Det innebär att 0,3 kWh HVO motsvarar 3,177966102 * 10

-5
 m

3
 = 

0,031779661 liter. Detta ger en kilometerkostnad för uppvärmningen av bussen, med 

antaget inköpspris för HVO på 0,031779661 liter/km * 8,804 SEK/km = 0,2797881354 

SEK/km ≈ 0,28 SEK/km. Vilket ger en total kilometerkostnad för en elbuss med externt 

tillförd värme från HVO på 0,90 SEK/km + 0,2797881354 SEK/km = 1,179788135 

SEK/km ≈ 1,18 SEK/km. 
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En elbuss med extern värme från fordonsgas har i stadstrafik en genomsnittlig 

energiförbrukning på 1,2 kWh/km (Tabell 4). Detta ger en kilometerkostnad för 

framdrivningen av bussen, med antaget inköpspris för el, på 1,2 kWh/km * 0,75 

SEK/kWh = 0,90 SEK/km. Skillnaden i energiförbrukningen mellan en elbuss med 

elektriskt tillförd värme och en elbuss med externt tillförd värme är 0,3 kWh/km (Tabell 

4). Det innebär att dessa 0,3 kWh/km måste tillföras externt, i detta fall från fordonsgas. 

Fordonsgas har ett värmevärde på 10,16 kWh/m
3
 (Tabell 7). Det innebär att 0,3 kWh 

fordonsgas motsvarar 0,0295275591 m
3
. Detta i sin tur motsvarar 0,77 * 0,0295275591 

kg = 0,02277362205 kg. Detta ger en kilometerkostnad för uppvärmningen av bussen, 

med antaget inköpspris för fordonsgas på 0,02277362205 kg/km * 10,97 SEK/km = 

0,2494163386 SEK/km. Vilket ger en total kilometerkostnad för en elbuss med externt 

tillförd värme från fordonsgas på 0,90 SEK/km + 0,2494163386 SEK/km = 

1,149416339 SEK/km ≈ 1,15 SEK/km. 

En elbuss med elektrisk värme har i stadstrafik en genomsnittlig energiförbrukning på 

1,5 kWh/km (Tabell 4). Detta ger en kilometerkostnad, med antaget inköpspris för el, på 

1,5 kWh/km * 0,75 SEK/kWh = 1,125 SEK/km ≈ 1,13 SEK/km. 

 

Figur 24. Bränsle- och elkostnad, SEK/km. 

Figur 24 visar bränsle- och elkostnaden i SEK/km för de olika drivlinorna.  Ur figuren 

utläses att: 

 En elbuss kostar cirka 1,13 – 1,18 SEK/km i elkostnader. Den varierande 

kostnaden för en elbuss beror på om bussen är med elektrisk värme eller externt 

tillförd värme – HVO eller fordonsgas.  
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 En HVO/el-hybridbuss har en kilometerkostnad cirka 2,6 gånger högre än en 

elbuss. 

 En HVO-buss har en kilometerkostnad på cirka 3,0 gånger högre än en elbuss. 

 En fordonsgasbuss har en kilometerkostnad på cirka 4,9 gånger högre än en 

elbuss. 
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7.6.3 Reparations- och servicekostnad för olika drivlinor i SEK/km. 

 

Figur 25. Reparations och servicekostnad, SEK/km för olika drivlinor. 

Ur Figur 25 utläses att: 

 En HVO/el-hybridbuss kostar cirka 5,13 SEK/km i reparations- och 

servicekostnader. 

 En fordonsgasbuss kostar cirka 8,94 SEK/km reparations- och servicekostnader. 

 En elbuss kostar cirka 2,56 SEK/km i reparations- och servicekostnader. 

Reparations- och servicekostnaden gällande HVO/el-hybridbussarna samt 

fordonsgasbussarna är baserade på verkliga data från bussarna på Alfa- och Betaturen 

under perioden 2015-01 till 2015-10 (Tabell 3). Under denna period hade gasbussarna 

gått i genomsnitt 18 300 km och HVO/el-hybridbussarna gått 58 330 km. 

Reparations- och servicekostnaden för en HVO-buss har antagits vara samma som för 

en fordonsgasbuss. 

Reparations- och servicekostnaden för en elbuss har antagits vara halva reparations- och 

servicekostnaden för en HVO/el-hybridbuss. 
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7.6.4 Total kostnad per buss, 70 000 km/år, 10 år, SEK/km 

 

Figur 26. Total kostnad i SEK/km då varje buss har en årlig körsträcka på cirka 70 000 

km. 

Figur 26 visar investeringskostnad, service- och reparationskostnad samt bränsle- 

och/eller elkostnad i SEK/km för respektive drivlina under bussens ekonomiska 

livsängd – 10 år. Resultatet är baserat på faktiska uppmätta data över genomsnittlig årlig 

körsträcka för bussarna på landside – 70 000 km per år. Det innebär att varje buss åker 

totalt 700 000 km under dess ekonomiska livslängd. Bränsle- och elkostnaden har 

justerats efter KPI 10 år framåt, därav skiljer sig bränsle- och energikostnaden i 

SEK/km från Figur 23. 

Ur figuren utläses att: 

 En HVO/el-hybridbuss kostar cirka 12,53 SEK/km. 

 En fordonsgasbuss kostar cirka 18,24 SEK/km. 

 En HVO-buss kostar cirka 15,79 SEK/km. 

 En elbuss med elektrisk värme kostar cirka 9,99 SEK/km. 

 En elbuss med extern tillförd värme via HVO kostar cirka 10,05 SEK/km. 
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 En elektrisk buss med externt tillförd värme via fordonsgas kostar cirka 10,02 

SEK/km. 

7.6.5 Total kostnad per buss, dagens användning, 10 år, SEK/km 

 

 

Figur 27. Total kostnad i SEK/km då varje buss har en årlig körsträcka på cirka 47 

625,2 km. 

Figur 27 visar investeringskostnad, service- och reparationskostnad samt bränsle- 

och/eller elkostnad i SEK/km för respektive drivlina under bussens ekonomiska 

livsängd – 10 år. Resultatet är baserat på att Alfas och Betas körsträcka totalt är 571 

502,4 km per år samt att fordonsflottan består av 17 bussar varpå 12 används 

kontinuerligt och de resterande 5 står i reserv, vilket är det sätt som dagens bussar 

används på. Det innebär att varje buss årligen åker 571 502,4,4 / 12 = 47 625,2 km och 

under dess ekonomiska livslängd 476 252 km. Bränsle- och elkostnaden har justerats 

efter KPI 10 år framåt, därav skiljer sig bränsle- och energikostnaden i SEK/km från 

Figur 23. 

Ur figuren utläses att: 
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 En HVO/el-hybridbuss kostar cirka 14,57 SEK/km. 

 En fordonsgasbuss kostar cirka 19,90 SEK/km. 

 En HVO-buss kostar cirka 17,30 SEK/km. 

 En elbuss med elektrisk värme kostar cirka 12,94 SEK/km. 

 En elbuss med extern tillförd värme via HVO kostar cirka 12,99 SEK/km.  

 En elektrisk buss med externt tillförd värme via fordonsgas kostar cirka 12,96 

SEK/km. 

7.6.6 Total kostnad per buss, jämn användning, 10 år, SEK/km 

 

Figur 28. Total kostnad i SEK/km då varje buss har en årlig körsträcka på cirka 33 618 

km. 

Figur 28 visar investeringskostnad, service- och reparationskostnad samt bränsle- 

och/eller elkostnad i SEK/km för respektive drivlina under bussens ekonomiska 

livsängd – 10 år. Resultatet är baserat på att Alfas och Betas körsträcka totalt är 571 

502,4 km per år samt att fordonsflottan består av 17 bussar som alla används i lika stor 

utsträckning. Det innebär att varje buss årligen åker 571 502,4,4 / 17 = 33 617,78824 

km och under en tioårsperiod 336 177,8824 km. Bränsle- och elkostnaden har justerats 
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efter KPI 10 år framåt, därav skiljer sig bränsle- och energikostnaden i SEK/km från 

Figur 23. 

