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Information om utredning Övergång till 
eldriven busstrafik i Stockholms län 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet är en lägesrapport från pågående utredning om övergång till eldriven 
busstrafik i Stockholms län. Bifogad rapport innehåller en beskrivning av 
nuläget gällande elbussteknik, elkraftförsörjning, affärsmodell samt kopplingen 
till andra drivmedel och då specifikt biogas, och vilka preliminära slutsatser 
som kan dras.  

Sammanfattning 
Elektrifiering av busstrafik är en växande trend såväl internationellt som i 
Sverige. De senaste åren har flera initiativ med eldriven busstrafik tagits i SL-
trafiken, och under 2018 kommer fem helelektriska bussar att införas i Norrtälje 
stadstrafik.  
 
På uppdrag av trafiknämnden genomför trafikförvaltningen en utredning om 
övergång till eldriven busstrafik i Stockholms län. Utredningen pågår under 
2017 och 2018 och syftar till att ta fram ett underlag till inriktningsbeslut som 
beskriver val av huvudalternativ, översiktlig investeringskalkyl och driftskalkyl, 
nyttobedömning, tidplan för genomförandet, samt möjligheter och risker för en 
övergång till eldriven busstrafik i Stockholms län. Utredningsbeslut fattades i 
augusti 2016. Slutrapportering är planerad till slutet av 2018. 
 
Bakgrund 
Sverige har två övergripande politiska mål som påverkar framtida 
transportlösningar. Dels målet att Sverige ska vara fossilfritt år 2045, dels att 
transportsektorn ska vara fossiloberoende år 2030. Stockholms busstrafik är 
sedan år 2017 fossilfri och i detta avseende har Stockholms läns landsting gått i 
täten av omställningen. Nya skärpta mål om energieffektivisering samt 
minskade emissioner (kvävedioxid, partiklar, buller etc) från busstrafiken gör 
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att elektrifiering av busstrafik är ett intressant alternativ för Stockholms läns 
landsting att utreda.  
 
Busstrafiken använder idag ca hälften av all energi inom kollektivtrafiken, 
inkluderat spår, sjö och färdtjänst. Om exempelvis busstrafiken i Stockholms 
innerstad och på Lidingö skulle elektrifieras (E22-avtalet) skulle det motsvara 
en energieffektivisering på omkring 10 procent för bussflottan i hela länet. En 
minskning på 10 procent i hela bussflottan (genom exempelvis elektrifiering av 
hela E22 eller delar av olika trafikavtal) ger således ett gott bidrag till 
landstinget mål om 15 procent energieffektivisering till år 2030.  
 
Trafikförvaltningen genomförde en behovsanalys för eldriven busstrafik 2014–
2015. Denna visade att eldriven busstrafik kan bidra till ett antal av Stockholms 
läns landstings miljömål. Rekommendationen från behovsanalysen var en 
långsam övergång i samband med att nya trafikavtal upphandlas, dels för att 
elbuss- och batteritekniken är under snabb utveckling och dels för att ett snabbt 
införande av eldrivna bussar då bedömdes kunna innebära stora risker och 
avskrivningsförluster.  
 
Utredningens process och slutresultat, som innebär en fördjupning av 
behovsanalysen i enlighet med investeringsstrategin, innebär ett viktigt 
kunskapsunderlag för det löpande arbetet inom trafikförvaltningen. Frågor som 
måste kunna besvaras uppstår kontinuerligt kopplade till elektrifiering av 
busstrafik, t ex när det gäller krav på depåer, terminaler och vid 
trafikupphandlingar. Under pågående utredning pågår parallella studier inför 
trafikupphandlingar vilka motsvarar cirka 40 % av busstrafiken i länet.   
 
Dialogen med övriga aktörer i regionen - som påverkas av en elektrifiering av 
busstrafiken, till exempel elnätsbolag, kommuner och trafikoperatörer - är 
väsentlig. Detta för att utredningens förslag på inriktning ska vara väl förankrad 
bland de parter som kommer att delta i en omställning till elektrifierad 
busstrafik, om landstingets politiker väljer en sådan inriktning. 
 
Tre trafikföretag driver idag trafikförvaltningens upphandlade busstrafik som 
totalt omfattar cirka 2100 bussar. Hela bussystemet påverkas på olika sätt av en 
elektrifiering, och i utredningen belyses dessa potentiella systemeffekter. 
Fördelningen av drivmedel i bussflottan är idag biodiesel (RME och HVO) 67%, 
Etanol (ED95) 18% och Biogas 15%.  
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Underlag 
• Rapport Övergång till eldriven busstrafik i Stockholms län (bifogas) 

 
Kritiska frågeställningar för utredningen 
Den snabba utvecklingen av elbussteknik 
Marknaden för elektriska bussar har utvecklats snabbt under de senaste åren 
och det finns idag ett relativt stort utbud av elbussar. De helelektriska 
nollemissionsbussarna kan grovt delas in i fyra olika tekniker för hur deras 
elektriska motor får kraftförsörjning:  

• Batteribuss med enbart långsamladdning i depå 
• Batteribuss med hållplatsladdning 
• Kontinuerlig tråddrift eller laddning under färd 
• Bränslecellsbuss (teknik under utveckling) 

 
Utöver de helelektriska bussarna finns det idag även olika hybridbussar som 
nyttjar el i kombination med en förbränningsmotor som drivs med annat 
drivmedel (biodiesel, biogas) för sin framdrift. Hybridbussarna kan delas in i 
två typer av bussar; hybridbuss och laddhybridbuss. 
 
Därutöver beskrivs även elvägar som är teknik under utveckling. 

• Induktiv laddning under färd 
• Elektrisk skena i vägbanan  
• Elektrisk kontaktledning över vägbanan 

 
I SL-trafiken finns idag knappt 500 olika busslinjer. Vilken elbussteknik som 
lämpar sig var i länet beror på trafikkoncept, linjelängd, kapacitet, depåläge och 
depåkapacitet, utrymme vid terminaler samt elförsörjningsmöjligheter. En 
faktor att beakta är också att det ur trafikdriftssynpunkt finns fördelar om 
bussar kan användas flexibelt och därmed inte är dedikerade till en viss linje.  
 
Kapacitetsbehovet är en central faktor i valet av elbussteknik. När det gäller de 
elbussar som finns på marknaden idag finns en fallande skala där lösningar med 
tråd hela eller delar av sträckan samt hållplatsladdning har bäst förutsättningar 
för att ge hög passagerarkapacitet (dvs elektrifiera längre bussfordon med hög 
turtäthet). Depåladdning är främst lämpad för kortare bussar med lägre 
turtäthet. Många olika faktorer spelar dock in, t ex kan en centralt placerad depå 
påverka teknikval samt också öka möjligheten att elektrifiera ett område. 
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Elförsörjning 
Elförsörjning till elbussar i Stockholms län bedöms vara tekniskt genomförbart 
ur ett elnätsperspektiv. Varje specifik elinstallation behöver dock planeras lång 
tid i förväg. De faktorer som har störst påverkan på kostnaderna för elförsörj-
ning är val av teknik och lokalisering av denna, vilket elnätsbolag som är 
aktuellt på platsen och max effektbehov.  
 
Det finns även utmaningar i form av att hitta fysiskt utrymme för nya 
installationer i urbana miljöer, och på vissa platser kommer behov av 
förstärkningar av elnäten att uppstå för att klara det ökade effektbehovet. Där 
trafikförvaltningen har ett eget elnät eller redan är större elnätskund kommer 
det sannolikt vara ekonomiskt fördelaktigt att ansluta sig till detta nät. Frågan 
är framförallt aktuell t ex vid bussterminaler eller intill tunnelbanestationer. 
 
Ansvarsfördelning och affärsmodell  
Vid införande av eldrivna bussar i olika kommuner i Sverige har aktörerna haft 
olika roller. Hittills har ingen kollektivtrafikmyndighet i Sverige inkluderat 
inköp och trafikdrift med helelektriska bussar i en busstrafikupphandling som 
går att jämföra med de som görs av trafikförvaltningen i Stockholm. Den trafik 
som drivs med elbussar sker antingen som projekt, eller har inkluderats i ett 
pågående avtal. Alternativt har det skett en upphandling av trafikdrift men att 
kollektivtrafikmyndigheten/kommunen äger elbussarna och eventuell 
infrastruktur för laddning.  
 
Ansvarsfördelning mellan parter är en knäckfråga och den tekniska lösningen 
påverkar vilka aktörer som involveras. En marknadspositionering inom 
området pågår och nya aktörer tillkommer kontinuerligt.  
 
Trafikförvaltningen har som allmän princip i avtal att risker i varje specifik affär 
ska fördelas på den part som bäst kan förutse, förebygga och hantera risken, i 
syfte att minska kostnader. Samtliga trafikaffärer behöver anpassas till lokala 
förutsättningar, tekniska och miljömässiga förutsättningar samt övriga krav. Av 
trafikförvaltningens styrande principer är följande av stor betydelse för 
införande av eldriven busstrafik: 

• Trafikutövaren ska finansiera, köpa in, äga och underhålla bussfordon 
inom ramen för trafikavtalet, ingen återköpsgaranti ska finnas. 

• Beslut om allmän trafikplikt kan tas upp till 10 år. I trafikförvaltningens 
riktlinjer rekommenderas att busstrafikavtal ska ha längden 8–10 år, 
utan option eller med option på 2–4 år. 
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• Trafikförvaltningen ska ha rådighet över strategisk infrastruktur 
(exempelvis depåer och banor för tunnelbana och lokalbanor) och denna 
infrastruktur ska hyras av trafikutövaren under avtalstiden.  

De två första punkterna är svårförenliga med eldrivna bussar som idag har 
komponenter i fordonen och infrastrukturen vars livslängd i vissa fall 
överskrider normal avtalslängd. Det kan göra trafikaffären onödigt dyr om 
trafikutövaren måste skriva av kostsamma investeringar eller fordon på en 
avtalsperiod.  Om laddinfrastruktur (i gatumiljö eller på depå) kategoriseras 
som strategisk infrastruktur bör trafikförvaltningen ta ett stort ansvar för 
denna.  

Få länder har lika öppet marknadstillträde till kollektivtrafiken som Sverige. 
Detta gör att det är svårt att jämföra upphandlingsprocess och avtal mellan 
Sverige och andra länder. Det är också svårt att jämföra Stockholm med andra 
delar av landet, eftersom olikheterna är stora. 

Hantering av biogas 
Trafikförvaltningen har sedan början av 2000-talet gjort betydande 
investeringar i biogas som fordonsbränsle. Vid en övergång till eldriven 
busstrafik finns ett antal viktiga frågeställningar som behöver hanteras kring 
biogasens framtida användning. Om landstinget vill värna de investeringar som 
gjorts i infrastruktur för framledning och tankning av biogas behöver en plan tas 
fram för hur detta kan åstadkommas. En viktig fråga att söka svar på är 
exempelvis om det är lämpligt att göra el eller vätgas av biogasen. 
 
Fortsatt arbete 
Utredningen för övergång till eldriven busstrafik har i bifogad rapport 
analyserat nuläget inom ett antal strategiskt viktiga områden. Nästa steg är att 
ta fram ett antal scenarios av elektrifiering i Stockholms innerstad och 
konsekvensbeskriva dessa. Utredningen ska också hantera en övergång till 
eldriven busstrafik i hela Stockholms län på ett mer övergripande sätt.  Varje 
scenario behöver belysas utifrån bland annat måluppfyllelse, samhällsekonomi, 
affärsmodell och genomförbarhet, livscykelkostnad och sociala konsekvenser.   
 
Erfarenheterna av storskalig eldriven busstrafik är begränsade inom 
trafikförvaltningen, men även i andra städer och länder i Europa. Det gör att 
aktiv dialog behöver föras med olika intressenter. Metoder som trafik-
förvaltningen idag använder för att konsekvensbeskriva scenarios av framtida 
trafik behöver utvecklas för att även inbegripa eldrivna bussar.  
Kommande arbete fokuserar på att i dialog med övriga aktörer ta fram ett 
underlag som kan ligga till grund för ett inriktningsbeslut i trafiknämnden i 
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slutet av 2018. Underlaget behöver ge svar på hur trafikförvaltningen bör agera 
vid införande av eldrivna bussar, samt beskriva vilka konsekvenser det medför 
för Stockholms läns landsting.   
 
 
 
Caroline Ottosson 
Förvaltningschef 
    Jens Plambeck 
    Chef Strategisk utveckling 
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1. Sammanfattning  

Elektrifiering av busstrafik är en växande trend såväl internationellt som i 
Sverige. De senaste åren har flera initiativ med eldriven busstrafik tagits i SL-
trafiken, och under 2018 kommer fem helelektriska bussar att införas i Norrtälje 
stadstrafik. Eldriven busstrafik har potential att bidra positivt till flera av 
trafikförvaltningens mål avseende energieffektivisering, minskade utsläpp, 
minskat buller samt en mer attraktiv trafik. Samtidigt kan det vara en stor 
utmaning att nå de mål som finns om kostnadsutveckling i busstrafiken. Frågan 
om medfinansiering blir därmed en viktig del att belysa i utredningen.   
 
På uppdrag av trafiknämnden genomför trafikförvaltningen en utredning om 
övergång till eldriven busstrafik i Stockholms län. Utredningen pågår under 
2017 och 2018 och syftar till att ta fram ett underlag till inriktningsbeslut som 
beskriver val av huvudalternativ, översiktlig investeringskalkyl och driftskalkyl, 
nyttobedömning, tidplan för genomförandet, samt möjligheter och risker för en 
övergång till eldriven busstrafik i Stockholms län. Utredningsbeslut fattades i 
augusti 2016 (SL 2014-2911). Slutrapportering är planerad till slutet av 2018. 
 
Snabb teknikutveckling 
Utbudet av olika lösningar för eldriven busstrafik har utvecklats snabbt under 
de senaste åren och det finns idag ett relativt stort antal elbussar på marknaden. 
I utredningen har följande tekniska lösningar studerats, där mognadsgraden 
varierar. De tekniska lösningarna presenteras i kapitel 3.  
 
Teknik Bedömd mognadsgrad 
Nollemissionsbussar 
Helelektrisk buss med långsamladdning på 
depå 

Kommersiellt tillgänglig 

Helelektrisk buss med hållplatsladdning Kommersiellt tillgänglig 

Helelektrisk buss med kontinuerlig tråddrift 
eller laddning av batteri under tråd 

Kommersiellt tillgänglig 

Bränslecellsbuss Bedöms idag ej kommersiellt tillgänglig 

Hybridbussar 
Vanlig hybridbuss Kommersiellt tillgänglig (ej i fokus i utredning) 

Laddhybridbuss Kommersiellt tillgänglig 

Elvägar för tunga fordon 
Induktiv laddning under färd Bedöms idag ej kommersiellt tillgänglig 
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Elektrisk skena i vägbanan Bedöms idag ej kommersiellt tillgänglig 

Elektrisk kontaktledning över vägbanan  Bedöms idag ej kommersiellt tillgänglig 

 
I SL-trafiken finns idag knappt 500 olika busslinjer. Vilken teknik som lämpar 
sig var beror av trafikkoncept, linjelängd, kapacitet, depåläge och depåkapacitet, 
utrymme vid terminaler och elförsörjningsmöjligheter. En faktor att beakta är 
också att det ur trafikdriftssynpunkt finns fördelar om bussar kan användas 
flexibelt och därmed inte behöver vara dedikerade till en viss linje.  
 
