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Justerad genomsnittsålder på bussar med 
anledning av elektrifiering av stadstrafiken i 
Norrtälje 

 
Ärendebeskrivning 

Ärendet avser förslag till beslut om justerat krav på genomsnittsålder för bussar 
i Norrtälje (”Uppdragsavtal E19B”) för att möjliggöra elektrifiering av 
stadstrafiken under innevarande trafikavtal. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande i ärendet samt nedanstående underlag: 
• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Utredningsbeslut som avser övergång 

till eldriven busstrafik (Dnr nr SL 2014-2911) samt bilaga ”Behovsanalys av 
övergång till eldriven busstrafik” (Dnr 2014-2911-2) samt nedanstående 
underlag:  

• Landstingsfullmäktiges budgetbeslut juni 2016 (Ansvar för framtidens hälsa 
och tillväxt, LS 2016-0257)  

• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande ”Information om genomförd 
behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik” Trafiknämnden den 5 maj 
2015 (Dnr SL 2014-2911) inkl. bilaga ”Behovsanalys av övergång till eldriven 
busstrafik” Trafiknämnden den 5 maj 2015 (Dnr SL 2014-2911-1)  

 
 
Förslag till beslut 

Trafiknämnden föreslås med stöd av och inom ramen för förvaltningsuppdraget 
avseende AB Storstockholms Lokaltrafik besluta 
 
att godkänna justering av krav på genomsnittsålder för bussar vid införande 

av elbussar i Uppdragsavtal E19B samt 
 
att  uppdra åt förvaltningschefen att teckna nödvändiga avtal i enlighet med 

vad som följer av förslaget i detta ärende.  
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att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Förslag och motivering 

Bakgrund 
Elektrifiering av busstrafik är en växande trend såväl internationellt som i 
Sverige. Det finns potential att sänka bullernivåer, minska lokala emissioner 
(partiklar och kväve) samt kraftigt öka energieffektiviteten i bussflottan.  
En behovsanalys genomfördes 2014 av trafikförvaltningen i syfte att definiera 
strategiska vägval. Rekommendationen var en långsam övergång i samband 
med att nya trafikavtal upphandlas, dels för att elbuss- och batteritekniken är 
relativt omogen, dels för att stora satsningar redan har gjorts på en fossilfri 
bussflotta inom SL-trafiken. De redan gjorda investeringarna och tecknade 
avtal, framför allt inom biogas, behöver leva sin livslängd innan de byts ut. 
 
Ett utredningsbeslut om övergång till eldriven busstrafik i Stockholms innerstad 
fattades i augusti 2016 (SL 2014-2911). Som ett steg i landstingets 
investeringsstrategi ska utredningen belysa om och hur en storskalig satsning 
på eldriven busstrafik bör göras i samband med nytt innerstadsavtal 2022 eller 
2026. Utredningen ska också hantera en övergång till eldriven busstrafik i hela 
Stockholms län på ett mer övergripande sätt.  
 
I samband med kommande upphandlingar av trafikavtal ska möjligheten att 
introducera elbussar utredas och där det passar ska infrastrukturen och trafiken 
successivt implementeras på ett systematiskt sätt. Depåer och terminaler som 
byggs om eller där det byggs nytt ska förberedas för elektrifiering på en väl 
avvägd nivå.  
 
Trafikförvaltningen har nyligen avslutat ett EU-projekt med laddhybrider på 
linje 73 och påbörjat ett projekt med induktiv laddning i Södertälje. Dessa 
pilotprojekt har lärt, och lär, trafikförvaltningen mycket om olika 
elbusstekniker. För att en successiv övergång ska vara möjlig behöver 
förvaltningen se över styrande dokument och riktlinjer för att stödja en 
strategisk och kostnadseffektiv satsning på eldriven busstrafik. Förvaltningen 
bör också introducera elbussar successivt där det är tekniskt och avtalsmässigt 
fördelaktigt.  
 