Ur figuren utläses att: 

 En HVO/el-hybridbuss kostar cirka 17,86 SEK/km. 

 En fordonsgasbuss kostar cirka 22,06 SEK/km. 

 En HVO-buss kostar cirka 19,28 SEK/km. 

 En elbuss med elektrisk värme kostar cirka 16,78 SEK/km. 

 En elbuss med extern tillförd värme via HVO kostar cirka 16,83 SEK/km.  

 En elektrisk buss med externt tillförd värme via fordonsgas kostar cirka 16,80 

SEK/km. 

 

7.6.7 Total kostnad för Alfa- och Betatrafiken, 2017-2026 

 

Figur 29. Total kostnad för Alfa- och Betatrafiken under perioden 2017 - 2026 

Figur 29 visar investeringskostnaden för 17 nya bussar, service- och 

reparationskostnaden för dessa 17 bussar samt bränsle- och/eller elkostnaden (räknat på 

dagens totala årliga körsträcka 571 502,4 km, bränsle- och elkostnaden har justerats 
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efter KPI, därav skiljer sig bränsle- och energikostnaden i SEK/km från Figur 23) för 

dessa 17 bussar under en tioårsperiod – 2017-2026. Eventuell kostnad för batteribyte är 

ej medräknat. 

Den totala kostnaden för en: 

 HVO/el-hybridfordonsflotta är 98,46 MSEK. 

 Fordonsgasflotta är 126,07 MSEK. 

 HVO-fordonsflotta är 110,18 MSEK. 

 Elfordonsflotta är 95,89 MSEK. 

Investeringskostnaden för en: 

 HVO/el-hybridfordonsflotta är 51,68 MSEK. 

 Fordonsgasflotta är 41,99 MSEK. 

 HVO-fordonsflotta är 38,42 MSEK. 

 Elfordonsflotta är 74,63 MSEK. 

Då både verkningsgraden och inköpspriset för en elbuss är betydligt mycket högre än 

för en diesel- eller gasbuss blir energikostnaden i förhållande till investeringskostnaden 

nästan försumbar för en elbuss. 

 Energikostnaden för en: 

 HVO/el-hybridfordonsflotta är 17,47 MSEK. 

 Fordonsgasflotta är 32,99 MSEK. 

 HVO-fordonsflotta är 20,66 MSEK. 

 Elfordonsflotta är 6,60 MSEK. 

En elbuss har en årlig servicekostnad motsvarande halva årliga servicekostnaden för en 

HVO/el-hybridbuss. En konventionell gasbuss eller HVO-buss har högre servicekostnad 

än både en el- och en HVO/el-hybridbuss.  

Servicekostnaden för en:  

 HVO/el-hybridfordonsflotta är 29,32 MSEK. 

 Fordonsgasflotta är 51,09 MSEK. 

 HVO-fordonsflotta är 51,09 MSEK. 

 Elfordonsflotta är 14,66 MSEK. 

Resultatet visar att en helt elektrifierad fordonsflotta är det mest lönsamma alternativet – 

med en kostnad på totalt 95,85 MSEK för 10 års drift av Alfa- och Betatrafiken, vilket 

innebär besparingar på: 

 – 2,57 MSEK, i jämförelse med en HVO/el-hybridbaserad fordonsflotta. 

 – 30,18 MSEK, i jämförelse med fordonsgasbaserad fordonsflotta. 

 – 14,29 MSEK, i jämförelse med en HVO-baserad fordonsflotta. 
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7.7 Laddinfrastruktur 

 

 

Figur 30. Tilltänkta laddplatser. 

Figur 30 visar Alfaturen i rött och Betaturen i blått, samtliga hållplatser på respektive 

tur finns markerat i figuren. Vissa hållplatser är dubbelmarkerade då både Alfa- och 

Betaturen, för dessa specifika hållplatser, stannar två gånger – en på vägen fram och en 

på vägen tillbaka. 

I svart syns respektive turs ändhållplats. Figur 12 och Figur 14 visar stopptiderna för 

respektive hållplats på varje tur. Ur figurerna urskiljs det att bussen stannar längst vid 

ändhållplatserna, laddning bör således ske där. 

I grönt i figuren syns de två transformatorstationer som är närmast de två tilltänkta 

laddstationerna – T62, 630 kVA för Alfa och T66, 800 kVA för Beta, båda 

transformatorstationer har ett fack ledigt för högspänning. 

I orange i figuren syns garaget där bussarna från år 2017 och framåt kommer stå 

parkerade nattetid och där depåladdning antas ske. 
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7.7.1 Elnät 

I Figur 20 visas energiförbrukningen per tur för Alfa och Beta för olika scenarion – 

extern värme - maxförbrukning, extern värme - genomsnittlig förbrukning, elektrisk 

värme – maxförbrukning och elektrisk värme – genomsnittlig förbrukning. I 

extremfallet kan upp till 16,95 kWh/tur och 15,60 kWh/tur förbrukas för Alfa respektive 

Beta.  

Även om detta beskriver ett extremfall är det viktigt att dimensionera storleken på 

elbussens batteri och laddinfrastrukturens effekt därefter. Bussen måste klara att åka 

minst ett varv även vid maxbelastning, exempelvis en mycket kall vinterdag med många 

passagerare samt med många av- och påsläpp. Baserat på siffrorna i denna studie skulle 

det då teoretiskt sett krävas, som minst, ett batteripack på 16,95 kWh för Alfa och 15,60 

kWh för Beta, förutsatt att bussen har möjlighet att ladda efter varje tur. Enligt den 

erhållna information i RFI:erna är de elbussar som nyttjar hållplatsladdning 

dimensionerade med ett batteripack på minimum 55 kWh och uppåt (RFI-möten med 

busstillverkare). Det innebär alltså att bussen även vid kombinationen minsta möjliga 

batterikapacitet och maximala möjliga energiförbrukning skulle klara att köra tre varv 

på Alfa och tre varv på Beta innan batteriet är urladdat.  

Detta i sin tur innebär att, under följande antaganden: 

 Alfa i genomsnitt har 8 minuter och 53 sekunders väntetid och Beta 2 minuter 

och 12 sekunders väntetid vid respektive ändhållplats innan en ny tur påbörjas 

(Figur 12 och Figur 14).  

 Den maximala energiförbrukningen för en tur med Alfa är 16,95 kWh och en tur 

med Beta är 15,60 kWh (Figur 20). 

 Batteriet är full-laddat vid start. 

 Det tar cirka 25 sekunder för bussen att ansluta till laddinfrastrukturen (egna 

uppmätta data). 

Bör den maximala effektkapaciteten på respektive hållplats laddinfrastruktur vara: 

 

𝐿𝑎𝑑𝑑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝐴𝐿𝐹𝐴|𝑀𝐴𝑋  =
16,95 𝑘𝑊

508 𝑠
=

61,02 𝑀𝐽

508 𝑠
= 120 𝑘𝑊   

 

𝐿𝑎𝑑𝑑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝐵𝐸𝑇𝐴|𝑀𝐴𝑋  =
15,90 𝑘𝑊

 107 𝑠
=

57,24 𝑀𝐽

107 𝑠
=  535 𝑘𝑊   

 

För att garantera att bussen efter varje tur kan ladda upp batteriet med den nyss 

förbrukade energin och således användas kontinuerligt i drift. 
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Det är viktigt att poängtera att dessa siffror beskriver den maximala effekten.  