Kapacitetsbehovet är en central faktor i valet av trafikslag. När det gäller elbuss 
finns en fallande skala där lösningar med tråd (hela sträckan eller del av 
sträckan) idag har bäst förutsättningar för att ge hög kapacitet, följt av 
hållplatsladdning och depåladdning. 
 
Elförsörjning 
Elförsörjning till elbussar i Stockholms län bedöms vara tekniskt lösbart ur ett 
elnätsperspektiv. Varje specifik elinstallation behöver dock planeras lång tid i 
förväg. De faktorer som har störst påverkan på kostnaderna för elförsörjning är 
val av teknik och lokalisering av denna, vilket elnätsbolag som är aktuellt på 
platsen och max effektbehov. Det finns vidare utmaningar i form av fysiskt 
utrymme för nya installationer i urbana miljöer, och på vissa platser kommer 
behov av förstärkningar av elnäten att uppstå för att klara det ökade 
effektbehovet. Där trafikförvaltningen har ett eget elnät eller redan är större 
elnätskund kommer det att vara ekonomiskt fördelaktigt att ansluta sig till detta 
nät. Detta kan framförallt vara aktuellt intill tunnelbane- och större 
lokalbanestationer. 
 
Ansvarsfördelning och affärsmodell  
Vid införande av eldrivna bussar i olika kommuner i Sverige har aktörerna haft 
relativt olika roller. Hittills har ingen kollektivtrafikmyndighet i Sverige 
inkluderat inköp och trafikdrift med helelektriska bussar i en busstrafik-
upphandling som går att jämföra med de som görs av trafikförvaltningen i 
Stockholm. Den trafik som drivs med elbussar sker antingen som projekt, eller 
har inkluderats i ett pågående avtal. Alternativt har det skett en upphandling av 
trafikdrift men att kollektivtrafikmyndigheten/kommunen äger elbussarna och 
eventuell infrastruktur för laddning.  
 
Eldriven busstrafik innebär i princip införande av ett nytt trafiksystem. I vissa 
avseenden kan eldriven busstrafik ha mer likheter med spårtrafik än med 
traditionell busstrafik. Ansvarsfördelning mellan parter är en knäckfråga och 
den tekniska lösningen påverkar vilka aktörer som involveras.  
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Trafikförvaltningen har som allmän princip i avtal att risker i varje specifik affär 
ska fördelas på den part som bäst kan förutse, förebygga och hantera risken, i 
syfte att minska kostnader. Samtliga trafikaffärer behöver anpassas till de lokala 
förutsättningarna, tekniska och miljömässiga förutsättningar samt övriga krav. 
Av trafikförvaltningens styrande principer är följande av stor betydelse för 
införande av eldriven busstrafik: 

• Trafikutövaren ska finansiera, köpa in, äga och underhålla bussfordon 
inom ramen för trafikavtalet, ingen återköpsgaranti ska finnas. 

• Beslut om allmän trafikplikt kan tas upp till 10 år. I trafikförvaltningens 
riktlinjer rekommenderas att busstrafikavtal ska ha längden 8–10 år, 
utan option eller med option på 2–4 år. 

• Trafikförvaltningen ska ha rådighet över strategisk infrastruktur 
(exempelvis depåer och banor för tunnelbana och lokalbanor) och denna 
infrastruktur ska hyras av trafikutövaren under avtalstiden. I 
hyresansvaret ingår även ansvar för löpande underhåll under 
avtalstiden. 

De två första punkterna är svårförenliga med eldrivna bussar som idag har 
komponenter i fordonen och infrastrukturen vars livslängd i vissa fall 
överskrider normal avtalslängd. Det kan göra trafikaffären onödigt dyr om 
trafikutövaren måste skriva av investeringar eller fordon på en normal 
avtalslängd. Om laddinfrastruktur (i gatumiljö eller på depå) kategoriseras som 
strategisk infrastruktur bör trafikförvaltningen ta ett stort ansvar för denna. 
 
I trafikförvaltningens planeringsprocess för upphandling av trafik anges att det 
bör vara 36–48 månader mellan annonsering och trafikstart, vilket kan vara 
kort tid om det ska införas ny teknik som eldriven busstrafik. Flera stora 
trafikupphandlingar är på gång under de närmaste åren där eldriven busstrafik 
är en möjlighet. En aktiv dialog med marknaden är viktig för att utforma 
framtida avtal efter aktuella förutsättningar. I synnerhet gäller detta vid 
införande av elbussar. 
 
Finansieringsmöjligheter är en annan fråga som behöver analyseras vidare. Till 
exempel skulle medfinansiering från kommuner och fastighetsbolag kunna vara 
en möjlighet. Detta eftersom elbussar medför lägre buller- och utsläppsnivåer 
och därmed generellt bättre miljöegenskaper, jämfört med traditionella bussar. 
Detta möjliggör en tätare bebyggelse och till och med hållplatser inne i 
fastigheter. 
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Hantering av biogas 
Trafikförvaltningen har sedan början av 2000-talet gjort betydande 
investeringar i biogas som fordonsbränsle. Vid en övergång till eldriven 
busstrafik finns ett antal viktiga frågeställningar som behöver hanteras kring 
biogasens framtida användning. Om trafikförvaltningen och landstinget vill 
värna de investeringar som gjorts i infrastruktur för framledning och tankning 
av biogas behöver en plan tas fram för hur detta kan åstadkommas. 
 
En strategisk fråga blir också vilken roll alla olika bränslen spelar i SL-trafiken. I 
vissa fall kommer andra tekniker än eldriven busstrafik att vara det lämpligaste 
valet. Att flytta biogasbussar från innerstaden till förortstrafik är till exempel ett 
scenario som behöver studeras vidare, liksom möjligheten att använda biogasen 
på ett alternativt och mer effektivt sätt. 
 
 
 
  



  

 

  

8(51) 

 

   

   Strategisk utveckling 
  
 
 

RAPPORT 
 
Datum 
2017-10-11 
Version 1 

Ärende 
SL 2014-2911 
Infosäkerhetsklass 
K1 (Öppen) 

 

   

      

2. Inledning  

2.1 Bakgrund till studie  
Sverige har två övergripande politiska mål som påverkar framtida 
transportlösningar. Dels målet att vara fossilfritt 2045, dels att transportsektorn 
ska vara fossiloberoende 2030. Stockholms busstrafik är sedan år 2017 fossilfri 
och i detta avseende har Stockholms läns landsting gått i täten av 
omställningen. Nya skärpta mål om energieffektivisering samt minskade 
emissioner (kvävedioxid, partiklar, buller etc) från busstrafiken gör att 
elektrifiering är ett intressant alternativ för landstinget.  
 
Elektrifiering av busstrafik är en växande trend såväl internationellt som i 
Sverige. Trafikförvaltningen genomförde en behovsanalys för eldriven 
busstrafik 2014–2015. Behovsanalysen visade att eldriven busstrafik kan bidra 
till ett antal av Stockholms läns landstings miljömål. 
 
Rekommendationen från behovsanalysen var en långsam övergång i samband 
med att nya trafikavtal upphandlas, dels för att elbuss- och batteritekniken är 
under snabb utveckling och dels för att ett snabbt införande av eldrivna bussar i 
Stockholms innerstad bedömdes kunna ge stora risker och 
avskrivningsförluster.  
 
Ett utredningsbeslut om övergång till eldriven busstrafik i Stockholms län 
fattades i augusti 2016 (SL 2014-2911). Slutrapportering från projektet är 
planerad till i slutet av 2018. Denna lägesrapport, som är en sammanfattning av 
allt utredningsarbete som hittills har bedrivits inom projektet, syftar till att 
informera trafiknämnden och övriga parter om arbetet och de preliminära 
slutsatser som hittills kan dras. 
 

2.2 SL-trafiken i korthet 
I SL:s busstrafik tillämpas sju olika trafikkoncept: stomtrafik, direkttrafik, 
kommuntrafik, landsbygdstrafik, nattrafik, närtrafik samt ersättningstrafik. 
Dagens 17 stombusslinjer omfattar fyra innerstadslinjer, sex tvärförbindelser i 
förort, åtta radiella linjer samt en yttre regional tvärförbindelse.  
 
Under 2015 steg i genomsnitt 1.1 miljoner resenärer på en buss en vanlig 
vardag. Det innebär att två av fem resor i SL-trafiken (40 %) görs med buss.  
Genomsnittlig reslängd är 5,6 km. 
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Trafiken upphandlas och idag finns det 11 trafikavtal som täcker Stockholms 
län. I sex av avtalen ges trafikentreprenören en ersättning som baseras på 
antalet påstigande, s.k. ”VBP-avtal”. 
 
Karta över avtalsområden 

 
 
Fyra trafikföretag kör trafiken, som totalt omfattar cirka 2000 bussar. Nästan 
halva flottan består av ledbussar (48%), därefter följer boggibussar (27%), 
vanliga 12-metersbussar (23%), dubbeldäckare (1%) samt minibussar (0,3%). 
Maximal fordonslängd i flottan uppgår till 18 meter.  Det finns i dagsläget 21 
depåer samt flera satelituppställningar. 
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Det finns totalt 486 linjer i hela länet som motsvarar 9 366 km linjelängd. I hela 
Stockholms län finns 6672 hållplatser. Antalet avgångar per dygn är drygt 30 
000. Fördelningen av drivmedel i bussflottan är idag: Biodiesel (RME och HVO) 
67%, Etanol (ED95) 18% och Biogas 15% av fordonen.  
 

2.3 Elektrifiering i SL-trafiken 
De senaste åren har flera initiativ med eldriven busstrafik tagits i SL-trafiken. 
Delvis eldriven busstrafik har prövats i två försöksprojekt, på linje 73 i 
Stockholm och linje 755 i Södertälje. Under 2018 kommer fem helelektriska 
bussar att införas i Norrtälje stadstrafik. 
 
Linje 73 - laddhybridbussar 
Mellan mars 2015 och december 2016 trafikerade åtta laddhybridbussar 
(biodiesel och el för framdrift) linje 73 mellan hållplatserna Ropsten och 
Karolinska Institutet Västra. Bussarna med tillhörande laddutrustning utgjorde 
demonstrationsprojektet ZeEUS Stockholm och var ett samarbete mellan 
SL/trafikförvaltningen (TF), Keolis, Volvo och Vattenfall. Projektet var en del i 
det EU-finansierade projektet ZeEUS – Zero Emission Bus System. 
Laddstationer byggdes vid ändhållplatserna där bussarna har kunnat 
snabbladda. I depån i Frihamnen har det funnits utrustning för nattladdning. 
 

 
 
Inledningsvis visade det sig tidskrävande att sätta upp infrastrukturen, med 
svårigheter i att hitta lämplig linje för ett definierat tekniskt system (sträcka, 
hållplats för laddning, långsiktigt stabil sträckning, laddtid i tidtabell, lagom för 
åtta bussar/omlopp) och hitta lämpligt utrymme för laddstolpe och dess 
utrustning (bygglov, relativt stor entreprenad i detta fall). 

Laddstationerna har överlag fungerat bra men genomgående förekom ej 
genomförda laddningar. Generellt har orsakerna till missade laddningar varit 
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trafikköer, felaktigt förarbeteende, felpositionering av bussen, 
kommunikationsproblem mellan buss och laddstolpe eller annat tekniskt fel.  
 
En utvärdering av projektet visar att bussarnas laddning och eldrift visar att 
detta system aldrig lyckades etablera en långsiktigt stabil drift. Generellt kan 
sägas att sämre driftresultat orsakats av en mängd faktorer såsom tekniska 
problem, utdragna entreprenader, pantografbyte eller mjukvaruuppgraderingar 
på bussarna.  

Ekonomiskt innebar systemet tillkommande kostnader för laddstationer, 
batteri, laddtid (främst förarkostnad). På plussidan stod lägre kostnader för 
drivmedel. En slutsats är att just detta system, som var en prototyp, medförde 
högre kostnader jämfört med biogas eller ”vanliga” hybridbussar. Bussarna har 
efter avslutat försök använts som vanliga biodieselhybrider och inte nyttjat 
laddinfrastrukturen.  
 
Linje 755 i Södertälje – trådlös hållplatsladdning 
I projektet Trådlös hållplatsladdning prövas induktiv hållplatsladdning på 
busslinje 755 i Södertälje. Linjen trafikerar mellan Astrabacken och Södertälje 
syd, en sträcka på cirka fem km. En laddhybridbuss (biodiesel och el) trafikerar 
i 45-minuters trafik, och laddas induktivt via en platta i marken vid hållplats 
Astrabacken. Sju minuters laddning räcker för att köra fram och tillbaka till 
Södertälje syd.  
 
Projektet har initierats av Scania med delfinansiering från Energimyndigheten. 
Övriga parter i projektet är Vattenfall som levererar el och äger 
laddutrustningen, KTH som följeforskare samt trafikförvaltningen som betalar 
för Nobinas merkostnader. Bombardier har levererat det induktiva 
laddsystemet, 
 
Projektet pågår i skrivande stund och någon slutlig utvärdering har ännu inte 
gjorts. Det kan konstateras att tekniken med induktiv hållplatsladdning är 
under utveckling och tekniska problem har gjort att bussen inte har kunnat 
trafikera enligt planerat.  
 
Fem elbussar i Norrtälje 2018 
I Norrtälje kommer elektrifierad busstrafik att införas augusti 2018. Dessa är 
fem helelektriska depåladdade bussar för drift i stadstrafiken till juni 2021. 
Trafikentreprenören Nobina tar ansvar för genomförandet av elektrifieringen 
och bekostar inköp av elbussar och långsamladdare (nattladdare) på depån. 
Kommunen bidrar med kostnaden för förstärkning av elkraft till depån. 
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Infrastrukturen på depån, som är anpassad till de specifika elbussarna, blir SL:s 
egendom vid Uppdragsavtal E19B:s slut. Det för trafikförvaltningen 
kostnadsneutrala införandet har bland annat möjliggjorts genom sänkt 
ålderskrav på fordonen.  
 
I remissen av förfrågningsunderlaget kravställs elbussar i E31 (Sigtuna).  Det 
nuvarande trafikavtalet löper ut i juni 2019. Trafikförvaltningen har även 
övervägt olika alternativ till elektrifiering av busslinjer även i andra befintliga 
trafikavtal, men de har av olika anledningar hittills inte bedömts tillräckligt 
resurseffektiva och/eller möjliga att genomföra utifrån avtalens förutsättningar.  
 

2.4 Syfte och mål med utredning om övergång till eldriven busstrafik 
Som ett steg i landstingets investeringsprocess ska utredningen belysa om och 
hur en större 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.  
 
Utredningens resultat blir även ett kunskapsunderlag för det löpande arbetet 
inom trafikförvaltningen då frågor väcks kopplade till elektrifiering av 
busstrafik i länet, t ex när det gäller krav på depåer, terminaler och vid 
trafikupphandlingar. Dialog med intressenter är en viktig del av utredningen.  
Aktörer i regionen som kan påverka och påverkas av en elektrifiering av 
busstrafiken, till exempel kommuner, nätägare och trafikutövare, är alla parter 
som behöver bli involverade om en övergång ska kunna ske. 
 
 

2.5 Elektrifiering kan bidra till flera av trafikförvaltningens mål 
Elektrifiering av busstrafik kan bidra positivt till flera av trafikförvaltningens 
mål. På övergripande nivå utgör trafikförsörjningsprogrammet det viktigaste 
styrande dokumentet, och i programmet återspeglas också de mål som finns i 
Regionala utvecklingsplanen, Landstingets miljöprogram och Klimatfärdplan.  
 