Trafikförvaltningen har övervägt olika alternativ till elektrifiering av busslinjer 
även i andra trafikavtal, men de har av olika anledningar hittills inte bedömts 
tillräckligt resurseffektiva och/eller möjliga att genomföra utifrån avtalens 
förutsättningar.  
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Överväganden och motivering 
Trafiknämnden har i separat ärende SL 2014-2348, beslutat om fortsatt 
avtalstid för Uppdragsavtal E19B enligt avtalets maximala upphandlade 
avtalstid. Nobina har därefter inkommit med ett förslag om att köpa fem 
helelektriska depåladdade bussar för drift i Norrtälje stadstrafik under perioden 
augusti 2018 till juni 2021 då Uppdragsavtal E19B löper ut. Det är viktigt att den 
föreslagna lösningen är skalbar om trafikförvaltningen eller operatör önskar fler 
elbussar i Norrtälje i framtiden.  

Nobina tar ansvar för genomförandet av elektrifieringen och bekostar inköp av 
elbussar och långsamladdare (nattladdare) på depån. Infrastrukturen på depån, 
som är anpassad till de specifika elbussarna, blir SL:s egendom vid 
Uppdragsavtal E19B:s slut.  

I trafikförvaltningens busstrafikavtal finns ett antal styrande krav avseende 
bussfordonsålder inom ett avtalsområde (max- respektive medelålder), kopplat 
till kvalitets- och miljökrav. Dessa ålderskrav har de senaste åren varit föremål 
för diskussioner och det har lämnats förslag på möjligheter till förändrade 
villkor som effektiviserar trafikavtalen. Genom renoveringar och/eller 
uppgraderingar av fordonsflottan kan standarden förbättras så att fordonens 
ålder kan räknas om och nyinvesteringar kan undvikas.   

I Uppdragsavtal E19B har Nobina rätt att själv välja lämpliga fordon för 
Uppdraget med beaktande av för Uppdraget nödvändiga hänsyn såsom antal 
resenärer, vägförhållanden, säkerhet mm samt övriga krav på Verksamheten. I 
upphandlingen av Uppdragsavtal E19B ställdes inget krav på elbussar. I 
Uppdragsavtal E19B finns olika avtalsmekanismer som hanterar möjligheterna 
till ändring under avtalstiden.  
 
Förslaget om elektrifiering av delar av stadstrafiken i Norrtälje inom ramen för 
Uppdragsavtal E19B förutsätter att kravet på genomsnittsålder på bussfordon 
inom Uppdragsavtal E19B ändras från 8 år till 10 år vid tiden för införande av 
elbussarna. De äldre bussarna som egentligen skulle ha fasats ut kommer 
istället att uppgraderas av Nobina så att de upplevs nyare än dess verkliga ålder. 
Ingen justering sker i kravet på maxålder (16 år). Äldre bussar som skulle ha 
fasats ut behöver finnas kvar i avtalet för att Nobina ska åta sig att finansiera de 
nya elbussarna som kravställs för bruk inom avtalet. 

Vid trafiknämndens beslut enligt förslag i ärendet om justerat krav på 
genomsnittsålder samt elektrifiering av Uppdragsavtal E19B tecknas separat 
tilläggsavtal med Nobina. Specificerad gränsdragning och kalkyl för 
elektrifieringen av delar av stadstrafiken i Norrtälje är under färdigställande av 
trafikförvaltningens trafikavdelning och kommer inkluderas i det tilläggsavtal 
till Uppdragsavtal E19B som föreslås beslutas tecknas med Nobina.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna elektrifieringen i Norrtälje medför ingen justering i den 
ersättning som utgår till Nobina för utförande av uppdraget, men förutsätter att 
justering sker gällande kravet på genomsnittsålder i Uppdragsavtal E19B vilket 
innebär att vissa bussfordon kommer att användas längre än vad som var 
planerat från avtalets start.  
 
Trafikförvaltningen har fått positivt besked av Norrtälje kommun om 
bekostande av den del av finansieringen som innebär förstärkning av elkraft till 
depån.  Norrtelje energi är det kommunala bolag som är nätägare i området. 