Vid användandet av genomsnittsenergiförbrukningen bör effektkapaciteten på 

respektive hållplats laddinfrastruktur vara: 

Elektrisk värme: 

 

𝐿𝑎𝑑𝑑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝐴𝐿𝐹𝐴|𝑎𝑣𝑔 .  =
10,17 𝑘𝑊

508 𝑠
=

36,612 𝑀𝐽

508 𝑠
= 72 𝑘𝑊   

 

𝐿𝑎𝑑𝑑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝐵𝐸𝑇𝐴|𝑎𝑣𝑔 .  =
9,36 𝑘𝑊

107 𝑠
=

33,696 𝑀𝐽

107 𝑠
= 315 𝑘𝑊   

 

Extern värme: 

 

𝐿𝑎𝑑𝑑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝐴𝐿𝐹𝐴|𝑎𝑣𝑔 .  =
8,14 𝑘𝑊

508 𝑠
=

32,904 𝑀𝐽

508 𝑠
= 65 𝑘𝑊   

 

𝐿𝑎𝑑𝑑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝐴𝐿𝐹𝐴|𝑎𝑣𝑔 . =
7,49 𝑘𝑊

107 𝑠
=

26,964 𝑀𝐽

107 𝑠
= 252 𝑘𝑊   

 

Resultaten visar på stora variationer i effektbehovet. Effektbehovet på Alfa varierar 

mellan 65 kW – 120 kW och effektbehovet på Beta varierar mellan 252 kW – 535 kW.  

Detta är inte problematiskt vad gäller Alfaturen, då pantografer levereras med en effekt 

på 150 kW och uppåt och T62, 630 kVA har kapacitet över för att leverera effekt till en 

150 kW pantograf installerad vid Alfas ändhållplats.  

Med ett avstånd till den tilltänkta laddstationen på cirka 300 m medför det enbart en 

kostnad för dragning av kablar på cirka 360 000 SEK = 0,36 MSEK. Då är denna 

laddstation dimensionerad för att klara effekter upp till 150 kW, vilket bör täcka upp ett 

eventuellt utökat framtida behov (Personlig kommunikation med Håkan Pedersen, 

2016). 

Betaturen har en variation mellan 252 – 535 kW, vilket blir mer problematiskt. På 

Betaturen krävs en maximal laddeffekt på 535 kW, vilket den närliggande befintliga 

transformatorstationen med fack ledigt för högspänning - T66, 800 kVA, med dess 

nuvarande belastning från övrig verksamhet, inte klarar av. Det krävs således att en ny 

transformatorstation byggs ut. De ingående komponenter/kostnader som då tillkommer 



72 

 

är: transformatorstation, övervakning, transformator 630 kVA, högspänningsfack, 

lågspänningsfack, anläggning/projektering, högspänningskabel och lågspänningskabel 

(Personlig kommunikation med Håkan Pedersen, 2016). 

Detta kan utföras på tre olika sätt: 

 Alternativ 1: Ett budgetalternativ med en såkallad satellitstation där den nya 

transformatorstationen kopplas direkt i det lediga högspänningsfacket i den 

befintliga transformatorstationen. Fördelen är att det blir billigare, nackdelarna 

är lägre tillgänglighet, ett mindre robust system och begränsad 

utbyggnadsmöjlighet. Kostnad: 1 291 000 SEK = 1,291 MSEK. 

 

 Alternativ 2: Ett något dyrare alternativ med en transformatorstation i slinga. 

Det innebär att systemet blir robustare eftersom att det finns redundans 

högspänningslinjerna. Kostnad: 2 597 500 SEK = 2,5975 MSEK. 

 

 Alternativ 3: Det dyraste men mest robusta alternativet med en 

transformatorstation i slinga innehållandes två transformatorer. Med detta 

alternativ uppnås ytterligare robusthet i systemet då det finns redundans 

transformator och högspänningslina. Kostnad: 2 797 500 SEK = 2,7975 MSEK. 

Transformatorstationen klarar då av effekter upp till 600 kW för samtliga av dessa 

alternativ, vilket bör täcka upp ett eventuellt utökat framtida behov. 

Ett fjärde alternativ är att anpassa körschemat eller bussen efter befintlig 

transformatorkapacitet. Då kan en lägre laddeffekt användas, då blir kostnaden för 

pantografen och ombyggnation av elnät lägre. 

 Alternativ 4: Den maximala effekten som T66, 800 kVA, med dess nuvarande 

belastning från övrig verksamhet, klarar av att leverera är 200 kW. Med detta 

alternativ tillkommer enbart en elnätskostnad för dragning av kablar på cirka 

360 000 SEK = 0,36 MSEK.  

 

För att garantera att bussen efter varje tur kan ladda upp batteriet med den nyss 

förbrukade energin måste körschemat på Beta måste läggas om så att cirka 4 

minuter och 46 sekunder efter varje tur finns tillgängligt för laddning. Då kan 

eventuellt en kostnad för ytterligare en buss i drift tillkomma för att klara av att 

möta passagerarbehovet. Enligt Figur 29 innebär det en årlig total busskostnad 

på cirka 564 000 SEK, exklusive lönekostnad. Under antagandet att en 

busschaufför kostar 300 000 SEK per år i lönekostnader innebär det en total 

kostnad på 8 640 000 under 10 år (bussens ekonomiska livslängd), för en 

extrabuss med chaufför. Den totala kostnaden för alternativ 4 blir i detta fall 8 

640 000 SEK + 2 396 167 SEK = 11 036 167 SEK. Det i sin tur innebär att det 

blir mer lönsamt med alternativ 1 – 3. 
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Simuleringar visar dock att det finns potential att använda den maximala 

effekten som transformatorstationen klarar av – 200 kW samt dagens körschema 

med en laddtid på enbart 1 min och 47 s. Det innebär alltså att det finns potential 

att elektrifiera även Betatrafiken utan större elnätsinvesteringar. Detta löses 

genom att använda ett större batteripaket på bussen, 110 kWh istället för 

föreslagna 55 kWh, samt låta bussens batterikapacitet kontinuerligt laddas ur 

under dagens gång. 

 

Figur 31. Simulering av en urladdningscykel för en buss på Betaturen. 

Figur 31 visar urladdningscykeln i detta fall. Bussen startar med ett fulladdat 110 kWh 

batteri vid tiden t = 0. Bussen kör ett varv på Beta på cirka 25 minuter och tappar då 

ungefär från 110 kWh till 95 kWh, därefter laddas bussen med 200 kW under 1 minut 

och 47 sekunder, batterikapaciteten höjs då från 95 kWh till cirka 101 kWh. Cykeln 

upprepas i cirka 3 timmar och 30 minuter innan bussens batteri når den kritiska gränsen 

på 20 % av den maximala batterikapaciteten. Då behöver bussen fulladdas för att 

ytterligare klara av 3 timmar och 30 minuters körning. Med en laddeffekt på 150 kW 

(maximala effekten för en depåladdare) innebär det en laddtid på 44 minuter. Däremot 

tillkommer då kostnader för 17 extra depåladdare vid rast/uppehållsrum, dessa till en 

kostnad av ungefär 782 000 SEK enligt Tabell 13. Samt eventuellt en kostnad för 

utbyggnad av elnätet för att klara av att leverera effekt till depåladdarna vid 

uppehållsrummet och garaget där bussarna står nattetid. 

Av dessa anledningar är det svårt att avgöra huruvida detta alternativ är mer lönsamt än 

alternativ 1-3. Ytterligare utredning krävs innan en slutsats kan dras gällande de olika 

alternativen.  
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7.7.2 Snabbladdare 

Tabell 11. Kostnader, snabbladdare. 