Nedan resoneras kring områden som är viktiga att arbeta vidare med och hur de 
relaterar till trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Energieffektivisering 
Till skillnad från en buss med förbränningsmotor som endast går på ett bränsle, 
t ex biogas eller biodiesel, ger en elektrisk drivlina i en buss ett betydligt mer 
effektivt driftsystem. Den elektiska motorn har en högre verkningsgrad än 
förbränningsmotorn och ger inte upphov till några utsläpp av sin drift. I 
driftskedet medför helelektrisk drift en sänkning av energianvändningen på 
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omkring 60–80 % jämfört med dieseldrift. Variationen beror på om man 
studerar uppmätta värden eller tekniska värden från tillverkare samt var 
systemgränsen för bussens energianvändning dras.   
 
I Behovsanalysen fokuserades på hur en elektrifiering kan bidra till mål om 
sänkt energiförbrukning1. Målet från behovsanalysen behöver dock justeras så 
att det ligger i linje med det nu gällande Trafikförsörjningsprogrammet och 
Miljöprogrammet.  
 
Energieffektiviseringen i kollektivtrafiken ska vara 10% till år 2020 och 15% till 
år 2030. Målet avser energieffektivisering per personkilometer2 vilket innebär 
att målet kan nås med många olika typer av åtgärder. Det kan vara 
fordonsåtgärder (exempelvis elbussar), trafikplaneringsåtgärder och 
föraråtgärder (sparsam körning). Hur stor del av målet som måste nås inom 
kollektivtrafikens olika trafikslag är inte specificerat. 
 
Busstrafiken använder ca hälften av all energi inom kollektivtrafiken, inkluderat 
spår, sjö och färdtjänst. En grov analys av energieffektiviseringspotentialen 
visar att om busstrafiken i hela Stockholms innerstad och Lidingö skulle 
elektrifieras (E22-avtalet) skulle det motsvara en energieffektivisering på 
omkring 10 procent för hela länet. En minskning på 10 procent i hela 
bussflottan (p g a elektrifiering av E22) ger således ett gott bidrag till målet om 
15 procent energieffektivisering till år 2030.  
 
Miljö och hälsa 
Eldriven busstrafik har potential att bidra till attraktiva stadsmiljöer och minska 
negativ påverkan på människors hälsa och livsmiljö. Nyttorna är generellt störst 
i tätbebyggda områden. Viktiga miljöaspekter är minskat buller och utsläpp av 
luftföroreningar. I trafikförsörjningsprogrammet finns måltal för minskade 
utsläpp av partiklar och kväveoxider inom kollektivtrafiken3. Måltal finns även 
för buller men gäller då bara tunnelbana och lokalbanor. 
 

                                                        
1 Förslaget till effektmål var då 35% reduktion av energiförbrukning i busstrafik 
per personkm år 2030 (med basår 2007). 
2 Personkilometer är den sammanlagda reslängden och räknas fram genom att 
multiplicera antalet resor med medelreslängden. Medelreslängden anger 
resornas genomsnittliga längd.  
3 Med 50% till år 2020 och 75% till år 2030. 
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Att busstrafiken ger nollutsläpp innebär mer attraktiva stadsmiljöer och även 
nya möjligheter i stadsplaneringen. Bussarna kan exempelvis köra på ställen där 
traditionell busstrafik inte är möjlig. Beroende på teknikval kan eldriven 
busstrafik i sig också påverka gaturummet med den laddinfrastruktur som i 
vissa fall krävs. Andra aspekter som har betydelse inom området är arbetsmiljö, 
naturresursanvändning samt säkerhet och trygghet.  
 
Hela SL:s busstrafik använder idag på förnybara bränslen vilket även elbussar 
förutsätts göra. Spårtrafiken använder miljömärkt el. Klimatpåverkan och 
annan miljöpåverkan är relevant att belysa ur ett livscykelperspektiv där hänsyn 
tas till produktionen av exempelvis batterier liksom av andra drivmedel.  
 
Ur ett livscykelperspektiv är de miljömässiga fördelarna med batterifordon inte 
lika självklara som under driftskedet. I tillverkningen av batterier och elektriska 
komponenter används mer eller mindre sällsynta metaller, och tillverkningen av 
ett elfordon medför större negativ klimatpåverkan än motsvarande tillverkning 
av ett konventionellt fordon med förbränningsmotor till följd av dagens 
batteritillverkning4. Flera livscykelanalyser har visat att helelektriska fordon 
medför lägre utsläpp totalt sett och det finns potential till ytterligare 
förbättringar genom att exempelvis nyttja förnybar el i tillverkningsskedet. 
 
Utöver miljömässig hållbarhet behöver även den sociala hållbarheten vara 
vägledande och bedömas. En satsning på eldriven busstrafik kan exempelvis 
höja attraktiviteten hos ett bostadsområde. 
 
Marknadsandel och nöjda resenärer 
Ett införande av elbussar behöver ske på ett sätt som ger en robust trafik, och 
det kan med fördel samordnas med andra förbättringar av kollektivtrafiken när 
det gäller exempelvis framkomlighet och punktlighet. En elektrifiering av 
busstrafiken har potential att ge mer nöjda resenärer vilket även har bäring på 
kollektivtrafikens marknadsandel.  
 
I Trafikförsörjningsprogrammet finns måltal om att kollektivtrafikens 
marknadsandel ska öka med 2,5% till år 2020 och 5% till år 2030, och även att 
andelen nöjda resenärer ska öka. 
 
Ekonomi 

                                                        
4 The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from 
Lithium-Ion Batteries. IVL, maj 2017.  
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I trafikförsörjningsprogrammet finns måltal om att den årliga 
kostnadsutvecklingen inte ska överstiga ökningen av index och resandeut-
veckling tillsammans. Införande av eldriven busstrafik behöver därför kunna 
motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv, såväl samhällsekonomiskt som 
företagsekonomiskt. 
 
Fördelen med eldrift är generellt lägre driftkostnader, men samtidigt är 
fordonen idag dyrare än konventionella bussar. I vissa fall krävs också fler 
fordon för att klara av samma utbud, framför allt pga inlåsningseffekter av olika 
slag vilket leder till ineffektivitet. Även laddinfrastruktur kräver investeringar. 
Hänsyn behöver också tas till de investeringar som redan gjorts inom 
biogasområdet i SL-trafiken vilka inte är fullt avskrivna. 
  
Vid införande av eldriven busstrafik finns det oklarheter kring hur affärsmodell 
och ansvarsfördelning kan och bör se ut mellan olika aktörer. Olika upplägg 
påverkar i sin tur möjligheten att hitta kostnadseffektiva lösningar. 
 
Inriktning för effektmål 
Utöver de övergripande målen saknas tydliga mål för vad trafikförvaltningen 
ska uppnå med elektrifiering av busstrafiken. I studien ska effektmål formuleras 
som blir styrande för lösningsförslag. Effektmålen ska vara nära kopplade till 
befintliga övergripande mål och till det som har föranlett att studien genomförs.  
 
Inriktningen är att arbeta vidare med följande effektmål, som kan komma att 
revideras under arbetets gång: 

• Öka energieffektiviseringen i busstrafiken 
• Bidra till attraktiva stadsmiljöer och minska negativ påverkan på 

människors hälsa och livsmiljö 
• Öka kollektivtrafikens marknadsandel och andelen nöjda resenärer 
• Elektrifiering ska kunna motiveras ekonomiskt 

 
Tänkbara målkonflikter 
Målkonflikter kan uppstå vid införande av eldriven busstrafik. Framförallt 
bedöms mål om kostnadsneutralitet stå i konflikt med de nyttor som kan 
uppnås. En risk är att ett införande, som ger positiva miljönyttor och 
energieffektivisering, samtidigt kan innebära en kostnadsutveckling som 
överskrider målet i Trafikförsörjningsprogrammet. En annan risk är exempelvis 
att ett införande görs på ett sätt som påverkar resenärerna negativt i form av 
ökad restid och störningskänslighet. 
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2.6 Intressenter och behov av samverkan 
Eftersom alla parter på marknaden för eldriven busstrafik i dagsläget är 
”nybörjare” är god kommunikation och dialog viktigt för utredningens resultat 
och möjlighet till genomförande. Landstingets investerings- och 
trafikupphandlingsprocess behöver koordineras med andra aktörers planerings- 
och beslutsprocesser. I fortsatt arbete ska dialogen med berörda parter utökas 
och fördjupas. 
 
Nedan en sammanfattning av identifierade intressentgrupper:  

• Kommuner och landsting i Sverige 
• Andra länder som elektrifierar busstrafiken 
• Myndigheter (Energimyndigheten, Trafikverket, Elsäkerhetsverket etc) 
• Trafikutövare (bussoperatörer) 
• Leverantörer (fordon, teknik, el, affärsupplägg) 
• Forskning 
• Övriga organisationer (UITP, resenärsorganisationer, 

handikapporganisationer etc) 
• Resenärer, medborgare 
• Fastighetsägare 
• Media 

 
Beroende på teknisk lösning för eldrift och val av affärsmodell kan 
intressenterna komma att variera i olika geografiska områden.  
 

2.7 Utredningens genomförande och behov av metodutveckling 
Utredningen drivs av trafikförvaltningen med brett deltagande från olika 
kompetensområden. Samverkan och dialog sker löpande med externa 
intressenter. Hittillsvarande utredningsarbete är en nulägesanalys, som 
återspeglas i denna lägesrapport, har bland annat omfattat: 

• Teknik och benchmarking 
• Elförsörjning 
• Affärsmodell och avtal 
• Hantering av biogas 
• Mål, systemegenskaper och kravhantering 

 
Utredningen implementerar trafikförvaltningens systemtänkande (i form av 
systems engineering). I utredningen arbetas systemdefinition och systemmål 
fram för eldriven busstrafik.  Eftersom utvecklingen inom elbussområdet sker 
relativt snabbt kommer nulägesanalysen att behöva uppdateras löpande. 
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Nästa utredningsskede är Identifiera tänkbara inriktningar och lösningar samt 
Konsekvensbedömning. I detta ligger att analysera scenarier för hur 
busstrafiken kan elektrifieras, med utgångspunkt i effektmålen. Med scenarier 
menas lämpligt teknikval och omfattning på elektrifiering ur ett 
systemperspektiv. 
 
Konsekvensbedömningen görs preliminärt i två nivåer. Dels en bedömning av 
vilka nyttor och kostnader som elektrifiering kan innebära på generell nivå för 
olika typer av trafik, och dels en specifik bedömning av den/de scenarier som är 
aktuella för innerstadsavtalet (E22-avtalet). Här görs även en bedömning av hur 
väl åtgärderna bidrar till uppfyllelse av studiens effektmål. Konsekvenser som 
behöver beaktas är: 

• Miljökonsekvenser 
• Sociala konsekvenser 
• Ekonomiska konsekvenser – företagsekonomiskt perspektiv vid 

upphandling av trafiken 
• Samhällsekonomi 
• Teknisk och/eller affärsmässig genomförbarhet 
• Förenlighet med riktlinjer och lagstiftning 
• Säkerhetskonsekvenser 
• Systemkonsekvenser  

 
Utredningsstudien ska utmynna i en Samlad bedömning och underlag till 
beslut i slutet av 2018.  
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3. Eldriven busstrafik 

När det gäller eldriven busstrafik är teknikutvecklingen för närvarande snabb 
och det kan ibland vara svårt att förstå i vilket utvecklingsstadie en given teknik 
befinner sig i. Detta kapitel ger en överblick över olika teknikers mognadsgrad, 
lämplighet i kollektivtrafiksystemet, möjligheter, fördelar och nackdelar samt 
begränsningar. 
 

3.1 Beaktade tekniker 
Nollemissionsbussar kan grovt delas in i fyra olika tekniker för hur deras 
elektriska motor får kraftförsörjning:  

• Helelektrisk buss med enbart långsamladdning av batterier i depå 
• Helelektrisk buss med hållplatsladdning av batterier 
• Helelektrisk buss med kontinuerlig tråddrift eller laddning av batterier 

under färd 
• Bränslecellsbuss 

 
Utöver de nollemissionsbussarna finns det idag även olika hybridbussar som 
nyttjar el i kombination med annat drivmedel (biodiesel, biogas etc.) för sin 
framdrift. Hybridbussarna kan delas in i två typer av bussar:  

• Hybridbuss  
• Laddhybridbuss 

 
Därutöver beskrivs även andra tekniker kopplade till elektrisk framdrift som är 
under utveckling, i utredningen kallade elvägar: 

• Induktiv laddning under färd 
• Elektrisk skena i vägbanan  
• Elektrisk kontaktledning över vägbanan 

 
3.2 Systemegenskaper för eldriven busstrafik  

Busstrafiken är generellt flexibel och anpassningsbar vilket är en förklaring till 
att den används till alla SL:s trafikkoncept. Från den turtäta och 
kapacitetsstarka stomtrafiken till närtrafiken med mindre fordon anpassade för 
personer med särskilda behov. De trafikkoncept som bussar används i är 
följande; stomtrafik, direkttrafik, kommuntrafik, landsbygdstrafik, nattrafik, 
närtrafik och ersättningstrafik5.  
 

                                                        
5 Utvecklingsplan Buss, SL-S-960094, 2017 
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Eldriven busstrafik skiljer sig från konventionell busstrafik. Beroende på 
teknikval finns en skala där eldriven busstrafik i vissa fall har systemegenskaper 
som mer liknar spårtrafikens. 
 
Eldriven busstrafik är på grund av sitt behov av laddning, dvs elbussarna 
behöver tanka oftare än konventionella bussar, och/eller infrastrukturen är 
mindre flexibel än för dagens bussar med förbränningsmotor. Beroende på 
vilken omfattning och teknik av elektrifiering som väljs minskar busstrafikens 
flexibilitet jämfört med trafik med konventionell buss. Den minskade 
flexibiliteten kan vara både en styrka och en svaghet. En fördel med fasta 
linjedragningar och stråk är att det blir tydligt var busstrafiken finns.   
Linjedragningen blir mer permanent och strukturbildande på samma sätt som 
spårtrafiken.  Den stora investeringen garanterar samtidigt kollektivtrafik under 
lång tid framöver.  
 
Samtidigt kan den minskade flexibiliteten vara en nackdel i de fall bussen är låst 
till en viss linjesträckning. Detta kan vara problematiskt vid gatuombyggnader 
och om det finns behov av att använda bussarna för ersättnings- eller 
evakueringstrafik. En elektrifiering av busstrafiken kommer till exempel att 
minska bussflottans möjlighet att ersätta spårtrafiken då eldrivna bussar har 
begränsad räckvidd och är beroende av infrastruktur för att ladda. Räckvidden 
för eldrivna bussar med batterier påverkas även av utomhustemperaturen. Både 
högre och lägre temperaturer ger kortare räckvidd då energi går åt för att värma 
respektive kyla bussen invändigt. Just kraven på inomhustemperatur i bussen 
kan därför vara en fråga som bör ses över framöver.  
 
Figuren nedan illustrerar schematiskt flexibiliteten för fordonstyper med olika 
laddsystem. Av de helelektriska bussarna är de långsamladdade depåbussarna 
mest flexibla då de kan sättas i drift på vilken linje som helst så länge som deras 
batterier räcker. Minst flexibla av de eldrivna busarna är trådbussarna vilka 
liksom de spårbundna fordonen är beroende av kontinuerlig elförsörjning.  
 