Trafikförvaltningen ser vidare goda möjligheter att få elbusspremie för de fem 
elbussarna. I klass 4 i Energimyndighetens modell (antal passagerare 50-71) 
beviljas 300 000 kr per buss. Ett bidrag på 1,5 mkr för fem bussar skulle kunna 
vara möjligt.  
 
Slutliga avtal med Nobina respektive Norrtälje kommun förväntas bli klara 
under juni månad. Satsningen på elbussar i Norrtälje stadstrafik förväntas bli 
kostnadsneutral för trafikförvaltningen. 
 
Riskbedömning 
Konceptet med ett litet antal depåladdade elbussar är beprövat i Sverige och 
utomlands och anses fungera väl.   

Förslaget om justerat krav på genomsnittsålder från 8 till 10 år och införande av 
krav på elbussar för elektrifiering av Norrtälje stadstrafik under innevarande 
Uppdragsavtal E19B avtal bedöms, beaktat förslagets begränsade omfattning  
som även sker med tillämpning av avtalsmekanism, bibehålla den ekonomiska 
balansen mellan parterna.  
 
Vattenfall ansvarar för elförsörjningen i sitt regionnät och via sin 
transformatorstation i Norrtälje. Eventuella strömavbrott ligger därför utanför 
det kommunala bolaget Norrtelje energis ansvar och kontroll. Statistiken sedan 
2009 ser mycket stabil ut och det inträffar mycket sällan oplanerade 
strömavbrott. Det längsta under perioden varade i 20 minuter. 
 
Konsekvenser för miljön 
Genom satsningar på eldriven busstrafik ges förutsättningar att uppnå 
landstingets mål enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet och det 
miljöpolitiska programmet. Förutsättningar skapas även för att kommunen ska 
nå sina mål om bättre ljudmiljöer och mindre lokala emissioner. Att vistas längs 
busslinjerna, gå och cykla, kommer att bli mer attraktivt. Det skapas även nya 
möjligheter för tätare stadsbebyggelse vilket är positivt ur ett transport- och 
hållbarhetsperspektiv. En elektrifiering av stadstrafiken i Norrtälje matchar de 
planer som kommunen arbetar efter. Som exempel kan nämnas det nya 
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bostadsområdet vid hamnen och Norrtälje kommuns vision om ”Hållbar tillväxt 
i en attraktiv miljö”. 
 
Lokala emissioner såsom kväveoxider och partiklar är främst ett hälsoproblem 
inom tätbebyggda områden. Den föreslagna satsningen på elektrifiering av 
busstrafiken i Norrtälje tätort kommer att innebära nollutsläpp avseende 
samtliga emissioner till luft. Lösningen kommer också innebära en avsevärd 
effektivisering av energianvändningen då elmotorns verkningsgrad ligger på 
cirka 95 procent jämfört med dieselmotorns 35 procent.  
 
Eftersom förslaget innebär en höjning av genomsnittsåldern från 8 till 10 år för 
hela bussflottan inom Uppdragsavtal E19B kommer sänkningen av lokala 
emissioner totalt sett att bli något mindre inom hela avtalsområdet. Dock 
kommer detta ytterst marginellt påverka möjligheten att nå målen för 
kväveoxider och partiklar i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Dessa 
mål kommer trafikförvaltningen ändå att nå med god marginal till år 2020. 
 
Sociala konsekvenser 
Som exempel på positiva sociala konsekvenser kan nämnas förbättrad miljö för 
boende och resenärer längs med linjerna, bättre arbetsmiljö för busschaufförer 
samt förbättrad användning av staden som en effekt av minskade lokala utsläpp 
och buller. En satsning på tysta elbussar kan också höja attraktiviteten hos ett 
bostadsområde och fastigheter genom ökad miljöprofil. 
 
 
 
 
Caroline Ottosson 
Förvaltningschef  
  
 
 
 
    Jens Plambeck 
    Chef Strategisk utveckling  
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