Laddinfrastruktur Styckkostnad,  

Konduktiv 1 150 kW: ≈ 

940 625 SEK 

200 kW ≈ 

1 254 167 

SEK 

300 kW: ≈ 

1 881 250 

SEK 

350 kW: ≈ 

2 194 792 

SEK 

600 kW: ≈ 

3 762 500 

SEK 

Konduktiv 2 ≈ 125,00 

MSEK 

Induktiv 1 150 kW: ≈ 

1 491 300 

SEK 

200 kW ≈ 

1 988 400 

SEK 

300 kW: ≈ 

2 982 600 

SEK. 

 

 

Induktiv 2 ≈ 51,186 

MSEK 

 

Tabell 11 är en sammanställning av kostnaderna för de olika snabbladdinfrastrukturerna 

för olika effektnivåer. Sammanställningen åskådliggörs i Figur 31 och Figur 32. 
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Styckkostnaden för den statiska konduktiva laddinfrastrukturen är 6270,833333 

SEK/kW, med en varierande laddeffekt på 150 kW, 200 kW, 300 kW, 350 kW och 600 

kW innebär det en varierande kostnad på 940 625 SEK, 1 254 167 SEK, 1 881 250 

SEK, 2 194 792 SEK och 3 762 500 beroende på hur hög effekt som installeras.  

 150 kW: ≈ 940 625 SEK. 

 200 kW: ≈ 1 254 167 SEK. 

 300 kW: ≈ 1 881 250 SEK 

 350 kW: ≈ 2 194 792 SEK. 

 600 kW: ≈ 3 672 500 SEK. 

Kostnaden för den dynamiska konduktiva matningen är 125 MSEK.  

 ≈ 125,00 MSEK. 

Kostnaden för den induktiva statiska laddinfrastrukturen är 9 942 SEK/kW, med en 

laddeffekt på 150kW innebär det en kostnad på 1 491 300 SEK, med en laddeffekt på 

200 kW innebär det en kostnad på 1 988 400 SEK och med en laddeffekt på 300 kW 

innebär det en kostnad på 2 982 600 SEK.  

 150 kW: ≈ 1 491 300 SEK. 

 200 kW: ≈ 1 988 400 SEK. 

 300 kW: ≈ 2 982 600 SEK. 

Kostnaden för den induktiva dynamiska laddinfrastrukturen är ≈ 39 865 596 SEK/km 

(Tabell 10). Däremot är det inte hela körsträckan som behöver elektrifieras. I Figur 19 

visas att den maximala energiförbrukningen en elbuss kan ha på Alfa- eller Betaturen är 

16,95 kWh = 61,02 MJ. 

En laddeffekt på 200 kW = 0,2 MW medför att tiden det tar för bussen att ladda upp den 

energi som krävs per tur vid maxbelastning är 61,02 MJ / 0,2 MW = 305,1 s = 0,08475 

h. 

Enligt Tabell 1 har bussarna en genomsnittshastighet på 15,7 km/h och 14,6 km/h för 

Alfa respektive Beta. Detta medför en genomsnittshastighet för båda turerna på 15,15 

km/h. 

Vilket medför att en sträcka av följande längd skulle behöva elektrifieras: 

15,15 km/h * 0,08475h = 1,2839625 km = 1283,9625 m ≈ 1 284 m. 

Detta då till en kostnad av: 

39 865 596 SEK/km * 1,2839625 km = 51 185 930,3 SEK ≈ 51,186 MSEK. 

 ≈ 51,19 MSEK. 
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Figur 32. Kostnader, snabbladdinfrastruktur, SEK. 

Ur Figur 32 utläses att kostnaderna för Konduktiv 2 och Induktiv 2 är avsevärt mycket 

högre än kostnaderna för Konduktiv 1 och Induktiv 1. Konduktiv 2 och Induktiv 2 

utesluts alltså som en potentiell lösning på snabbladdinfrastruktur.  

 

 

Figur 33. Kostnader för Konduktiv 1 och Induktiv 1, SEK. 
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Figur 33 visar kostnaderna för olika effektnivåer för Konduktiv 1 och Induktiv 1. Ur 

figuren utläses att Konduktiv 1 är det mest lönsamma alternativet. Anledningen till att 

kostnader för Induktiv 1 med avseende på effektnivåer över 300 kW inte redovisas är 

för att denna infrastruktur maximalt klarar av effektnivåer upp till 300 kW. 

7.7.3 Extrakostnad, fordon 

Tabell 12. Extrakostnad, fordon. 

Laddinfrastruktur Styckkostnad Antal Total 

investeringskostnad 

Konduktiv 1 0 SEK 0 0 

Konduktiv 2 50 000 SEK 17 850 000 SEK 

Induktiv 1 29 289 SEK 17 497 913 SEK 

Induktiv 2 29 289 SEK 17 497 913 SEK 

 

Konduktiv 1 kräver ingen spole eller anslutningsmekanism mellan fordon och laddare.  

Konduktiv 2 kräver att bussen är utrustad med en anslutningsmekanism mellan buss och 

skena, denna till en kostnad av 50 000 SEK/enhet, vilket för 17 bussar blir 850 000 SEK 

(Tabell 10).  

Induktiv 1 kräver att en spole finns installerad på bussen, denna till en kostnad av 

29 289 SEK/enhet, vilket för 17 bussar blir 497 913 SEK (Tabell 10).  

Induktiv 2 kräver även den att en spole finns installerad på bussen, denna till en kostnad 

av 29 289 SEK/enhet, vilket för 17 bussar blir 497 913 SEK (Tabell 10).  

7.7.4 Depåladdare 

 

Tabell 13. Kostnader, depåladdare. 

Laddinfrastrukt

ur 

Styckkostn

ad 

Anta

l 

Elnätskostn

ad 

Installationskostn

ad 

Total 

kostna

d 

Depåladdare, 50 

kW 

27 500 SEK 17 0 18 500 SEK/enhet 782 00

0 SEK 
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Samtliga typer av laddinfrastruktur kräver även tillgång till långsam laddning i depå för 

att balansera batterierna emellanåt, denna till en kostnad på cirka 27 500 SEK/enhet plus 

en installationskostnad på 18 500 SEK/enhet (Tabell 10). Detta resulterar i en total 

investeringskostnad för 17 enheter depåladdare på 782 000 SEK.  

Depåladdaren har en varierande effekt mellan 20 – 150 kW. Batteristorleken på en 

elbuss varierar beroende på hur lång räckvidd elbussen behöver ha. Alfa är 6,78 km och 

Beta 6,24 km, sträckor som i detta sammanhang är väldigt korta. Figur 17 visar att den 

maximala energiförbrukningen per tur för Alfa är 16,95 kWh och för Beta 15,60 kWh. 

Det är därför troligt att anta att elbussarna på Alfa- och Betaturen kommer att 

dimensioneras med det minsta möjliga batteripaketet, vilket enligt RFI-

sammanställningen då är 55 kWh. Med en lägsta effekt på 20 kW per depåladdare 

innebär det att ett batteripack på 55 kWh hinner långsamladdas på 2 timmar och 45 

minuter, vilket är mer än tillräckligt då det finns tid för att långsamladda i depå mellan 

19:00 – 06:00. I fallet då alla 17 bussar pluggas in samtidigt innebär det en belastning 

på 20 kW * 17 = 340 kW, vilket riskerar att överbelasta befintligt elnät. Därför bör 

laddtiderna justeras så att inte alla 17 bussar laddar samtidigt, varje buss kräver 2 

timmar och 45 minuter = 2,75 timmar för att depåladdas. Det innebär att det under tiden 

19:00 – 06:00, dvs. 11 timmar, hinner med 11 / 2,75 = 4 omgångar av depåladdning. 