 
Figur 1 Flexibilitet för olika busstyper 

Bussar med en elektrisk drivlina har potential att leva längre än bussar med en 
konventionell drivlina med förbränningsmotor vilket påverkar livslängden hos 
fordonen. Trådbussar, som trafikerat under lång tid i Europa, bedöms t ex idag 
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ha en livslängd på minst 20 år. Livslängden för en eldriven batteribuss är idag 
okänd då få batteribussar har trafikerat så länge som batterierna tros hålla 
(uppskattningar av batterilivslängd finns på mellan 7 till 15 år). Även vilken 
livslängd som infrastruktur för laddning bedöms ha är okänd av samma 
anledning.  
 
Den potentiellt längre livslängden är en betydelsefull faktor när det gäller hur 
elbusstrafik upphandlas, samt ekonomiska förutsättningar och 
ansvarsfördelning mellan trafikförvaltningen och andra aktörer (se kapitel 4.1 
Affärsmodell och trafikavtal). Inom spårtrafiken ägs exempelvis fordonen av 
landstinget vilket enligt nuvarande riktlinjer inte är aktuellt för bussar. 
 
I de fall då det krävs infrastruktur för laddning längs busslinjen uppstår 
ytterligare likheter med spårtrafik. Liksom när det gäller fordon uppstår här 
frågan huruvida detta är att klassa som strategiskt viktig infrastruktur som 
trafikförvaltningen bör ha rådighet över. 
 

3.3 Nollemissionsbussar 
I detta avsnitt beskrivs olika typer av nollemissionsbussar vilka består av 
helelektriska bussar, som också är i fokus för utredningen, samt 
bränslecellsbussar drivna på vätgas. 
 
Det kan konstateras att det ännu saknas en europeisk och internationell 
standard för elbussystem. För närvarande pågår arbete inom både europeiska 
och internationella standardiseringsorganisationer (CEN-CENELEC och 
ISO/IEC) men europeiska standarder förväntas införas kring år 2019 och 
internationella standarder först år 2020. Samtidigt sker samverkan inom buss- 
och energibranscher i syfte att bidra till att internationella standarder etableras. 
Exempelvis har flera tillverkare av bussar och laddinfrastruktur sedan 2016 
samarbetat i projektet OppCharge som syftar till att säkerställa att bussar och 
system för hållplatsladdning är kompatibla oavsett tillverkare. Ett ytterligare 
branschinitiativ är eBusCS där standarder för såväl snabb- som nattladdning 
utarbetas. För trådbuss finns dock sedan en lång tid tillbaka en etablerad 
standard. 
 

3.3.1 Helelektrisk buss med långsamladdning i depå 
Ofta när ”elbussar” omnämns åsyftas bussar med större batterier ombord på 
fordonen vilka laddas under en längre tid i depån. Denna typ av eldrivna bussar 
har driftsatts på flera håll i Europa idag. Batterierna ombord på bussarna är 
optimerade för att lagra energi och således maximera fordonens räckvidd. Att 
ladda batteriet fullt tar det normalt 3 – 6 timmar med 20-80 kW laddeffekt, 
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som är vanligt i dag. Den praktiska körsträckan är sedan uppskattningsvis 15 – 
20 mil med dagens teknik. 
 

 
Batteridriven depåladdad standardbuss i Ängelholm. Tillverkare BYD. Foto: Ida Blank. 

Den begränsade räckvidden och behovet av laddning under en längre tid gör att 
tekniken lämpar sig bäst för trafik med kortare dagliga körsträckor eller 
förstärkningstrafik där även laddning under dagtid är möjligt.  
 
För att kompensera en kortare räckvidd är ett alternativ att köpa in fler bussar, 
så att fordonen kan bytas ut under trafikdygnet. Detta leder till problem med 
depåplatser, högre fordonskostnader och ett mindre effektivt omloppsupplägg 
med ökad andel tomkörning, högre chaufförskostnader och därmed ett mindre 
effektivt nyttjande av fordonen.  
 
Ett vanligt sätt att undvika att räckvidden påverkas alltför negativt av kallt väder 
är att installera en diesel- eller gasvärmare som värmer kupén istället för att 
sköta uppvärmning elektriskt. Detta medför dock en viss mängd lokala utsläpp.  
 
Investerings- och driftskostnader 
Batteripriset har sjunkit succesivt under de senaste åren. Att investera i en 
elektrisk batteribuss innebär likväl en betydande merkostnad jämfört med en 
konventionell gas- eller dieselbuss. Ungefär dubbla kostnaden för en 
helelektrisk buss kan idag förväntas jämfört med en buss med biodieselmotor.  
 
Batteribussar är billigare i drift jämfört med konventionella fordon. 
Schablonmässigt6 räknat på drivmedel kostar en dieselbuss ca 4 kr/km jämfört 
med 1,5 kr/km för en elbuss. Servicekostnaden kan förväntas sänkas med 

                                                        
6 Antaget 10 kr/l diesel och 1 kr/kWh el, 0,4 l/km diesel och 1,5 kWh/km el.  
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omkring 20 % till följd av helelektrisk drift i dagsläget men större besparingar 
kan erhållas i takt med att marknaden för elektrisk driftteknik mognar.  
 
Batteriernas livslängd är en osäkerhetsfaktor av stor betydelse då det gör det 
svårt att beräkna vilken avskrivningstid bussarna har. Det finns idag tillverkare 
som åtar sig att följa upp batteriernas prestanda och stå för kostnaderna vid ett 
batteribyte. Operatören hyr då batterierna från leverantören. Med batteribyte 
förlängs livslängden för fordonet.  
 
Beroende på antalet bussar som ska laddas i depån kan effektbehovet bli högt. 
Detta ställer krav på elförsörjning och infrastruktur i anslutning till depån och 
kan medföra större åtgärdsbehov med höga investeringskostnader som följd. 
Dessa kostnader kan inte uppskattas generellt utan avgörs från fall till fall.  
 
Långsamladdade batteribussar i trafik 
I dagsläget finns det uppskattningsvis omkring 300 långsamladdade 
batteribussar (upp till 12 meter) i drift i Europa men allt fler implementeras 
succesivt. Nära nog samtliga idag driftsatta bussar är 12m standardbussar men 
även enstaka bussar 14 - 18 meter testas samt ett par dubbeldäckare i London.  
London är den europeiska stad med störst batteribussflotta i dagsläget, cirka 
120 fordon. Därtill har beslut fattats om att ytterligare tre busslinjer ska vara 
helt elektrifierade i mitten av 2019. 56 nya elbussar ska tillverkas i 
Storbritannien genom ett samarbete mellan tillverkarna ADL (brittisk) och BYD 
(kinesisk). 
 
Andra större implementeringar finns på Schiphol i Amsterdam (37 bussar) och i 
Paris (23 bussar). Den sistnämnda har ambitionen att elektrifiera 80 procent av 
busstrafiken till 2025, en mycket ambitiös plan. Paris har där gjort 
bedömningen att långsamladdade bussar, i regel med endast depåladdning, är 
bäst lämpade för uppgiften7.  
 
I regel testas långsamladdade batteribussar i dagsläget i flottor med färre än 10 
fordon. Nordiska städer med några depåladdade batteribussar i drift är 
exempelvis Helsingfors, Stavanger, Eskilstuna och Ängelholm. I Västerås har en 
långsamladdad batteribuss med biogasdriven uppvärmning testats sedan 2015 

                                                        
7 Modern Stadstrafik. Nummer 2 2017.  
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och erfarenheterna har hittills varit goda. Det finns där en tro på att även 
uppvärmning kommer att ske elektriskt på sikt8.   
 

3.3.2 Helelektrisk buss med hållplatsladdning 
En batteribuss med hållplatsladdning har till skillnad mot de depåladdade 
batteribussarna mindre batterier ombord vilka är anpassade för att snabbt 
kunna laddas med hög effekt vid ändhållplatserna och/eller vid hållplatser längs 
körvägen. Vanligt är att kombinera snabbladdning vid ändhållplats med 
långsam nattladdning/underhållsladdning i depå. 
 
Fördelen med snabb hållplatsladdning under dagen är att batterivikten kan 
minskas samtidigt som räckvidden inte begränsas. En nackdel är att 
uppehållstiden på hållplatser längs linjen ofta är kort. Det kan därför krävas 
justeringar av omloppstiderna och uppstå behov av extra fordon för att det skall 
fungera i praktiken. Likaså kan laddningstider mellan turerna medföra längre 
omloppstider med ökade förarkostnader som följd. 
 

 
Hållplatsladdad batteribuss på linje 55 i Göteborg (foto: PG Andersson). 

Vanligen snabbladdas bussar idag konduktivt, dvs ovanifrån, med en pantograf 
som monteras på antingen bussen eller på en laddningsstolpe. En 
snabbladdningsstation med konduktiv laddning består i regel av en laddstolpe 
och en mindre likriktarstation.  
 
Tidsåtgången för laddning beror av linjens längd, storlek på fordonet och 
laddeffekten. Med 450 kW laddeffekt, som är vanligt i dag, blir laddtiden 
exempelvis cirka sex minuter för en 18 meters ledbuss.   
 

                                                        
8 http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/framtidens-vl-tysta-men-dyra-
elbussar-eller-billiga-men-bullriga-biogasbussar, 2017-09-18. 

http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/framtidens-vl-tysta-men-dyra-elbussar-eller-billiga-men-bullriga-biogasbussar
http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/framtidens-vl-tysta-men-dyra-elbussar-eller-billiga-men-bullriga-biogasbussar


  

 

  

24(51) 

 

   

   Strategisk utveckling 
  
 
 

RAPPORT 
 
Datum 
2017-10-11 
Version 1 

Ärende 
SL 2014-2911 
Infosäkerhetsklass 
K1 (Öppen) 

 

   

      

Tekniken är under utveckling och högre laddningseffekter (600 kW) kan bli 
aktuellt inom ett par år. Främst kommer detta medföra kortare laddningstider. 
Begränsningen i linjelängd, ca 15 km enligt dagens rekommendationer, kommer 
troligtvis inte att höjas nämnvärt under de kommande åren.  
 
Tekniker för induktiv laddning (ladddning som sker utan fysisk kontakt mellan 
bussen och laddinfrastrukturen) finns även men är mindre utvecklade idag. 
Induktiv laddning kan ske med hjälp av plattor som finns installerade under 
marken, vilket testas i Södertälje.  
 
Investerings- och driftskostnader 
Investeringskostnader för batterifordon är idag högre än för 
konventionella gas- och dieselbussar. Kostnadsskillnaden mellan depåladdade- 
och hållplatsladdade bussar varierar beroende på fordonsleverantör men kan 
generellt anses som marginell.  
 
Kostnader för etablering av infrastruktur varierar beroende på effekt i stolpen, 
behov av markarbeten och avstånd till närmaste nätanslutning. 
Schablonmässigt kan det handla om 3–4 miljoner kronor per laddstolpe. Den 
faktiska livslängden (avskrivningstiden) på komponenterna i fordonen och 
laddinfrastrukturen är okänd då inga system har funnits i drift så länge som 
batterierna och laddstolparna tros hålla.   
 
Kostnaden för energi och fordonsunderhåll sjunker generellt med elektrisk drift. 
Extra förarkostnader tillkommer om omloppstiden förlängs till följd av 
laddning. De ekonomiska effekterna behöver studeras närmare för varje 
specifikt fall. 
 
Hållplatsladdade batteribussar i trafik 
I Europa finns ett flertal projekt/driftsättningar som pågår eller är i 
uppstartsfasen, främst med konduktiv tilläggsladdning. Några exempel är 
Aachen, Hamburg, Hannover, Münster, Plzen, Oslo och Trondheim. I Sverige 
finns tilläggsladdade batteribussar driftsatta i Göteborg och Umeå. Även i Luleå, 
Malmö och Östersund ska tilläggsladdade elbussar enligt plan driftsättas 2017–
2018. I Nantes i Frankrike ska 20 dubbelledbussar introduceras med start 2018. 
Bussarna i Nantes kommer att använda ett specialutformat system benämnt 
TOSA för mycket snabb laddning med hög effekt vid flera hållplatser. I regel är 
de hållplatsladdade bussarna dedikerade till en eller ett fåtal linjer, och inte till 
hela stadstrafiken.  
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3.3.3  Helelektrisk buss med kontinuerlig tråddrift eller laddning under 
tråd 

En trådbuss är en helelektrisk buss som med hjälp av spröt på bussen hämtar 
energi direkt från kontaktledningar i luften. Den kontinuerliga 
strömförsörjningen gör räckvidd till en ickefråga och bussarna kan rulla utan 
avbrott för laddning eller tankning.  
 
Det har också utvecklats batteribussar som kan ladda under färd via tråd. Denna 
typ av teknik benämns In Motion Charging (IMC). Med IMC kan batteribussar 
köras som trådbussar under kontaktledning på delar av linjen, för att därefter 
köra på ren batteridrift. Genom att etablera trådbussinfrastruktur på sträckor 
som trafikeras av många olika busslinjer kan laddinfrastrukturen samnyttjas av 
många linjer. Således finns potential att elektrifiera flera linjer med ett relativt 
litet behov av trådinfrastruktur.  
 
Ett riktvärde är att vid en hastighet om 20 km/h behöver 15 – 35 % av en linje 
ha tråd; det lägre spannet gäller för 12 meters bussar och det högre för 
dubbelledade 24 meters bussar. I nuläget är det av olika anledningar inte 
möjligt att trafikera med 24 meters bussar i SL-trafiken. IMC-bussarna behöver 
stå still när de ansluts till trådinfrastrukturen. Vanligen sker detta vid hållplats 
och med hjälp av små ”tak” på tråden som guidar strömavtagarna rätt när de 
fälls upp. Anslutningen tar ca 15 sekunder.  
 
Trådbussens huvudsakliga nackdelar är höga investeringskostnader i 
infrastruktur och fordon samt att ledningar påverkar stadsbilden. Det finns 
möjligheter att med design och vegetation motverka det sistnämnda samt att 
undvika komplicerade korsningar (”spindelnät” i luften) genom att köra 
känsliga sträckor med batteridrift. Kontaktledning kan å andra sidan anses 
strukturerande och signalerar att kollektivtrafiken finns på plats även om ett 
fordon inte syns. Vissa städer pratar om ”spåren i luften”.  
 
Trådbussteknik är idag den enda tekniskt välbeprövade och över lång tid 
utvärderade lösningen för elbusstrafik som dessutom bygger på en 
världsomspännande defacto-standard. 
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IMC-buss i Esslingen. "Tak" för att ansluta strömavtagarna till tråden skymtas ovanför bussen. 

Investerings- och driftskostnad 
Infrastruktur för trådbuss kostar i storleksordningen 10 miljoner kronor per 
km, inklusive likriktarstationer samt övriga arbeten. Jämfört med depåladdade 
bussar blir batterikostnaden per fordon lägre. Det tillkommer kostnad för 
trådbusstänger på ca 300 000 kronor (om de är automatiska). Då IMC-bussar 
ännu inte kan ses som en standardprodukt kan även andra extrakostnader 
tillkomma för dessa fordon. En trådbuss kostar drygt det dubbla jämfört med 
den standardbuss som körs med biodiesel. Kostnaden blir högre för en IMC-
buss och varierar beroende på hur stort batteri som önskas.   
 
Driftkostnaden ligger i linje med övriga helelektriska tekniker. Dessutom 
tillkommer en kostnad för service av infrastrukturen och fordon. 
 