Det innebär att det går att justera laddningen så att 17 bussar / 4 omgångar = 4,25, dvs. 

enbart 5 bussar laddar åt gången, exempelvis 5 bussar mellan 19:00 – 21:30, 5 bussar 

mellan 21:30 – 00:00, 5 bussar mellan 00:00 – 02:30 och resterande mellan 02:30 – 

05:00. Det ger då ett maximalt effektbehov på 5 * 20 kW = 100 kW, vilket redan 

befintlig transformatorkapacitet klarar av då det under dessa tider på dygnet finns effekt 

över, effekt som under dagen används av övrig verksamhet (Personlig kommunikation 

med Håkan Pedersen, 2016). 
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7.7.5 Total investeringskostnad, laddinfrastruktur 

 

Figur 34. Total investeringskostnad för den mest kostnadseffektiva laddinfrastrukturen, 

konduktiv 1, olika alternativ. 

Ur Figur 34 utläses den totala kostnaden för snabbladdinfrastrukturen Konduktiv 1 samt 

extrakostnader på fordon och depåladdare, för samtliga 17 bussar.  

Med A1, A2, A3 och A4 menas de olika förslagen på elnätsutbyggnader som finns 

presenterat i Kapitel 7.7.1. 

Ur figuren utläses att den totala kostnaden för Konduktiv 1, A1 är: 

 150 kW: 2 082 625 SEK. 

 200 kW: 2 396 167 SEK. 

 300 kW: 3 954 250 SEK. 

 350 kW: 4 267 792 SEK. 

 600 kW: 5 835 500 SEK. 

Ur figuren utläses att den totala kostnaden för Konduktiv 1, A2 är: 
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 150 kW: 2 082 625 SEK. 

 200 kW: 2 396 167 SEK. 

 300 kW: 5 260 750 SEK. 

 350 kW: 5 574 292 SEK. 

 600 kW: 7 142 000 SEK. 

Ur figuren utläses att den totala kostnaden för Konduktiv 1, A3 är: 

 150 kW: 2 082 625 SEK. 

 200 kW: 2 396 167 SEK. 

 300 kW: 5 460 750 SEK. 

 350 kW: 5 774 292 SEK. 

 600 kW: 7 342 000 SEK. 

Ur figuren utläses att den totala kostnaden för Konduktiv 1, A4 är: 

 150 kW: 2 082 625 SEK. 

 200 kW: 2 396 167 SEK. 

På Alfaturen räcker det med 150 kW, den totala kostnaden för den infrastruktur som en 

elektrifiering av Alfaturen medför blir således 2 082 625 SEK.  

På Betaturen behövs det 600 kW laddeffekt för att klara av dagens körschema. Detta går 

som beskrivet i Kapitel 7.7.1 att lösas med tre olika alternativ.  

Med alternativ 1 installeras en 600 kW pantograf till en satellitstation där den nya 

transformatorstationen kopplas direkt i det lediga högspänningsfacket i den befintliga 

transformatorstationen. Fördelen är att det blir billigare, nackdelarna är lägre 

tillgänglighet, ett mindre robust system och begränsad utbyggnadsmöjlighet. Detta till 

en total kostnad på 5 835 500 SEK. 

Med alternativ 2 installeras en 600 kW pantograf till en transformatorstation i slinga. 

Systemet blir då robustare då det finns redundans i högspänningslinjerna. Detta till en 

total kostnad på 7 142 000 SEK. 

Med alternativ 3 installeras en 600 kW pantograf till en transformatorstation i slinga 

innehållandes två transformatorer. Med detta alternativ uppnås ytterligare robusthet i 

systemet då det finns redundans transformator och högspänningslina. Med detta 

alternativ kan en kontinuerlig drift av pantografen garanteras. Detta till en total kostnad 

på 7 342 000 SEK. 

Det skiljer sig alltså 1 306 500 SEK mellan A1 och A2 samt 1 506 500 SEK mellan A1 

och A3 samt 200 000 SEK mellan A2 och A3. Vilket i sammanhanget är en relativt liten 

kostnad med tanke på de fördelar som uppnås. Vidare visade resultaten i Figur 29 att det 

går att uppnå kostnadsbesparingar (under en buss ekonomiska livslängd -10 år) på 

respektive -2,57 MSEK, -30,18 MSEK samt -14,29 MSEK genom att byta till en 
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elektrifierad fordonsflotta från en HVO/el-, gas- samt HVO-baserad fordonsflotta. Det 

frigörs alltså kapital att investera i laddinfrastruktur. 

Med alternativ 4 används 150 kW laddeffekt på Alfa och 200 kW laddeffekt på Beta, 

vilket existerande transformatorstation på Beta klarar av. Med 200 kW laddeffekt 

behövs en laddtid på 4 minuter och 45 sekunder, vilket innebär en omläggning av 

schemat och eventuellt en extra buss i drift. Den totala kostnaden för den infrastruktur 

som en elektrifiering av Alfaturen medför blir således 2 082 625 SEK och den totala 

kostnaden för den infrastruktur som en elektrifiering av Betaturen medför blir 2 396 167 

SEK. 

Genom att lägga om dagens körschema och tillåta en längre laddtid på Betaturen kan 

besparingar i ladd- och elnätsinfrastruktur på 3 493 333 SEK, 4 745 833 SEK, 

4 945 833 SEK respektive åstadkommas, i jämförelse med alternativen med de högre 

effektnivåerna för att möta dagens körschema. Detta förutsatt att ingen extra buss 

behöver driftsättas. 

Däremot kan eventuellt en kostnad för ytterligare en buss i drift tillkomma för att klara 

av att möta passagerarbehovet. Enligt Figur 29 innebär det en årlig total busskostnad på 

cirka 564 000 SEK, exklusive lönekostnad. Under antagandet att en busschaufför kostar 

300 000 SEK per år i lönekostnader innebär det en total kostnad på 8 640 000 under 10 

år (bussens ekonomiska livslängd), för en extrabuss med chaufför. Den totala kostnaden 

för alternativ 4 blir i detta fall 8 640 000 SEK + 2 396 167 SEK = 11 036 167 SEK. Det 

i sin tur innebär att det blir mer lönsamt med alternativ 1 – 3. 

Simuleringar visar dock att det finns potential att använda den laddeffekt som befintligt 

elnät klarar av – 200 kW samt dagens körschema med en ändhållplatsladdning på 1 

minut och 47 sekunder genom att använda ett större batteri, 110 kWh istället för 55 

kWh. Bussen kan då köras i cirka 3,5 timmar innan den behöver en lite längre paus för 

laddning, en total körtid på 3,5 timmar innan en full uppladdning av batteriet bör gå att 

integrera i befintligt körschema då chauffören exempelvis har lunchpaus. Däremot 

medför detta alternativ ytterligare kostnader i form av depåladdare vid uppehållsrum, 

dyrare bussar då de har större batteri, dyrare batteribyte och en eventuell ombyggnation 

av elnätet kring garaget där bussarna står nattetid samt på parkeringsplatserna där 

bussarna står under lunch eller övriga raster. Det krävs således en djupare undersökning 

gällande kostnaderna för de olika presenterade alternativen vad gäller en elektrifiering 

av Betaturen. 
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8. Känslighetsanalys 

8.1 Kostnad, batteribyte 

Prognoser visar att ett Litiumjonbatteri år 2020 kommer att kosta cirka $ 200/kWh = 1 

627,9 SEK/kWh. År 2025 kommer kostnaden att ha sjunkit ytterligare, närmare bestämt 

till $ 160/kWh = 1 302,3 SEK/kWh (McKinsey, 2012, AECOM, 2014, IRENA 2015).  

Under antagandet att ett batteri har en livslängd på fem år med dagens körschema och 

att elbussarna startar i drift år 2017, innebär det att ett batteribyte bör ske år 2023 (RFI-

möten med busstillverkare). 

Genomsnittskostnaden i SEK/kWh för ett Litiumjonbatteri år 2020 – 2025 är (1 627,9 + 

1 302,3) / 2 = 1 465,07 SEK/kWh. 