Trådbussarna bedöms ha en livslängd (avskrivningstid) på minst 20 år baserat 
på den trafik som bedrivs idag. Trådinfrastrukturen har livslängd motsvarade 
spårvägars. IMC-bussars avskrivningstid är mer osäker då den faktiska 
livslängden på batterierna idag är okänd.  
 
Trådbussar i trafik 
Trådbusstekniken är idag den mest beprövade och tillförlitliga tekniken för 
elektrisk bussdrift och det finns drygt 300 system av varierande storlek i drift 
världen över. I Europa finns idag ca 150 städer med trådbussystem omfattande 
totalt ca 1 200 linjer och 11 000 fordon. Trådbussar finns i alla fordonsstorlekar 
upp till 25 m dubbelledbussar och medför således inga begränsningar i 
fordonsvalet. Tidigare har det i Storbritannien och Portugal även funnits som 
dubbeldäckare. 
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Någon större teknisk utveckling för konventionella trådbussar kommer 
sannolikt inte att ske utöver den utveckling som alla busstyper fortlöpande har i 
forma av chassi, inredning och kaross. Reservbatterierna kan bli bättre men 
detta är av marginell betydelse.  
 
Batteriutvecklingen vara av större betydelse för IMC-tekniken där viss teknisk 
utveckling är att förvänta under de kommande åren. Ett annat exempel är 
trådbussar med batterier och bränsleceller som ”Range extenders”. Nyligen 
beställdes tio sådana bussar till Riga, Lettland. Bussarna, 18m ledbussar, ska 
dels trafikera trådbusslinjer med el från kontaktledning och dels andra kortare 
linjer med batteridrift och laddning med vätgasdrivna bränsleceller. Bussarna 
tillverkas av Solaris och ska levereras vid årsskiftet 2017–2018.  
 

3.3.1 Bränslecellsbuss 
En bränslecellsbuss är en elbuss med vätgasdrivna bränsleceller istället för 
batteri för elgenerering till elmotorn. Vätgasdriven bränslecellsteknik medför 
utsläppsfri drift eftersom bränslecellernas enda restprodukt är vatten. Samtidigt 
blir räckvidden längre än för helelektriska batteribussar, över 35 mil enligt flera 
källor. Precis som för konventionella bussar begränsas räckvidden av mängden 
bränsle, i detta fall vätgas, som kan lagras ombord.  
 
Nackdelen är i första hand att det krävs vätgastankar i bussen (säkerheten är en 
viktig aspekt i detta avseende) och tillgång till tankstationer för vätgas.  
Tillverkning av vätgas, om den inte finns som restprodukt, kräver också mycket 
energi. I nuläget är också priset och den låga tekniska mognaden betydande 
nackdelar för bränslecellsbussar. 
 
Investerings- och driftskostnad 
Bränslecellsbussar serietillverkas inte i dagsläget och en kostnadsuppskattning 
är svår att göra. Att fordonskostnaden är hög är känt och den dyra tekniken är 
också en anledning till att bussarna ännu inte serietillverkas9. Driftkostnaden 
för bränslecellsbussar är svår att avgöra på grund av teknikens relativt låga 
mognadsgrad på marknaden.  
 
Bränslecellernas livslängd är en betydande faktor. Resultat från CUTE (Clean 
Urban Transport for Europe), där Stockholm medverkade med test av 
bränslecellsbuss 2002–2004, visade att livslängden för ett bränslecellpaket 

                                                        
9 http://www.eltis.org/discover/news/cute-results-europes-biggest-fuel-cell-
bus-project-0 (2017-05-31) 

http://www.eltis.org/discover/news/cute-results-europes-biggest-fuel-cell-bus-project-0
http://www.eltis.org/discover/news/cute-results-europes-biggest-fuel-cell-bus-project-0
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kunde överstiga 3 000 driftstimmar, vilket då ansågs vara bra10. Den tekniska 
utvecklingen har gjort framsteg sedan dess och idag kan en livslängd på 10 000 
driftstimmar uppnås11.  
 
För en buss i linjetrafik innebär det en livslängd på ca tre år så bränslecellerna 
måste likväl bytas minst en gång, antagligen fler, under bussens livslängd, vilket 
är kostsamt. Det finns en tro inom branschen att priset på bränsleceller ska rasa 
inom en femårsperiod. Det kan inte sägas med säkerhet och bränsleceller är 
idag ett dyrt alternativ, vilket det också har varit under många år utan 
förändring. Därtill är det idag dyrt att tillverka vätgas på ett hållbart sätt.  
 
Bränslecellsbuss i trafik 
Under åren 2002–04 testade SL som ovan nämnt tre bränslecellsbussar inom 
EU-projektet CUTE, med en vätgastankstation vid bussdepån på Södermalm. 
Bussarna demonstrerades i ordinarie drift och fungerade väl men med 
restriktioner i tillgänglighet. Bränslecellsbussarna bedömdes då ha många år 
kvar till kommersialisering p.g.a. höga kostnader. 
 
Bland slutsatserna fann man att bussarna inte var tekniskt mogna och att 
många komponenter i bussarna hade tillförlitlighetsproblem. Det krävdes en hel 
del arbete för att få tillstånd att bygga det som var Sveriges första 
vätgastankstation. Sedan dess har ytterligare 5 – 10 stationer ställts upp i 
Sverige.  
 
I Stockholm finns för närvarande en vätgastankstation och den finns på 
Arlanda. Det finns leverantörer av vätgastankstationer som erbjuder att enbart 
ta betalt för levererad vätgas, givet drift av ett minimum antal bussar under viss 
tid (t ex tio bussar under tio år).  
 
Att förutspå bränslecellsbussarnas framtid är mycket svårt. Några 
busstillverkare tror på tekniken och arbetar aktivt med att utveckla och 
driftsätta den med stöd av forskningspengar från EU. Samtidigt har tekniken 
funnits länge utan att lyckas etablera sig på marknaden. Medan 
batteribusstekniken har gjort stora framsteg under de senaste åren har den 
kommersiella marknaden för bränslecellsteknik ännu inte lossnat på bussidan.  

                                                        
10 http://www.eltis.org/discover/news/cute-results-europes-biggest-fuel-cell-
bus-project-0 (2017-05-31) 
11 http://www.nyteknik.se/nyheter/10-000-timmar-nu-racker-livslangden-for-
en-branslecellsbil-6395127 (2017-05-31) 

http://www.eltis.org/discover/news/cute-results-europes-biggest-fuel-cell-bus-project-0
http://www.eltis.org/discover/news/cute-results-europes-biggest-fuel-cell-bus-project-0
http://www.nyteknik.se/nyheter/10-000-timmar-nu-racker-livslangden-for-en-branslecellsbil-6395127
http://www.nyteknik.se/nyheter/10-000-timmar-nu-racker-livslangden-for-en-branslecellsbil-6395127
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Bränslecellsbussar är sedan tidigare driftsatta på ett 20-tal platser i Europa, 
bland annat genom tester med enstaka bussar i Hamburg, London och Oslo. 
Större satsningar med bränslecellsbussar är idag på gång i Tyskland genom EU-
projektet JIVE.  
 
I den franska staden Pau ska en BRT-linje bli helt vätgasdriven år 2019 som en 
del i ett stadsutvecklingsprojekt.  Det blir då också den första reguljärt 
trafikerade linjen med bränslecellsbussar i Frankrike. Åtta stycken 18m 
ledbussar med vätgasdrivna bränsleceller har beställts av tillverkaren Van Hool. 
Bussarna får en passagerarkapacitet på 125 personer och en räckvidd på 30 mil. 
Vätgasen ska framställas på plats med lokalt producerad förnybar el och en 
tankning ska enligt uppgift ta ca 10 minuter. 
 

3.4  Hybridbussar 
 

3.4.1 Hybridbuss 
En hybridbuss har både en förbränningsmotor och en elmotor. Tekniken 
medför elektrisk (stöd-)drift i fordonen men kan samtidigt ses mer som en 
energieffektiv förbränningsmotorbuss än en elektrisk buss. 
 
Omkring 1-1,3 miljoner kronor merkostnad per standardbuss kan förväntas till 
följd av hybridisering. Servicekostnaden kan förväntas öka något till följd av att 
bussen har både ett elektriskt driftsystem och en förbränningsmotor som ska 
servas. Erhållen bränslekostnadsreduktion beror på energibesparingen som 
avgörs av hur väl hybriddriften nyttjas. Linjer med låg bromsanvändning ger 
mindre effekt. 
 
Dieseldrivna hybridbussar är idag ett etablerat alternativ på den europeiska 
marknaden. Hybridbussar med gasdrift är däremot mer sällsynta i dagsläget. 
Tekniken kommer troligen inte genomgå några större förändringar under de 
kommande åren. Viss teknisk utveckling är möjlig och priset kan sjunka när 
eltekniken blir mer etablerad på marknaden, men i stort kommer tekniken 
sannolikt mer eller mindre motsvara dagens. Detta eftersom bromsenergi 
återmatas till batterierna eller till superkondensatorer genom att nyttja 
elmotorn som generator. Elmotorn är redan idag mycket effektiv varpå 
förbättringspotentialen troligtvis inte är så stor.   
 
På längre sikt finns en risk att tekniken blir överflödig för stadsbusstrafik, om 
den helelektriska tekniken utvecklas till en fullgod ersättare, och då kan utbudet 
av hybridbussar på marknaden minska eller rent av försvinna. Hybridtekniken 
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har börjat anpassas till trafik utanför stadskärnor och det finns idag 
hybridbussfordon där långsam körning i förortsområden kan kombineras med 
körning på motorväg.   
 
Tekniken avhandlas endast kort i denna rapport då vanliga hybridbussar inte är 
i fokus för utredningen. 
 
 

3.4.2 Laddhybridbuss 
Laddhybridbussar är hybridbussar med ett större batteripaket som kan laddas 
externt. Batterier och laddningsutrustning medför extravikt men 
batterikapaciteten kan hållas nere genom att snabbladda bussen vid änd-
hållplatser och genom att välja vilka delsträckor som eldrift ska nyttjas.  
 
Laddhybridbussarna har en förbränningsmotor som används då man inte kan 
eller vill nyttja helelektrisk drift med energi från batterierna och som på dagens 
driftsatta fordon drivs med diesel (i SL-trafiken med biodiesel). Även gasdrift 
kan vara en möjlighet men sådana fordon finns inte i drift i Europa i dagsläget. 
Tanken med systemet är att kunna använda helelektrisk drift när så är lämpligt, 
t ex i tät stadsmiljö. I mer perifera områden och på större trafikleder kan bussen 
nyttja förbränningsmotorn och således spara på den lagrade elenergin.   
 
Infrastruktur för laddning av bussen krävs i depå och längs linjen om 
snabbladdning ska ske under dagen. Laddning av batterierna i bussen sker på 
samma sätt som för helelektriska batteribussar. 
 
Investerings- och driftskostnad 
Konceptet medför högre investeringskostnader än vanliga hybridbussar p.g.a. 
större batterier samt behov av snabbladdningskomponenter och etablering av 
infrastruktur. Investeringskostnaderna kan förväntas vara ganska nära de höga 
kostnader som idag medföljer helelektriska bussar, för standardbussar ca 
dubbla kostnaden jämfört med konventionella biodieselbussar.  
 
Drivmedelskostnaden kan förväntas sjunka kraftigt till följd av en stor andel 
helelektrisk drift. Däremot medför tilläggsladdning ökade förarkostnader då 
bussarna står still och laddar mellan turerna. Förarkostnaden är en betydande 
post för driftkostnaden och laddtiden är en viktig faktor att beakta. 
Servicekostnaden blir högre än konventionella bussar på grund av dubbla 
drivsystem.  
 
Laddhybridbussar i trafik 
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Utöver ett fåtal bussar från tillverkaren ADL, dubbeldäckare med induktiv 
laddning driftsatta i London (EU-projekt ZeEUS), är det endast 12 m 
standardbussar som driftsatts med laddhybridteknik. På dagens marknad är det 
framförallt Volvo som har satsat på laddhybridbussar med en 12 m 
standardbussmodell inom sitt ordinarie sortiment. Därutöver har ett par andra 
tillverkare driftsatt ett fåtal laddhybrider. Framtiden är något oviss eftersom 
tekniska förbättringar och ökad erfarenhet av helelektrisk teknik kan göra 
tekniken mindre populär eller rent av överflödig. Laddhybrider har i 
försöksprojekt testats på linje 73 i Stockholm och linje 755 i Södertälje.  
 

3.5  Elvägar – teknik under utveckling  
På olika håll i Sverige och Europa pågår utveckling av nya tekniker för laddning 
av fordon under färd. Laddning under färd för trådbussar är en del i 
utvecklingen av elvägar och kan därför definieras som ett tekniskt system inom 
området elvägar. Det finns med andra ord redan idag elvägar som fungerar för 
busstrafik. Andra typer av elvägar i tidiga försöksskeden finns inte 
kommersiellt tillgängliga i dagsläget. På sikt kan dessa lämpa sig väl för 
storskalig elektrifiering av vägtrafiken. Det finns också forskning som pekar på 
att elvägar på mer trafikerade vägavsnitt i kombination med mindre batterier i 
fordonen är den totalekonomiskt mest lönsamma metoden för en elektrifiering 
av vägtransportsektorn i Sverige. 
 

3.5.1 Induktiv laddning under färd 
Induktiv laddning för stillastående bussar vid hållplatser testas, som tidigare 
nämnts, i flera europeiska städer. Det sker idag en viss utveckling av teknik för 
kontinuerligt induktiv laddning men tekniken är omogen och ännu inte 
kommersialiserad. Det pågår i nuläget inga kända försök med induktiv laddning 
under färd i Europa. 
 

3.5.2 Elektrisk skena i vägbanan 
Förutom induktiv överföring av el testas även en teknik med konduktiv 
överföring från en skena i vägbanan. I detta fall har fordonet en släpkontakt 
som tar upp ström från skenan och skenorna aktiveras/spänningssätts 
automatiskt när ett fordon passerar. Ett demonstrationsprojekt bedrivs idag på 
en 2 km lång sträcka mellan Arlanda och Rosersbergs logistikcentrum med en 
eldriven lastbil. Alstom har ett system de kallar ”APS” som är utvecklat för 
spårvägar och bland annat används i Bordeaux. Detta system har de modifierat 
för vägtrafik och provar bland annat med Volvo Lastvagnar på en teststräcka 
utanför Borås. I slutet av 1990-talet testades en buss med strömskena nedsänkt 
i gatan i Trieste, men detta försök, kallat Steam, som drevs av Ansaldo stängdes 
några år in på 2000-talet. 
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3.5.3 Elektrisk kontaktledning över vägbanan 

En teknik med konduktiv överföring som är under utveckling är elöverföring via 
kontaktledningar längs större vägar. Siemens står bakom tekniken som 
benämns eHighway och som ursprungligen är hämtad från tågsektorn.  
 
Tekniken påminner om trådbusstekniken men skiljer sig i flera avseenden, 
bland annat används pantografer istället för trådbusspröt vilka kan ansluta till, 
eller koppla från, ledningen under färd. Tekniken möjliggör också högre 
hastigheter än konventionell trådbussteknik. Tekniken testas i Los Angeles (i 
anslutning till hamnen) och Gävle (två km på E16 mellan Hofors och Sandviken 
sedan juni 2016) och då med lastbilstrafik. På sikt kan det finnas potential för 
exempelvis regional busstrafik med denna teknik.  
 