Det i sin tur innebär en batteribyteskostnad per buss (under antagandet att bussarna har 

ett batteripaket på 55 kWh) på 55 kWh * 1 465,07SEK/kWh = 80 578,87 SEK. För 17 

bussar blir det 1 369 841 SEK. Det ger en kilometerkostnad för ett batteribyte på: 

 För 700 000 km/10 år: 80 578,87 / 700 000 = 1,15 SEK/km. 

 För 476 252 km/10 år: 80 578,87 / 476 252 = 1,69 SEK/km. 

 För 336 178 km/10 år: 80 578,87 / 336 178 = 2,40 SEK/km. 

Det är svårt att avgöra huruvida detta kommer att bli en tilläggskostnad eller ej. De 

flesta leverantörer saknar data över ett batteris livslängd och de antagna kostnaderna per 

kWh är enbart prognoser. Vidare inkluderar vissa leverantörer ett kostnadsfritt 

batteribyte under bussens ekonomiska livslängd (RFI-möten med busstillverkare). Av 

dessa anledningar har kostnaden för ett batteribyte valts att exkluderas från 

resultatdelen. 

8.2 Högre reparations- och servicekostnad för en elbuss. 

Figurerna nedan visar investeringskostnad, service- och reparationskostnad samt 

bränsle- och/eller elkostnad i SEK/km för respektive drivlina under bussens ekonomiska 

livsängd – 10 år i fallet då service- och reparationskostnaden för en elbuss har höjts och 

blivit lika hög som för en HVO/el-hybridbuss. Syftet med förändringen är att avgöra hur 

en elbuss står sig i jämförelse med övriga drivlinor även vid det mindre sannolika fallet 

då en elbuss har så pass hög service- och reparationskostnad. Anledningen till att det 

kan tyckas vara osannolikt att en elbuss skall ha samma reparations- och servicekostnad 

som en HVO/el-hybridbuss är att en HVO/el-hybrid fortfarande har en konventionell 

förbränningsmotor som är mer service- och reparationskrävande än en elmotor. 
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Figur 35. Känslighetsanalys, högre servicekostnad, 70 000 km/år. 

Figur 35 visar investeringskostnad, service- och reparationskostnad samt bränsle- 

och/eller elkostnad i SEK/km för respektive drivlina under bussens ekonomiska 

livsängd – 10 år. Resultatet är baserat på att varje buss har en årlig körsträcka på 70 000 

km och under dess ekonomiska livslängd 700 000 km. Bränsle- och elkostnaden har 

justerats efter KPI 10 år framåt, servicekostnaden för en elbuss har höjts, nu till samma 

nivå som för dagens HVO/el-hybrider. 

Ur figuren utläses att: 

 En HVO/el-hybridbuss kostar cirka 12,53 SEK/km. 

 En fordonsgasbuss kostar cirka 18,24 SEK/km. 

 En HVO-buss kostar cirka 15,79 SEK/km. 

 En elbuss med elektrisk värme kostar cirka 12,55 SEK/km. 
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Figur 36. Känslighetsanalys, högre servicekostnad, 47 625,2 km/år. 

Figur 36 visar investeringskostnad, service- och reparationskostnad samt bränsle- 

och/eller elkostnad i SEK/km för respektive drivlina under bussens ekonomiska 

livsängd – 10 år. Resultatet är baserat på att varje buss har en årlig körsträcka på 

47 625,2 km och under dess ekonomiska livslängd 776 252 km. Bränsle- och 

elkostnaden har justerats efter KPI 10 år framåt, servicekostnaden för en elbuss har 

höjts, nu till samma nivå som för dagens HVO/el-hybrider. 

Ur figuren utläses att: 

 En HVO/el-hybridbuss kostar cirka 14,57 SEK/km. 

 En fordonsgasbuss kostar cirka 19,90 SEK/km. 

 En HVO-buss kostar cirka 17,30 SEK/km. 

 En elbuss med elektrisk värme kostar cirka 15,50 SEK/km. 
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Figur 37. Känslighetsanalys, högre servicekostnad, 33 617,8 km/år. 

Figur 37 visar investeringskostnad, service- och reparationskostnad samt bränsle- 

och/eller elkostnad i SEK/km för respektive drivlina under bussens ekonomiska 

livsängd – 10 år. Resultatet är baserat på att varje buss har en årlig körsträcka på 

33 617,8 km och under dess ekonomiska livslängd 336 178 km. Bränsle- och 

elkostnaden har justerats efter KPI 10 år framåt, servicekostnaden för en elbuss har 

höjts, nu till samma nivå som för dagens HVO/el-hybrider. 

Ur figuren utläses att: 

 En HVO/el-hybridbuss kostar cirka 17,23 SEK/km. 

 En fordonsgasbuss kostar cirka 22,06 SEK/km. 

 En HVO-buss kostar cirka 19,28 SEK/km. 

 En elbuss med elektrisk värme kostar cirka 19,34 SEK/km. 

Ur Figur 34 utläses att när en elbuss har samma reparations- och servicekostnad som en 

HVO/el-hybridbuss har de samma kilometerkostnad ≈ 12,5 SEK/km, vid fallet med en 

årlig körsträcka på 70 000 km per buss. Sänks den årliga körsträckan, som i Figur 35, 

med en årlig körsträcka på cirka 47 625 km, blir en elbuss cirka 1 SEK dyrare per 

kilometer i jämförelse med en HVO/el-hybridbuss. Sänks den årliga körsträckan 

ytterligare, som i Figur 36, med en årlig körsträcka på cirka 33 618 km, blir en elbuss 

cirka 2 SEK dyrare per kilometer i jämförelse med en HVO/el-hybridbuss. I detta fall 

blir en HVO-buss lika kostnadseffektiv som en elbuss, båda med en kilometerkostnad 

på cirka 19,3 SEK/km. En gasbuss är dyrast i samtliga fall.  
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8.3 Total kostnad i SEK/km, inklusive batteribyteskostnad, 
elbuss med låg servicekostnad. 

 

 

Figur 38. Total kostnad, 70 000 km/år. 

Figur 38 visar investeringskostnad, service- och reparationskostnad, bränsle- och/eller 

elkostnad samt batteribyteskostnad i SEK/km för respektive drivlina under bussens 

ekonomiska livsängd – 10 år. Resultatet är baserat på faktiska uppmätta data över 

genomsnittlig årlig körsträcka för bussarna på landside – 70 000 km per år. Det innebär 

att varje buss åker totalt 700 000 km under dess ekonomiska livslängd. Bränsle- och 

elkostnaden har justerats efter KPI 10 år framåt. 

Ur figuren utläses att: 

 En HVO/el-hybridbuss kostar cirka 12,53 SEK/km. 

 En fordonsgasbuss kostar cirka 18,24 SEK/km. 

 En HVO-buss kostar cirka 15,79 SEK/km. 

 En elbuss med elektrisk värme kostar cirka 11,14 SEK/km. 
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Figur 39. Total kostnad, 47 625,2 km/år. 

Figur 39 visar investeringskostnad, service- och reparationskostnad samt bränsle- 

och/eller elkostnad samt batteribyteskostnad i SEK/km för respektive drivlina under 

bussens ekonomiska livsängd – 10 år. Resultatet är baserat på att Alfas och Betas 

körsträcka totalt är 571 502,4 km per år samt att fordonsflottan består av 17 bussar 

varpå 12 används kontinuerligt och de resterande 5 står i reserv, vilket är det sätt som 

dagens bussar används på. Det innebär att varje buss årligen åker 571 502,4,4 / 12 = 

47 625,2 km och under dess ekonomiska livslängd 476 252 km. Bränsle- och 

elkostnaden har justerats efter KPI 10 år framåt. 

Ur figuren utläses att: 

 En HVO/el-hybridbuss kostar cirka 14,57 SEK/km. 

 En fordonsgasbuss kostar cirka 19,90 SEK/km. 