Konceptet innebär att större transportsträckor utrustas med kontinuerlig 
konduktiv tilläggsladdning enligt principen ”elektrifiering av huvudvägnät, 
batteri på sista milen”. Detta skulle alltså, åtminstone i teorin, kunna bli ett 
nationellt IMC-liknande system. Den storskaliga satsning som i så fall krävs 
medför stora utmaningar avseende, kanske främst, investeringskostnader och 
realiseringstid. Därutöver är det troligtvis inte möjligt att nyttja tekniken för 
personbilar, vilket skulle begränsa användningsområdet till endast lastbilar och 
bussar.  
 

3.6 Marknadsanalys 
Många europeiska och amerikanska städer har redan eller är på väg att införa 
elektrisk drift i större skala. På global nivå är Kina ledande med 180 000 
elbussar. Anledningarna till att elektrifiera trafiken varierar från stad till stad 
och därmed även vilken strategi och teknik som valts för elektrifieringen. I 
Sverige finns elbusstrafik i drift på flera platser, även om det är relativt små 
system med färre än tio fordon. 
 
Elektriska bussar har utvecklats snabbt under de senaste åren och det finns idag 
ett relativt stort utbud av elbussar på den europeiska marknaden. De tekniker 
som ännu inte mognat tillräckligt för en kommersiell etablering är i första hand 
elvägar. Även bränslecellsbussar befinner sig idag i ett relativt tidigt skede och 
ännu har inga fordon driftsatts kommersiellt. 
 
Följande alternativ för eldrift kan idag anses vara kommersiellt tillgängliga för 
stadstrafik, och även möjliga i kommande trafikupphandlingar i SL-trafiken: 

• Helelektrisk buss med långsamladdning i depå 
• Helelektrisk buss med hållplatsladdning 
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• Laddhybridbuss 
• Helelektrisk buss med trådbussteknik (kontinuerlig tråddrift och 

laddning under färd) 
 
Det finns idag inga eldrivna bussar godkända för trafik på motorväg (klass II) 
kommersiellt tillgängliga utan enbart hybridfordon.       
 
Hybridbussar är en beprövad teknik som finns i alla fordonsstorlekar 
(gashybrider är starkt begränsade på den europeiska marknaden). Dessa är 
aktuella för linjer med relativt frekventa start och stopp. De är i första hand ett 
alternativ för att öka energieffektiviteten och minska bullernivån på linjer som 
av olika anledningar inte lämpar sig för helelektrisk drift eller trafik med 
laddhybridbussar.  
 
 

3.7 Möjligheter till elförsörjning  
På systemnivå kan konstateras att den mängd el som skulle behövas för att 
försörja alla Stockholms innerstadsbussar, om dessa vore elbussar, skulle 
motsvara någon promille av hela länets elanvändning. Den övergripande 
dimensioneringen av det befintliga elnätet är fullt tillräcklig för att hantera en 
elektrifiering av busstrafiken. Till de största utmaningarna hör frågor som 
kostnader, teknikmognad, fysiskt utrymme för installationer samt 
aktörssamarbeten.  
 

3.7.1 Förutsättningar i länet 
Elförsörjningen till elbussar i länet är tekniskt och ekonomiskt lösbar ur ett 
elnätsperspektiv. Det är dock viktigt att planera för moderniseringar och 
förstärkningar av elnätet i god tid och i samarbete med berörda elnätsaktörer.  
Elnätet i Stockholms län är fördelat och ägs av ett drygt tiotal olika nätbolag. 
Respektive nätbolag har koncession inom sitt område. Även SL har ett eget elnät 
uppbyggt för att försörja tunnelbanan och lokalbanorna.  
 
De faktorer som har störst påverkan på totala kostnaderna för elförsörjning till 
busstrafiken är val av teknik, max effektbehov och vilket elnätsbolag som berörs 
på platsen. Det finns vidare utmaningar i form av fysiskt utrymme för nya 
installationer i innerstaden.  
 
Där behov av laddning finns i anslutning till trafikförvaltningens spårelnät 
kommer det ekonomiskt klart fördelaktigaste att vara att ansluta till detta nät. 
Detta är framförallt aktuellt vid bussterminaler intill tunnelbanestationerna. 
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De tariffer som elnätsbolagen har idag är inte alltid anpassade för den typ av 
belastning som laddinfrastruktur medför. En fråga som behöver utredas är hur 
höga effektuttag på sekund- eller minutnivå ska debiteras då debitering idag 
sker på timmedelvärden. Tarifferna kommer troligtvis att behöva 
anpassas/kompletteras för att detta. Detta kan komma att medföra 
konsekvenser som påverkar både investeringar och kostnadsfördelning av 
elnätet och dess reglering.   
 
Urban miljö och depåer – stadsnät 
I innerstaden och urbana miljöer finns många befintliga nätstationer som det 
går att göra nyanslutningar ifrån eller vid behov förstärka. För depåer bedöms 
det finnas plats att vid behov bygga till en ny nätstation eller att utöka befintliga 
i närheten. Vid kommande projektering av elförsörjning för busstrafiken 
behöver specifika placeringar av laddinfrastruktur analyseras utifrån 
elnätsperspektiv. Varje specifik plats behöver analyseras separat och 
utmaningar såsom begränsat utrymme och nya behov av modern elkrafts- och 
styrteknik behöver planeras år i förväg. Ellevio som äger elnätet i Stockholms 
innerstad, poängterar att det är viktigt att de är med under planeringsprocessen 
gällande var elbehov uppstår för att styra var uttag är möjliga, samt för att i tid 
kunna anpassa elnätet efter de nya behoven.  
 
Ökad elbelastning för elbussar behöver vidare koordineras med den 
övergripande trenden att el blir en viktigare energibärare i samhället, t ex ökat 
elbehov för andra fordonsapplikationer, datorhallar och värmepumpar etc. Den 
modernisering av innerstadens lågspänningsnät som redan är under planering 
kommer att behöva och kunna inkludera även kravställningar för försörjning till 
elbussar så att nödvändig automatisering och nätövervakning kommer på plats i 
tid. Det skulle ta många år att genomföra omfattande komplettering av 
elinfrastrukturen. 
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Konduktiv hållplatsladdare med tillhörande 150 kW elskåp från ABB. 

Landsbygdsnät 
För busslinjer som har ändhållplatser utanför tätorterna kan förstärkning av 
elnätet alternativt installation av ett energilager behövas om hållplatsladdare 
ska installeras. Ett energilager kan laddas kontinuerligt över dygnet för att 
momentant stödja snabbladdning av batterierna i en elbuss för vilken hög 
eleffekt behövs. Idag finns endast ett fåtal sådana energilager installerade i 
Sverige och oftast är det då batterier som står för lagringskapaciteten. Vilka 
lösningar som är aktuella i varje lokalisering är mest en kostnadsfråga och något 
som vid behov får diskuteras med respektive elnätsbolag. 
 

3.7.2 Kostnader avseende elförsörjning 
Vid installation och utnyttjande av laddinfrastruktur uppstår kostnader i flera 
led. Dels kostar själva laddnings- eller tankutrustningen och dess underhåll, 
dels kostar elanslutningen samt den el som överförs. Dessa 
kostnadskomponenter illustreras i figuren nedan.  
 

 
Exempel på kostnadsposter för ladd- och vätgasinfrastruktur   

Kostnaderna för elanslutningen är beroende av många faktorer. Ju högre effekt 
(samtidigt maxuttag av el) som krävs desto dyrare blir anslutningsavgift och 
nättariffer. I varje lokalisering finns det vanligtvis bara ett elnät och ett 
elnätsbolag, men elnätsbolagen har mycket varierande prissättning varför både 
anslutningsavgift- och nättariffer kommer att variera geografiskt. Då vissa 
nätbolag inte har nättariffer för som är anpassade för laddinfrastruktur måste 
en dialog ske med dessa så att de kompletterar sina tariffer.  
 
Anslutningsavgifterna skiljer sig åt beroende på vilken effekt som behövs och 
vilket elnätsbolag som är aktuellt, men i princip behöver abonnenten betala för 
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erforderliga investeringar och kabeldragning. Skatt tillkommer för samtliga 
givna kostnader, förutom på el för spårtrafik och trådbuss som i dagsläget är 
undantagen beskattning.  
 

3.7.3 Elförsörjning är en beprövad teknik 
Elnätet i Sverige har en genomsnittlig strömavbrottstid på minutnivå över året, 
vilket innebär en låg risk för att elfordonen ska bli utan el. Till skillnad från 
konventionella bussar med flytande drivmedel bär varje eldriven buss en 
mindre mängd reservenergi i sina batterier. Rena trådbussar har ingen 
energibärare ombord och därmed beroende av tråden för framdrift.  
 
Det finns dock vissa risker som behöver utredas. En särskild bedömning av hur 
den begränsande räckvidden eldrivna bussar har och hur detta påverkar 
Stockholms beredskap bör exempelvis genomföras.  
 
Även om elbussar till viss del innebär införande av ny teknik används befintliga 
försiktighetsåtgärder inom elområdet. Risken för att människor kommer i 
kontakt med strömförande utrustning när både laddinfrastruktur och fordon 
hanterar stora mängder el hanteras genom en rad säkerhetsåtgärder, däribland 
mekanisk frånkoppling, övervakande styrsystem och val av ytterligare 
säkerhetsåtgärder.  
 
Trådbussar har använts i städer under väldigt många år och är säkerhetsmässigt 
beprövad. Risker med elektromagnetiska fält hanteras utifrån 
försiktighetsprincipen enligt gällande regler för varje komponent i systemet.  
 

3.7.4 Kritiska frågeställningar 
När det gäller elförsörjning har följande frågeställningar identifierats som 
viktiga att studera vidare: 

• Förberedelseåtgärder vid ny/ombyggnation av depåer och terminaler 
• Fördjupad analys av elförsörjning kopplat till olika scenarier. Möjlig 

användning av trafikförvaltningens eget elnät. 
• Finns det tekniska installationer som borde samordnas för användning 

av fler fordonsslag än bussar? 
• Kostnadsanalys för investering och drift. 
• Risk- och sårbarhetsanalys. 
• Samordning med andra aktörer och ansvar/roller. 



  

 

  

37(51) 

 

   

   Strategisk utveckling 
  
 
 

RAPPORT 
 
Datum 
2017-10-11 
Version 1 

Ärende 
SL 2014-2911 
Infosäkerhetsklass 
K1 (Öppen) 

 

   

      

3.8 Rätt elbussteknik på rätt plats 
Vad som är lämpligt teknikval för införande av elbuss är en fråga utan givet 
svar. Det krävs en sammanvägning av en stor mängd faktorer där inte minst 
ekonomi och genomförbarhet är avgörande, utöver den rent trafikala uppgiften 
som busstrafiken har. Teknikutvecklingen går även snabbt vilket gör att det som 
är en olämplig lösning idag kan fungera om några år.   
 
I SL-trafiken finns idag omkring 500 olika busslinjer. Varje linje har sin egna 
unika förutsättning för att kunna elektrifieras och det finns inte en teknik som 
går att applicera överallt. I vissa fall kommer också andra tekniker än eldriven 
busstrafik att vara lämpligaste valet. För motorvägslinjer kan till exempel 
vanliga bränsledrivna bussar spela en roll och vid högt kapacitetsbehov används 
spårtrafik.    
 
Teknikval för varje enskild linje beror av trafikkoncept, linjelängder, kapacitet, 
depåläge och depåkapacitet, utrymme vid terminaler och elförsörjnings-
möjligheter. En faktor att beakta är också att det ur trafikdriftssynpunkt finns 
en fördelar om en buss kan användas flexibelt och därmed inte behöver vara 
dedikerad till en viss linje.  
 
Kapacitetsbehovet är en central faktor i valet av trafikslag. När det gäller elbuss 
finns en fallande skala där lösningar med tråd eller laddning av batterierna 
under tråd har bäst förutsättningar för att ge hög kapacitet, följt av 
tilläggsladdning och depåladdning. Sett till turtätheten är det sannolikt lämpligt 
med depåladdning för linjer som trafikeras glesare än var 15 minut. Vid 
turintervall mellan 7 och 15 min bedöms hållplatsladdning vara att föredra 
medan det vid tätare turtäthet är kontaktledning som ger den effektivaste 
lösningen. Detta kan förstås variera från fall till fall och storlek på fordonen.  
Samspel mellan busslinjer och gaturum är ytterligare en viktig faktor att beakta. 
Då kommuner och stat är väghållare är trafikförvaltningen beroende av att 
dessa för att möjliggöra en effektiv busstrafik.   
 
Mycket handlar om att hitta nivån där infrastrukturen nyttjas i tillräcklig 
omfattning för att bli effektiv. Vid hög turtäthet finns risk att det krävs många 
laddare på ändhållplatser som tar stor plats, särskilt då de måste placeras så att 
alla laddplatser alltid är tillgängliga för en anländande buss. Hållplatsladdning 
på ändhållplatser anses vara lämpligt för linjer på upp till 15 km. 
 
Eftersträvas ett flexibelt system är det sannolikt depåladdning eller IMC 
(laddning av batterier under tråd) med delvis fast strömtillförsel under färd som 
är att föredra beroende på kapacitetsbehovet. Mest flexibelt, om inte 100% 
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eldrift önskas, är att blanda upp ett antal depåladdade bussar med de övriga 
biogas- eller biodieseldrivna bussarna. I det senare fallet nås inte fördelarna 
med att minska t ex buller på utsatta ställen då inte alla bussar som passerar är 
tysta elbussar. Ett scenario med en blandning av olika tekniker kommer att 
behöva studeras djupare i utredningen.  
 
Strukturbildande tekniker som tråd och laddning under färd och 
hållplatsladdning är mest lämpliga för starka och långsiktigt stabila linjer som 
till exempel stomlinjer. Värt att påpeka är också att strukturbildande 
kollektivtrafik också kan skapas genom att anlägga bussgator, arbeta med 
signalprioritering eller etablera fullskaliga BRT-system. Att kombinera sådana 
åtgärder med strukturbildande tekniker för elektrisk drift kan medföra en 
attraktiv kollektivtrafik med både ekonomiska och miljömässiga fördelar.  
 
Tabellen nedan sammanfattar för- och nackdelar med olika tekniker och deras 
lämplighet i trafiksystemet. Observera att tabellen bara omfattar de tekniker 
som idag bedöms som kommersiellt tillgängliga inför trafikupphandlingar i 
närtid. Andra tekniker, som t ex bränslecellsbussar, kan komma att bli ett 
relevant alternativ och bevakas fortsatt i utredningen. 
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 Batteribuss med 

depåladdning 
 

Batteribuss med 
hållplatsladdning 

Laddhybridbuss 
 

Kontinuerlig tråddrift 
eller laddning under 
färd 

T
il

lg
än

gl
ig

a 
fo

rd
on

ss
to

rl
ek

ar
 

Finns som 12 meters 
standardbussar och 18 
meters ledbussar.  

Finns som 12 meters 
standardbussar och 18 
meters ledbussar.  
 
24 meters dubbelledbussar 
ska driftsättas i Frankrike 
2018 och kan således bli ett 
etablerat alternativ inom ett 
par år 
 

Laddhybrider finns i 
dagsläget främst som 12 
meters standardbussar på 
den europeiska marknaden 
men större bussar förväntas 
innan 2020. Finns idag ej 
med gasdrift.  
 
 

Möjligt för alla linjer och alla 
fordonsstorlekar från 12 till 
25 meter.  
 