 En HVO-buss kostar cirka 17,30 SEK/km. 

 En elbuss med elektrisk värme kostar cirka 14,63 SEK/km. 
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Figur 40. Total kostnad, 33 617,8 km/år. 

Figur 40 visar investeringskostnad, service- och reparationskostnad samt bränsle- 

och/eller elkostnad samt batteribyteskostnad i SEK/km för respektive drivlina under 

bussens ekonomiska livsängd – 10 år. Resultatet är baserat på att Alfas och Betas 

körsträcka totalt är 571 502,4 km per år samt att fordonsflottan består av 17 bussar som 

alla används i lika stor utsträckning. Det innebär att varje buss årligen åker 571 502,4,4 

/ 17 = 33 617,78824 km och under en tioårsperiod 336 177,8824 km. Bränsle- och 

elkostnaden har justerats efter KPI 10 år framåt. 

Ur figuren utläses att: 

 En HVO/el-hybridbuss kostar cirka 17,23 SEK/km. 

 En fordonsgasbuss kostar cirka 22,06 SEK/km. 

 En HVO-buss kostar cirka 19,28 SEK/km. 

 En elbuss med elektrisk värme kostar cirka 19,18 SEK/km. 
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9. Slutsats 

Hur ser marknaden ut för elbussar samt vilka faktorer driver omställningen till en 

fossilfri fordonsflotta? 

I december 2015 undertecknade världens länder ett bindande globalt avtal – COP 21, 

om minskade utsläpp av växthusgaser. Avtalet bedöms innebära en global 

temperaturökning på 1,5 °C. För att detta skall uppnås menar både FN och EU att de 

globala utsläppen av växthusgaser måste minska med 50 % till 2050 jämfört med 1990 

års utsläpp och vara nästintill obefintliga år 2100. EU har därför utarbetat tre klimatmål, 

till år 2020, 2030 och 2050, samtliga enligt den förhandlingslinje som EU hade i 

COP21. Inom transportsektorn på nationell nivå syns det bland annat i form av 

regeringens långsiktiga prioritering att Sverige till 2030 bör ha en fossiloberoende 

fordonsflotta samt visionen att Sverige till 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv 

energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. För att klara av denna 

omställning krävs omfattande insatser från både privata och offentliga aktörer, 

exempelvis insatser kopplade till fordon och infrastruktur, men även utveckling, 

produktion och distribution av drivmedel och energibärare. Dessa krafttag syns redan i 

2016 års statsbudget där de statliga subventionerna ”Klimatklivet” (600 MSEK årligen) 

och ”Elbusspremie” (50 – 100 MSEK årligen) ingår. 

I dagsläget är marknaden för de elektriska fordonen segmenterad, enbart en viss typ av 

kunder i ett fåtal länder står för majoriteten av inköpen. Det är framförallt tre faktorer 

som driver de tidiga brukarna till införskaffandet av ett elektriskt fordon – 

miljömedvetenhet, användarprivilegier och kostnadsbesparingar. De aktörer som redan 

idag har börjat omställningen till en fossilfri fordonsflotta drivs ofta av ambitiösa 

utsläppsmål och/eller statliga subventioner. Med en utbyggd batteritillverkning, mer 

utvecklade produktionsplattformer, en mer utbredd och standardiserad laddinfrastruktur 

och fler statliga subventioner kan tillverkningskostnaden för de elektriska fordonen 

komma att sjunka ytterligare och därmed kan efterfrågan öka. 

Konsumenternas efterfrågan på elektrifierade fordon har dock börjat visa sig i 

fordonsindustrins utveckling. Den årliga försäljningen av hybrid och elektriskt drivna 

fordon ökade under åren 2010 – 2014 från 10 000 enheter till 300 000 enheter, en 

ökning med 2 900 %. Vad gäller specifikt elbussindustrin finns det redan idag ett flertal 

aktörer som kan leverera elbussar i kommersiell skala. De flesta leverantörer beräknas 

vara igång med eldrift innan 2020. 
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Vilka för- och nackdelar finns det med en elektrifiering av den interna busstrafiken på 

landside samt är det ekonomiskt försvarbart? 

Resultaten visar att det för trafiken på landside går att minska energiförbrukningen med 

respektive 54 %, 78 % och 60 % genom att byta till en elbuss från en HVO/el-

hybridbuss, fordonsgasbuss eller HVO-buss. På sikt innebär det att det går att uppnå 

årliga besparingar på 1 353,28 MWh genom att helt elektrifiera dagens fordonsflotta, en 

minskning med hela 61 %. Ur en energieffektiviseringsaspekt finns det alltså klara 

incitament för en elektrifiering av busstrafiken. 

Resultaten med avseende på utsläppen av den totala mängden växthusgaser, uttryckt i 

koldioxidekvivalenter för bränsle-/energiförbrukningen i kg/km, är lägst för en elbuss 

som ligger någonstans mellan 0,167 – 0,188 kg/km beroende på om värme tillförs 

externt eller internt. Däremot ligger en HVO/el-hybridbuss eller en konventionell HVO-

buss på ungefär samma nivå, mellan 0,217 – 0,220 kg/km. Detta trots att 

verkningsgraden för en elmotor är betydligt mycket högre än för en dieselmotor. Det 

beror på att nordisk elmix har en högre emissionsfaktor (125 kg/MWh) än HVO (56 

kg/MWh). Det klart utmärkande fallet är en fordonsgasbuss (blandning på 63 % biogas 

och 37 % naturgas) som släpper ut 0,791 kg/km, cirka 4,5 gånger mer än en elbuss och 

cirka 3,5 gånger mer än en HVO- och/eller HVO/el-hybridbuss. Ur ett CO2-perspektiv 

kan elbussen således jämställas med en HVO- eller HVO/el-hybridbuss. Däremot finns 

det klara incitament för att byta drivlina från fordonsgas till antingen el eller HVO. 

Genom att driva Alfa- och Betatrafiken med en elektrifierad fordonsflotta går det att 

reducera CO2-utsläppet med upp till 47 % i jämförelse med dagens användning av 

fordonsflottan.  

Kostnadsberäkningarna visar att en elbuss är det mest lönsamma alternativet. Den totala 

kostnaden för en elbuss i drift på Alfa- och Betaturen under en tioårsperiod är cirka 10 

SEK/km. Detta kan jämföras med en HVO/el-hybridbuss som kostar 13 SEK/km, en 

gasbuss som kostar 18 SEK/km och en HVO-buss som kostar cirka 16 SEK/km. 

Ovanstående resultat gäller för en elbuss med låg servicekostnad samt kostnadsfritt 

batteribyte efter halva bussens ekonomiska livslängd (vilket vissa busstillverkare 

garanterar). Vidare konfirmeras detta resultat i känslighetsanalysen som visar att det i 

extremfallet, då en elbuss har lika hög servicekostnad som en HVO/el-hybridbuss, går 

att jämställa kostnaden för en elbuss och en HVO/el-hybridbuss. Båda dessa drivlinor är 

dock fortfarande klart billigare än både en HVO- eller gasbuss, förutsatt en årlig 

körsträcka mellan 47 000 km – 70 000 km (eller mer). Vidare visar känslighetsanalysen 

att kostnaden för en elbuss är jämförbar med kostnaden för en HVO/el-hybrid (båda är 

mer kostnadseffektiva än en HVO- eller gasbuss) även i de fall då en tilläggskostnad för 

ett eventuellt framtida batteribyte (55 kWh) tillkommer efter halva bussens ekonomiska 

livslängd. Resultatet avser en årlig körsträcka mellan 47 000 km – 70 000 km (eller 

mer) och en låg servicekostnad för en elbuss. Huruvida en batteribyteskostnad i 

praktiken tillkommer är dock svårt att avgöra, då vissa bussleverantörer som tidigare 

nämnt garanterar ett kostnadsfritt (bytet ingår i bussens höga inköpspris) batteribyte 
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efter halva bussens ekonomiska livslängd. De batterier som byts ut har dock fortfarande 

en kapacitet motsvarande 60 – 80 % av den ursprungliga batterikapaciteten. Det finns 

alltså goda möjligheter att använda batterierna som exempelvis reservkraft i andra 

anläggningar, vilket kan medföra besparingar inom andra sektorer på Arlanda. 