 

L
äm

p
li

gh
et

 s
et

t 
ti

ll
 

tr
af

ik
u

p
pg

if
t 

Linjer med lägre turtäthet 
(>15 minuterstrafik) 

Tekniken bedöms generellt 
som möjlig för linjer upp till 
15 km men även längre linjer 
kan vara möjliga. 
 
Linjer med medelhög 
turtäthet (ca 7-15 
minuterstrafik)  
 
 

Laddhybridbussar kan vara 
ett alternativ på linjer som 
motiverar snabb 
tilläggsladdning men som är 
för långa eller för krävande 
för helelektriska 
snabbladdade bussar.  
 

Generellt bäst lämpat för 
linjer med högt 
kapacitetsbehov.  
 
Linjer med mycket hög 
turtäthet.   
 
Om tråd finns kan även 
andra linjer samutnyttja 
laddinfrastrukturen. 

B
eh

ov
 a

v 
in

fr
a.

 

Förstärkt elmatning till depå 
krävs.  

Behov av infrastruktur för 
laddning, ofta placerad på 
ändhållplatser.  
Förstärkt elmatning till depå 
krävs.   
 

Behov av infrastruktur för 
laddning, ofta placerad på 
ändhållplatser, samt för 
tankning 

Tråd för laddning längs 
linjen. 
 
Delvis tråd med IMC. 

F
le

xi
-

bi
li

te
t 

Hög Bunden till 
laddningsinfrastruktur 

Relativt flexibel, delvis 
bunden till 
laddningsinfrastruktur 

Bunden till 
laddningsinfrastruktur 

B
eg

rä
n

sn
in

ga
r/

n
ac

kd
el

ar
 

Beroende på trafikuppgift så 
kan fler fordon krävas då 
laddningstiden är lång och 
räckvidden relativt kort 
 
Tekniken är fortfarande 
omogen och i ständig 
utveckling 
 
Viss risk för att batterivikten 
minskar lastkapaciteten i 
bussen.   

Längre omloppstid till följd 
av laddning, behov av extra 
fordon och förare kan uppstå 
 
Tekniken är fortfarande 
omogen och i ständig 
utveckling 
 
Förseningar kan vara 
svårare att hantera då 
bussarna måste laddas 
 
Viss risk för att batterivikten 
minskar kapaciteten 

Motorbuller och lokala 
utsläpp kvarstår på delar av 
sträckan 
 
Kan i praktiken tankas med 
fossilt bränsle och kräver 
därför kontroller 
 
Framtida tillgång på hållbar 
biodiesel (HVO/RME) är 
osäker 
 
Flytande bränsle medför 
distributionstransporter 
 
Två olika driftsystem att 
serva 

Ledningar i luften kan anses 
oestetiskt 
 
Konventionella trådbussar 
kan inte nyttjas på linjer 
utan infrastruktur, 
begränsning i flexibilitet 
 
IMC medför viss risk för att 
batterivikten minskar 
kapaciteten 
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4. Affärsmodell och trafikavtal 

Införande av eldriven busstrafik innebär delvis införande av ett nytt 
trafiksystem. I vissa avseenden kan eldriven busstrafik ha mer likheter med 
spårtrafik än med traditionell busstrafik. Trafikförvaltningen behöver därför 
tänka nytt och annorlunda vid kommande upphandlingar.  
 

4.1 Erfarenhet från andra städer 
 
Vid införande av eldrivna bussar i olika kommuner i Sverige har aktörerna haft 
relativt olika roller. Hittills har ingen kollektivtrafikmyndighet i Sverige 
inkluderat inköp och trafikdrift med helelektriska bussar i en busstrafik-
upphandling som går att jämföra med de som görs av trafikförvaltningen i 
Stockholm. Den trafik som drivs med elbussar sker antingen som projekt, eller 
har inkluderats i ett pågående avtal. Alternativt har det skett en upphandling av 
trafikdrift men att kollektivtrafikmyndigheten/kommunen äger elbussarna och 
eventuell infrastruktur för laddning.  
 
I ett fall har en trafikutövare på eget initiativ infört eldriven busstrafik i ett nytt 
kontrakt och i Norrtälje planeras införande av fem depåladdade batteribussar i 
samband med förlängning av avtal E19B. Skånetrafiken planerar att införa 
elbussdrift på den nya BRT-linjen HelsingborgExpressen. Denna upphandling 
kommer att ge värdefull erfarenhet av hur marknaden ser på införande av 
elbussar i lite större skala. 
 
Vid införande av eldrivna bussar i olika kommuner i Sverige har olika aktörer 
haft olika roller. Detta beror både på hur kollektivtrafiken är organiserad, men 
även på intresset bland politiker och tjänstemän i de berörda organisationerna. 
Generellt har kommuner ofta tagit stort ansvar, exempelvis i Umeå, Västerås 
och Landskrona. Då flertalet elbussinförande (i Sverige så väl som i andra 
europeiska länder) drivs som projekt finns både externa finansieringsmedel och 
en projektorganisation med överordnat ansvar som underlättar införande och 
driftförsöket. Dessa driftförsök har i stort fokuserat på de tekniska och 
miljömässiga aspekterna samt resenärsupplevelsen, och i princip inte alls kring 
ansvarsfördelning mellan aktörer samt upphandlings- och avtalsfrågor.  
 
Få länder har lika öppet marknadstillträde till kollektivtrafiken som Sverige. 
Detta gör att det är svårt att jämföra upphandlingsprocess och avtal mellan 
Sverige och andra länder. I många länder är det kommunen eller regionen som 
har ensamt ansvar för att finansiera (via biljettintäkter och skattemedel) drift 
och investeringar för kollektivtrafiken, och som ofta även sköts av kommunala, 
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regionala eller statliga bolag. I städer med eldriven busstrafik förekommer det 
att trafikdriften är upphandlad, men att beställaren äger eller har 
återköpsgarantier av bussarna (exempelvis Helsingfors). Enbart London, som 
nyligen har upphandlat trafik med eldrivna bussar, äger trafikutövaren 
fordonen. Detta sammantaget gör att det finns relativt lite erfarenhet kring 
lämplig ansvarsfördelning mellan aktörer samt upphandlings- och avtalsfrågor 
vid införande av eldriven busstrafik.  
 

4.2 Ansvarsfördelning mellan parter 
Den tekniska lösningen vid införande av eldrivna bussar påverkar vilka aktörer 
som involveras och deras potentiella ansvarsområden. Komplexiteten ökar om 
införande av eldriven busstrafik medför att laddinfrastruktur i gatumiljön ska 
anläggas. Laddstationer i gatumiljö kräver att markägaren involveras samt det 
krävs avtal med eldistributör och även elnätägare. Även vid laddning vid depå 
kan mindre eller större investeringar i laddinfrastruktur behövas, liksom 
eventuellt nya avtal med eldistributör och elnätsägare, beroende på vilken 
elförsörjning som finns vid depån. Det senare har många likheter med 
införandet av gastankning på depåer. 
 
Oavsett var laddinfrastrukturen lokaliseras är det viktigt det har föregåtts av 
noggrann utredning av gällande förutsättningar för att få en lösning med hög 
resenärsnytta såväl som kostnadseffektivitet. Kostnadseffektiviteten måste ses i 
ett längre perspektiv för att säkerhetsställa god konkurrens även i nästa 
upphandling.  
 
Principer för fördelning av risk och ansvar 
Trafikförvaltningen har som allmän princip i avtal att risker i varje specifik affär 
ska fördelas på den part som bäst kan förutse, förebygga och hantera risken, i 
syfte att minska kostnader. Samtliga trafikaffärer behöver anpassas till de lokala 
förutsättningarna, tekniska och miljömässiga förutsättningar samt övriga krav, 
detta innebär att fördelningen av risker och ansvar mellan parter kan vara olika 
i olika trafikaffärer.  
 
Trafikförvaltningen har formulerat ett antal övergripande mål och riktlinjer för 
hur trafikaffären ska läggas upp och förvaltas. De riktlinjer som främst påverkar 
införande av eldriven busstrafik är: 

• Trafikutövaren ska finansiera, köpa in, äga och underhålla bussfordon 
inom ramen för trafikavtalet, ingen återköpsgaranti ska finnas. 

• Beslut om allmän trafikplikt kan tas upp till 10 år. I trafikförvaltningens 
riktlinjer rekommenderas att busstrafikavtal ska ha längden 8–10 år, 
utan option eller med option på 2–4 år. 
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• Trafikförvaltningen ska ha rådighet över strategisk infrastruktur 
(exempelvis depåer) och denna infrastruktur ska hyras av trafikutövaren 
under avtalstiden. I hyresansvaret ingår även ansvar för löpande 
underhåll under avtalstiden. 

De två första punkterna är svårförenliga med vissa tekniker av eldrivna bussar 
då dessa kan ha teknisk livslängd som gör dem dyra att skriva av på tio år. Då 
det idag saknas erfarenhet av moderna elbussarnas livslängd kan livslängden i 
praktiken vara både längre och kortare. Om laddinfrastruktur eller tråd (i 
gatumiljö eller på depå) kategoriseras som strategisk infrastruktur bör det vara 
trafikförvaltningen som tar stort ansvar för var den ska lokaliseras och även för 
dess tekniska lösning för att säkra att infrastrukturen kan nyttjas över flera 
avtalsperioder.  
 
Att istället lämna stort ansvar för rådighet över laddinfrastruktur (t ex 
hållplatsladdning eller tråd) till trafikutövare kan medföra att denne indirekt 
har låst frihetsgrader gällande fordonsval och trafikplanering i framtida avtal 
eller att genomförda investeringar inte används hela sin livslängd. Detsamma 
gäller om det är någon annan extern part (t ex elhandelsbolag, kommun, 
laddinfrastrukturtillverkare eller ett konsortium av flera aktörer) som äger och 
driftar laddinfrastrukturen. Sådan lösning kan även påverka konkurrensen vid 
upphandlingstillfället, då det innebär ett utökat åtagande för trafikutövaren som 
inte alla trafikutövare är villiga att ta. 
 

4.3 Införande av eldriven busstrafik de kommande åren 
 
Fönster för upphandling 
I trafikförvaltningens planeringsprocess för upphandling av trafik anges att det 
bör vara mellan 36–48 månader mellan annonsering och trafikstart. Om det 
nya avtalet innehåller många nyheter exempelvis en annorlunda omfattning 
(delning eller ihopslagning av avtalsområden), annan ansvarsfördelning mellan 
parter eller ny ersättningsmodell krävs en längre tid för att klara nödvändiga 
utredningar och förankring.  
 
I tidigare upphandlingar har anbudsgivare framhållit att det krävs minst ett år 
från tilldelning till trafikstart för att införskaffa fordon till det nya avtalet. Vid 
införande av eldrivna bussar är det sannolikt att anbudsgivarna kommer önska 
en ännu längre tid för anskaffning av elbussar. Dessutom behövs kalendertid för 
att genomföra driftstester och tekniska justeringar för att säkra att drift och 
laddning fungerar enligt plan. Om avtalet även innebär att det krävs 
investeringar i laddinfrastruktur på kommunal, eller annans, mark krävs 
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kalendertid för att ansöka om bygglov och tid för byggnationen. Detta 
sammantaget gör att trafikförvaltningen bör ta beslut om inriktning gällande 
införande av eldriven busstrafik i ett nytt avtal minst 2,5 år innan trafikstart.  
 
Trafikupphandlingar de närmaste åren 
Innerstadsavtalet sträcker sig till juni 2022 med möjlig förlängning till juni 
2026. Genom att inte utnyttja förlängningsoptionen i Innerstadsavtalet är det 
teoretiskt möjligt att i en ny upphandling inkludera elbussar och då skulle 
eldriven busstrafik kunna vara i drift redan juni 2022. Denna 
upphandlingsprocess bör då starta under 2018.  
 
Nu och de kommande åren pågår upphandlingar av busskontrakt i SL-trafiken 
som inte går att förlänga. Att genomföra en ny upphandling av innerstadsavtalet 
samtidigt som dessa andra stora busstrafikupphandlingar (se figur nedan) 
medför en risk för bristande kvalitet i upphandlingen eftersom 
trafikförvaltningen har begränsade resurser att genomföra nödvändiga 
utredningar. Likaså finns farhågan att även trafikutövarna har bristande 
kapacitet att lämna anbud på alla dessa upphandlingar, och därmed begränsas 
konkurrensen vilket i sin tur kan leda till sämre och/eller dyrare avtal. 
Dessutom är Innerstadsavtalet ett avtal där nuvarande trafikutövare har 
genomfört stora investeringar via omlagt linjenät och modern fordonsflotta.   
 
Pågående och planerade kommande upphandlingar av busstrafik.
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I pågående busstrafikavtal saknas direkta avtalsskrivningar som ger 
trafikförvaltningen möjlighet att (i stor skala) ställa krav på införande av 
eldriven busstrafik. Trafikförvaltningen har dock rätt att kräva att 
trafikutövaren deltar i projekt (exempelvis kring elbussar). 
 
Det är däremot fullt möjligt i pågående avtal för trafikutövaren, att på eget 
initiativ, och på egen bekostnad samt med godkännande från 
trafikförvaltningen, inför elbussar under pågående avtal. Godkännande lämnas 
om trafikutövaren kan visa att förändringen i fordonsflottan inte medför några 
negativa konsekvenser för resenärer och trafiken samt att det aktuella 
trafikavtalets avtalskrav är oförändrade liksom fördelningen av ansvar och 
kostnader mellan parterna 
 
Trafikförvaltningen bör i samband med utredningar inför förlängning av avtal 
och inför nya busstrafikupphandlingar noggrant analysera de affärsspecifika 
förutsättningarna för införande av eldrivna bussar. Införande av eldrivna bussar 
i nya avtal kan ske genom att trafikförvaltningen uppmuntrar via olika 
incitament eller ställer krav på detta. Den stora fördelen att genomföra 
införandet i samband med en ordinarie upphandling är att priset 
konkurrensutsätts och att trafikförvaltningen får en tydlig bild av hur 
marknaden ser på införandet.  
 
Viktigt att tänka på är att samtliga upphandlingskrav och utvärderingskriterium 
måste spegla den utveckling och produkt som önskas. Vid en 
funktionsupphandling har trafikutövaren möjlighet att hitta den lösning som 
bäst passar med affärsupplägget i övrigt. I upphandlingen kan det även ingå 
olika optioner eller andra skrivelser gällande ansvarsgränssnitt, hantering av 
förändringar under avtalstiden och andra avtalsvillkor. Genom optioner och 
förhandlad upphandling kan trafikförvaltningen och blivande trafikutövare 
formera ett avtal som gynnar båda parter över hela avtalsperioden.  
 
I samtliga delar av upphandlingsprocessen är en aktiv dialog med marknaden 
mycket viktigt för att utforma avtalet efter aktuella förutsättningar, och i 
synnerhet gäller detta vid införande av elbussar. Trafikförvaltningen har, som 
den största aktören inom kollektivtrafiken i Sverige, en viktig roll att måna om 
en sund leverantörsmarknad.  
 
Upphandlingar av busstrafik i Vallentuna, Sigtuna, Upplands Väsby och Ekerö 
pågår under 2017 – 2018 med trafikstart sommar 2019. Inför dessa 
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upphandlingar har det genomförts utredning kring eventuellt införande av 
elbussar. I remissen av förfrågningsunderlaget kravställs elbussar i E31 
(Sigtuna).   
 