Vilka lösningar på laddinfrastruktur för elbussar finns i dagsläget och vilka lösningar 

kan tänkas komma i framtiden? 

I dagsläget kan laddning antingen ske konduktivt eller induktivt, statiskt eller 

dynamiskt. De dynamiska varianterna är ännu inte kommersiellt tillgängliga. 

Vilka för- och nackdelar finns det med respektive lösning samt vilken lösning är optimal 

i termer av teknik och ekonomi för situationen på Arlanda? 

De dynamiska laddinfrastrukturerna – ERS möjliggör att längre sträckor kan 

elektrifieras, fler fordon kan då använda sig av infrastrukturen och därmed dela på 

kostnaden. Det pågår ständigt forskning kring denna typ av infrastruktur men i 

dagsläget är de elektriska vägarna inte kommersiellt gångbara. 

De statiska laddinfrastrukturerna, antingen konduktivt via en pantograf eller induktivt 

via en platta nedgrävd i marken är i dagsläget kommersiellt tillgängliga. Fördelen med 

den konduktiva varianten är att den är mer lönsam, har högre verkningsgrad och klarar 

av högre effektnivåer. Nackdelen är dess visuella inverkan på övrig miljö. Den 

induktiva varianten är nedgrävd under marken och har således ingen visuell inverkan 

däremot är den dyr, har lägre verkningsgrad och klarar inte lika höga effektnivåer som 

sin konduktiva motsvarighet. Det råder inte heller konsensus gällande den induktiva 

laddteknikens säkerhet. Resultaten visar att den konduktiva pantograftekniken är den 

mest lönsamma och funktionella laddinfrastrukturen för situationen på Arlanda. Det är 

även den konduktiva pantograf-laddtekniken som med stor sannolikhet blir europeisk 

standard år 2019 och internationell standard år 2020. Det finns således inga risker med 

att investera i denna typ av laddinfrastruktur redan idag. 

Hur optimeras laddningstid och investering i laddningsstorlek och kommer det 

befintliga elnätet att klara av att möta det ökade energi- och effektbehovet som behövs 

för tillhandahållandet av laddstationer för elektriskt drivna fordon? Om inte, hur skall 

detta lösas på bästa sätt med avseende ekonomi och funktion? 

Resultaten visar att Alfaturens effektbehov möts med en 150 kW pantograf, vilket 

dagens elnät klarar av. Den totala kostnaden för snabbladdare, depåladdare (för samtliga 

bussar på landside), installation av dessa och elnätsutbyggnad (kabeldragning) blir då 

2 082 625 SEK. 

För att möta Betaturens behov med dagens körschema krävs en laddeffekt på 535 kW, 

vilket i sammanhanget är väldigt högt. Dagens elnät klarar inte av att möta den 

effektnivån och en ombyggnation av elnätet krävs således. Det kan göras på lite olika 

sätt beroende på bland annat budget, krav på robusthet och tillgänglighet. Den totala 
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kostnaden för snabbladdare, depåladdare (för samtliga bussar på landside), installation 

av dessa och elnätsutbyggnad varierar i detta fall mellan 5 835 500 SEK – 7 342 000 

SEK, beroende på hur elnätet byggs ut. 

En justering av dagens körschema och därmed tillåta en längre paus vid ändhållplatsen 

skapar dock möjligheten att kringgå omfattande och kostsamma elnätsinvesteringar. 

Med en laddtid på strax under 5 minuter krävs enbart en laddeffekt på 200 kW. Det 

klarar det befintligt elnätet av och den totala kostnaden för snabbladdare, depåladdare 

(för samtliga bussar på landside), installation av dessa och elnätsutbyggnad 

(kabeldragning) blir då 2 396 167 SEK.  Däremot kan eventuellt en kostnad för 

ytterligare en buss i drift tillkomma. Under antagandet att en busschaufför kostar 300 

000 SEK per år i lönekostnader, innebär det en total kostnad på 8 640 000 under 10 år 

(bussens ekonomiska livslängd), för en extrabuss med chaufför. Den totala kostnaden 

för detta alternativ blir i detta fall 8 640 000 SEK + 2 396 167 SEK = 11 036 167 SEK. 

Det i sin tur innebär att det blir mer lönsamt med alternativ 1 – 3 om en extra buss 

behöver driftsättas för att möta behovet på Betaturen. 

Simuleringar visar dock att det finns potential att använda den laddeffekt som befintligt 

elnät klarar av – 200 kW samt dagens körschema med en ändhållplatsladdning på 1 

minut och 47 sekunder genom att använda ett större batteri, 110 kWh istället för 55 

kWh. Bussen kan då köras i cirka 3,5 timmar innan den behöver en lite längre paus för 

laddning, detta bör gå att integrera i befintligt körschema. Däremot medför detta 

alternativ ytterligare kostnader i form av depåladdare vid uppehållsrum, dyrare bussar 

då de har större batteri, dyrare batteribyte och en eventuell ombyggnation av elnätet 

kring garaget där bussarna står nattetid samt på parkeringsplatserna där bussarna står 

under lunch eller övriga raster. Det krävs således en djupare undersökning gällande 

kostnaderna för de olika presenterade alternativen vad gäller en elektrifiering av 

Betaturen. 

Resultatet med avseende på den totala investeringskostnaden för bussarna visar dock att 

en helt elektrifierad fordonsflotta potentiellt möjliggör besparingar på: – 2,57 MSEK i 

jämförelse med en HVO/el-hybridbaserad fordonsflotta, – 30,18 MSEK i jämförelse 

med en fordonsgasbaserad fordonsflotta och slutligen – 14,29 MSEK i jämförelse med 

en HVO-baserad fordonsflotta. Det innebär att det, oberoende av vilket av ovanstående 

nämnda alternativ på elnätsutbyggnad, frigörs kapital genom övergången till en helt 

elektrifierad bussflotta, kapital som exempelvis kan investeras i laddinfrastruktur. 
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Appendix A 

Matlabkod för simulering av en tur: 

clear all 
in=input('Ange batterikapacitet [kWh]: '); 
laddeffekt=input('Ange laddeffekt [kW]: '); 
charge=[in]; 
s=6.24;     %km 
v=14.6;     %km/h 
E_cons=2.5; %kWh/km 
chargeT=107; %s 

  
E_neg=E_cons*s;     %kWh 
t_lap=s/v;          %hour 
E_pos=laddeffekt*chargeT/3600; %kWh 
t_charge=chargeT/3600;    %hour 
t_tot=[0];  %min 
lap=0; 
while 1%charge(end)>=0.2*charge(1); 
    if charge(end)-E_neg<0.2*charge(1) 
        break 
    else 
        t_tot(end+1)=t_tot(end)+t_lap; 
        lap=lap+1; 
        charge(end+1)=charge(end)-E_neg; 
    end 
    t_tot(end+1)=t_tot(end)+t_charge; 
    charge(end+1)=charge(end)+E_pos; 
end 
disp('Antal varv innan batterikapaciteten <= 20 % av max. ') 
disp(lap) 
plot(t_tot, charge) 
hold on 
plot(t_tot, ones(1,length(t_tot))*0.2*charge(1)) 
ylim([0,charge(1)]) 
xlabel('Tid [timmar]') 
ylabel('Batterikapacitet [kWh]') 
legend('Batterikapacitetens variation','Cut-off level') 

 