Nya kontrakt ska börja gälla i april 2021 för busstrafik Täby/Åkersberga/  
Vaxholm och sommaren 2021 för busstrafik Nacka/Värmdö, 
Söderort/Huddinge/Botkyrka och busstrafik Norrtälje. Analys av förutsättning 
för införande av elbussar kommer att ingå i utredningsarbetet.  
 

4.4 Finansieringsmöjligheter 
Finansiering av trafikförvaltningens investeringsprojekt sker primärt med 
landstingets egna medel. Medfinansiering från staten eller kommuner 
förekommer via t ex länsplan, men gäller främst större investeringsprojekt eller 
i särskilda fall där en kommun anser det angeläget att en investering sker eller 
att trafikutbudet håller en viss nivå. Trafikdrift finansieras nästintill uteslutande 
via landstinget. I några fall har kommersiella fastighetsbolag medfinansierat 
investeringar i station eller stationsnära miljöer. Kommuner och fastighetsbolag 
skulle kunna vara intresserade av att medfinansiera eldrivna bussar i och med 
att dessa ger en mer attraktiv tätbebyggd miljö.   
 
Det skulle vara möjlighet med finansiering via exempelvis via OPS eller 
tjänstekoncessioner. Trafikförvaltningen har försökt att använda 
tjänstekoncessioner för att genomföra vissa tjänster, men ännu har inget sådant 
avtal kommit till stånd. I Sverige har OPS som upphandlingsform används för 
Arlandabanan, Försvarsmaktens SK60-flygplan och Nya Karolinska sjukhuset i 
Solna. Trafikförvaltningens har hittills bedömt att ingen trafikupphandling varit 
lämplig för en tjänstekoncession ett OPS-avtal. Innovationspartnerskap skulle 
kunna användas för utveckling kring elbussar och laddinfrastruktur. Den part 
som trafikförvaltningen ingår avtal med måste då bedriva separat forsknings- 
och utvecklingsverksamhet (inte som en del i löpande produktion) vilket 
begränsar möjliga partners.  
 
Det finns och har över tid funnits olika former av bidrag nationellt och via EU 
som finansieringsstöd för att främja hållbara lösningar inom transportsektorn. 
Dessa stöd kan ge ett välkommet bidrag till finansiering av införande av 
eldrivna bussar, men ska inte ses som en långsiktig finansieringsform och heller 
inte styra val teknisk lösning. Stadsmiljöavtal är en stödform för att främja 
hållbara stadsmiljöer. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med 
låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö. Klimatklivet kan bidra upp mot 20 procent av 
investeringskostnaden för laddinfrastruktur och gäller tom 2020.  
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Elbusspremie gäller i dagsläget tom 2019 och premiebeloppet är mellan 
200 000 och 700 000 kronor per elbussfordon. El- och trådbussar får hela 
premien och laddhybrider får halva premien. Små bussar och elhybrider är 
undantagna från premiesystemet. Detta stöd har hittills använts i mycket 
begränsad omfattning i och med att det har varit oklart vem och hur olika parter 
kan utnyttja denna premie.  
 
En stor del av de tåg som används för regionala tågtrafik i Sverige köps in av ett 
gemensamägt bolag, Transitio, där 20 landsting/regioner och 
kollektivtrafikmyndigheter där i bland annat trafikförvaltningen ingår. Detta 
bolag sköter förutom inköp av fordon (nya och begagnade) även förvaltning av 
tågfordon och hyr ut dem till de trafikutövare som har upphandlats av ägarna. 
Ett sådan samägande skulle kunna på sikt vara aktuell för eldrivna bussar, men 
detta behöver utredas vidare och ett införande kan enbart ske om flera RKM 
visar intresse.  
 
En kommersiell aktör eller en offentlig aktör (eller i partnerskap tillsammans) 
skulle kunna investera i laddinfrastruktur som olika aktörer betalar för att 
använda. Denna lösning skulle vara fullt tänkbar för eldrivna bussar. 
Svårigheten är sannolikt att välja en teknik som medför att olika fordon kan 
nyttja laddinfrastrukturen samt att hitta en lokalisering som inte medför långa 
tomkörningssträckor för någon aktör. 
 
Inom eldrivna bussar pågår en snabb teknisk utveckling. Även en snabb 
utveckling gällande finansierings- och ansvarsfrågor pågår, där nya 
finansieringsformer håller på att utformas och testas. Det finns exempelvis 
investeringsbolag som visat intresse för att sätta ihop konsortium med olika 
leverantörer för elektrifiering av busstrafik och sälja en paketlösning. Än så 
länge finns inga branschrekommendationer gällande exempelvis finansiering, 
ägande och riskfördelning eller andra avtalsfrågor. Alla involverade parter 
försöker på olika sätt inhämta kunskap och få en bild av framtiden samt skapa 
en egen marknadsposition. 
 
Införandet och finansieringen av eldriven busstrafik påverkas också av olika 
former av styrmedel, där den olika beskattningen av el för olika transportmedel 
är en fråga som drivs av busstrafikbranschen. 
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5. Framtida inriktning för biogas i SL-trafiken 

Trafikförvaltningen har sedan början av 2000-talet gjort betydande 
investeringar i biogas som fordonsbränsle. Vid en övergång till eldriven 
busstrafik finns ett antal viktiga frågeställningar och kritiska ställningstaganden 
som behöver hanteras kring biogasens framtida användning.  
 

5.1 Biogasens användning idag 
Trafikförvaltningen har sedan de första biogasbussarna togs i drift 2004 
succesivt ökat antalet biogasbussar i flottan och idag finns totalt 324 
biogasbussar, fördelade på fyra depåer. Trafikförvaltningen har ingått 
leveransavtal med producenter av biogas som sammantaget uppgår till max 16,7 
miljoner normalkubikmeter (Nm3) biogas per år fram till 2023, därefter 
sjunkande volymer. För att säkerställa att den biogas som trafikförvaltningen 
köper också kommer till användning i busstrafiken finns krav på operatören att 
använda biogas som bränsle till bussarna i de tre trafikavtalen Innerstaden,  
Huddinge, Botkyrka och Söderort, samt Nacka och Värmdö. 
 
Fördelarna med biogas är främst: 

• Hög klimatnytta, d.v.s. att växthusgasutsläppet reduceras kraftigt 
jämfört med fossila bränslen. 

• Biogasen bidrar med flera nyttor än som fossilfritt bränsle; det är ett sätt 
att hantera biologiskt avfall som möjliggör att näringsämnen återförs till 
jordbruket genom biogödseln. 

• Biogas är ett lämpligt bränsle för lokala flottor som kommer tillbaka till 
samma område för att tanka, exempelvis renhållningsfordon, taxi, 
servicefordon samt bussar inom kollektivtrafiken. 

• En stor samlad kompetens har byggts upp i flera led av biogasens 
värdekedja från produktion till distribution, tankning och användning.  

• Bussoperatören Keolis, som har trafikavtal med biogas inom SL-
trafiken, uppger att gasbussarna är driftsäkra, att service- och 
underhållskostnader är likvärdiga med övriga förnybara bränslen och att 
biogas idag är en mogen och väl fungerande teknik. 
 

Nackdelar med biogas är främst: 
• Nyetablering av infrastrukturen för distribution och tankning av gas är 

dyrare jämfört med andra flytande bränslen. 
• Nyanskaffning av fordon krävs för en omställning från bensin- och diesel 

till fordonsgas där inköpskostnaden för gasbussar är något högre än för 
biodieselbussar idag. 
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• Gasmotorn har inte visat sig vara lika energieffektiv som en dieselmotor 
och gasbussarna förbrukar därför mer bränsle (i energi mätt) än en 
biodieselbuss.  

• Det finns idag inte gasbussar i alla fordonsmodeller.  
 

5.2 Förändrade strategiska överväganden och inriktning  
Det strategiska arbetet med att uppnå miljömålen efter 2011 skiljer sig 
framförallt på en punkt jämfört med arbetet dessförinnan. Efter att fler rena 
biodrivmedel än etanol och biogas visat sig vara fullgoda alternativ till fossil 
diesel har mer ansvar lagts över på bussoperatörerna att klara ökade miljökrav 
samt med större flexibilitet att välja förnybart bränsle. Samma trend att ge 
operatörerna större valfrihet och i högre grad ställa funktionskrav har funnits på 
flera områden under samma tid. 
 
Mot bakgrund av att samtliga bussar i SL-trafiken idag drivs med förnybara 
bränslen, att infrastruktur för att försörja bussarna med biodrivmedel är väl 
utbyggd samt att nya drivlinor för exempelvis el- och hybridbussar är på väg in i 
bussflottan har inriktningen för SL:s strategiska arbete kring förnybart 
drivmedel ändrats. Detta gör att trafikförvaltningens nuvarande inriktning är 
att tillsvidare fortsätta med biogas på de depåer där investeringar tagits i 
infrastruktur och sedan låta trafikutövaren fritt välja om man vill fortsätta med 
biogas när avtalen E19 (Nacka/Värmdö och Huddinge/Botkyrka/Söderort) och 
E22 (Innerstaden och Lidingö) ska förnyas.  
 
I syfte att analysera en förändrad strategi och förändrade förutsättningar för 
biogasen ges en översiktlig beskrivning av följande fem scenarier utifrån 
påverkan på ekonomi och miljö: 

1. Att leveransavtal för biogas skulle sägas upp i förtid. 
2. Att gasbussar där SL varit med och finansierat leasingavtalet skulle tas 

ur trafik i förtid. 
3. Att införande av nya krav i syfte att sänka miljöpåverkan införs i 

samband med upphandling av trafikavtal. 
4. Att infrastruktur som byggts upp för gas i form av tankstationer och 

gasledningar inte längre utnyttjas. 
5. Att gasbussarna flyttas från innerstadstrafik till förortstrafik. 

 
Det kan konstateras att i det fortsatta arbetet behöver handlingsalternativen 
ytterligare konkretiseras för att kunna göra djupare konsekvensanalys avseende 
påverkan på kostnader och miljö än vad som kunnat göras inom ramen för 
denna nulägesanalys. Men analysen visar ändå att en förflyttning av gasbussar 
från innerstads- till förortstrafik till förmån för elektrifiering av innerstads-
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trafiken skulle kunna innebära minskade kostnader för drift av gasbussar, 
främst på grund av minskade drivmedelskostnader. Huruvida den totala 
kostnaden minskar beror på fler faktorer och behöver bedömas i en 
helhetslösning. 
 
Om trafikförvaltningen och landstinget vill värna de investeringar som gjorts i 
infrastruktur för framledning och tankning av biogas samt den samhällsnytta 
som biogasen skapar i regionen behöver en plan tas fram för hur detta kan 
åstadkommas inom ramen för den nya strategiska inriktningen för bränslen i 
kollektivtrafiken.  
 
När Stockholms stads och landstingets politiker i början av 2000-talet 
gemensamt bestämde att de skulle samarbeta för att få till stånd 
biogasproduktion för att driva delar av kollektivtrafiken på biogas var det med 
gemensamma krafter och en gemensam plan för hur det skulle åstadkommas. 
När både trafikförvaltningen och Stockholms stad nu vill arbeta för införande av 
elektrifiering i innerstadstrafiken bör en ny plan tas fram på samma sätt som då 
biogas en gång infördes i kollektivtrafiken. Denna plan bör även omfatta hur 
biogas ska hanteras som bränsle i framtiden.  
 

5.2.1 Kritiska frågeställningar  
Följande kritiska frågeställningar identifierats för det fortsatta arbetet: 

• Ska trafikförvaltningen/landstinget fortsätta att på något sätt använda 
biogas som producerats från lokalt avfall och restprodukter?  

• Hur ska den infrastruktur som byggts för gasbussar bäst nyttjas i 
framtiden? 

• Hur ska landstinget agera i övergången till ett nytt förhållningssätt för 
biogasen?  

• Vad är alternativ användning av biogas om den inte används direkt (som 
drivmedel) i busstrafiken?  

• Vad kostar det att göra el eller vätgas av biogasen? 
• Är gashybrider en tänkbar framtida lösning för att öka 

energieffektiviteten? 
 
 
6. Fortsatt utredningsarbete  

Projektgruppen inom Utredning för övergång till eldriven busstrafik har utifrån 
tidigare framtagen behovsanalys kartlagt och analyserat nuläget för införandet 
av elbussar i Stockholms län. Kartläggningen omfattar;  
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• vilka tekniker för eldriven busstrafik som idag finns kommersiellt 
tillgängliga samt vilka tekniker som eventuellt kan vara tillgängliga i 
framtiden 

• var olika elbusstekniker kan översiktligt vara lämpliga ur ett 
trafikplaneringsperspektiv 

• vilka problem och möjligheter som finns med att försörja bussarna med 
el ur ett kraftförsörjningsperspektiv  

• vilka hinder och möjligheter som finns vid upphandling av eldriven 
busstrafik  

• vilka investeringar som gjorts i biogas samt och vad erfarenheterna från 
denna investering kan lära trafikförvaltningen vid en övergång till 
eldriven trafik 

 
Nästa steg i utredningsarbetet är att baserat på kunskapen från nulägesanalysen 
ta fram ett antal olika scenarion av elektrifiering och konsekvensbeskriva dessa. 
Tyngdpunkten kommer att ligga på Stockholms innerstad (nuvarande E22-
avtalet), men busstrafiken i hela länet kommer att beskrivas på ett översiktligt 
sätt. 
 
Varje scenario behöver belysas utifrån bland annat måluppfyllelse, 
samhällsekonomi, affärsmodell och genomförbarhet, livscykelkostnad och 
sociala konsekvenser.   
 
Erfarenheterna av storskalig eldriven busstrafik är begränsade inom 
trafikförvaltningen, men även i andra länder i Europa. Det gör att aktiv dialog 
behöver föras med olika intressenter i branschen för att ta fram lämpliga och 
rimliga scenarier av elektrifiering. Metoder som trafikförvaltningen idag 
använder för att konsekvensbeskriva olika scenarios av framtida trafik behöver 
utvecklas för att även inbegripa eldrivna bussar som ett fordons/trafikupplägg.   
 
Kommande arbete fokuserar på att ta fram ett underlag som kan ligga till grund 
för ett inriktningsbeslut i slutet av 2018 om och hur trafikförvaltningen ska 
agera vid införande av eldrivna bussar samt vilka konsekvenser det medför för 
Stockholms läns landsting.   
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7. Medverkande  

Medverkande i projektgruppen för denna rapport är.  
 
Projektledning 
Anna Forsmark, projektledare (TF) 
Johan Böhlin, bitr. projektledare och drivmedelsstrateg (TF) 
 
Utredningsledare  
Astrid Buhre och Erik Sjaunja (Trivector) 
 
Teknik, systemegenskaper och krav 
Maria Övergaard, Kenneth Domeij, Martin Almgren (TF), PG Andersson & 
Hannes Englesson (Trivector) Werner Nuchterlein (PN Consult) 
 
Drivmedel 
Sara Andersson (2050), Cecilia Wallmark (Sweco) 
 
Elförsörjning 
Harpal Dhuper (TF), Bror Lundberg (WSP), Mikael Andersson & Katarina Yuen 
(Sweco) 
  
Affärsmodell och avtal 
Christian Arntzen (TF), Jenny Widell (Sweco), Elof Winroth (Prospero)  
 
Rapporten är en sammanfattning av det material som hittills har tagits fram 
inom ramen för utredningen. Vänligen kontakta projektledningen om intresse 
finns av att ta del av fler detaljer. 
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