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Sammanfattning 
Uppdraget 
Trafikverket har fått i uppdrag att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur 
längs större vägar kan avhjälpas. I uppdraget ingår att bedöma hur behovet av 
laddinfrastruktur längs de större vägarna förväntas utvecklas, analysera vilka nyttor, 
kostnader och andra konsekvenser en utbyggnad av snabbladdare längre större vägar är 
förknippad med samt analysera möjliga affärsmodeller som kan främja tillräcklig 
utbyggnad. Trafikverket har fått aviserade medel om fem miljoner per år 2018, 2019 och 
2020 för att genomföra denna översyn. Regeringen avser att återkomma med hur 
medlen ska användas efter 2018. 

Uppdraget är avgränsat till snabbladdning vilket här definieras som likströmsladdning 
från 50 kW. Större vägar avgränsas till Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät 
(FPV) vilket är vägar som Trafikverket, tillsammans med länsplaneupprättarna, pekat ut 
som viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Vägnätet finns i fyra funktioner 
och i denna rapport används FPV långväga personresor. 

Affärsmodeller syftar i denna utredning till hur staten och Trafikverket kan underlätta 
utbyggnaden av infrastruktur för snabbladdning, för att på längre sikt uppnå en 
marknadsdriven utveckling.  

Användning av laddbara fordon jämfört med konventionella fordon 
Användning av laddbara fordon, och särskilt elbilar, skiljer sig jämfört med 
konventionella fordon. Den absolut största delen av laddningen sker när bilen står 
parkerad vilket gör att efterfrågan på snabbladdning inte kan likställas med efterfrågan 
på tankning av bränsle till konventionella fordon. Forskning visar att hemmaladdning 
står för huvuddelen av överförd energi, ungefär 80-90 procent eller till och med högre 
för verksamhetsfordon.  

Hemmaladdning innebär laddning med låg effekt under lång tid, en kostnadseffektiv och 
praktisk teknisk lösning då fordonet ändå förväntas parkera i flera timmar. Publika 
laddstationer används däremot sällan men är viktiga för att åstadkomma en god 
rörlighet för främst elbil samt att skapa ett förtroende för laddfordon. Den 
snabbladdning som används vid längre resor är inte, och kommer inte vara under en 
överskådlig framtid, lika snabb som ett motsvarande tankstopp för flytande drivmedel 
(motsvarade energiöverföring cirka 3000 kW) och därmed är det viktigt att det finns 
något syfte med att stanna just där man laddar. 

Brist på infrastruktur för snabbladdning 
Utredningens kartanalys visar att utifrån Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät 
långväga personresor, och med antagandet om max 100 km mellan varje 
snabbladdstation, saknas snabbladdning i framförallt Norrlands inland men även i 
Småland, Värmland och Gävleborg. Det uppstår därmed så kallade vita vägsträckor vilka 
beskrivs utifrån två definitioner:  
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• Definition 1 som omfattar strikt avstånd mellan två snabbladdstationer utmed 
en möjlig färdväg.  

• Definition 2 som tar hänsyn till olika val av färdväg.  

Skillnaden mellan de två definitionerna är att i definition 1 måste bilföraren planera sin 
resa för att vara säker på att passera en snabbladdstation inom 100 km medan i 
definition 2 analyseras flera olika färdvägar, där vissa kan passera en snabbladdstation 
inom 100 km och andra inte.  

I definition 1 uppstår vita vägsträckor om 5 700 km längs FPV långväga personresor 
medan det i definition 2 uppstår vita vägsträckor om 8 000 km. Utöver det finns 6 000 
km i definition 2 där vissa färdvägar har kortare än 100 km mellan 
snabbladdstationerna och en del längre avstånd än 100 km.  

Förslag på hur bristen på infrastruktur för snabbladdning kan avhjälpas 
För att täcka de vita vägsträckorna är sannolikt placering av snabbladdstationer i 
tätorter och småorter längs FPV långväga personresor mest intressant, tack vare tillgång 
till elnät och viss kommersiell service. Snabbladdstationen kan då även användas för 
lokala ändamål. Andra platser som kan vara intressanta för placering av 
snabbladdstationer är drivmedelsstationer, turistmål, snabbmatsrestauranger, värdshus 
och eventuellt Trafikverkets rastplatser.  

För att åstadkomma en geografisk täckning av snabbladdning enligt kartanalysens 
definition 1 behövs cirka 70-80 snabbladdstationer till en uppskattad investering om 35-
45 miljoner kronor. I definition 2 bedöms behovet vara 130-140 snabbladdstationer till 
en investering om 70-80 miljoner kronor. Investeringarna är avrundade uppskattningar 
och angivna i intervall för att spegla osäkerheten. Utöver investeringar tillkommer 
driftkostnader vilka visat sig vara betydande för att få affären att gå ihop.  

Effektbehovet per snabbladdstation bedöms vara ungefär 100 kW i ett initialt skede. Då 
finns möjlighet till en eller flera snabbladdningspunkter med likström och/eller 
ytterligare laddningspunkter med lägre effekter för redundans samt utrymme för 
förluster och kringutrustning. Trafikverket bedömer att detta inte ger någon omfattande 
påverkan på det svenska elnätet som helhet, däremot kan vissa lokalnät behöva 
förstärkas. 

Bedömning av hur behovet av infrastruktur för snabbladdning förväntas utvecklas 
Det är förknippat med stora osäkerheter att göra bedömningar av utvecklingen av 
laddinfrastruktur. Teknik, bilinnehav, hur snabbladdningsbara fordon används, 
möjligheter till hemmaladdning med mera påverkar, men framförallt beror behovet på 
utformning av politiska styrmedel för att främja laddfordon.  

Enligt myndighetsgemensamma scenarier för fordonsutvecklingen kopplat till framtida 
CO2-krav på lätta fordon kan vi förvänta oss att i storleksordningen 10 procent av körda 
kilometer år 2030 sker med el. Med tanke på osäkerheter i geografisk fördelning och 
körmönster behöver inte behovet av snabbladdstationer följa samma utveckling. 
Behovet kan i stället vara betydligt lägre, med undantag för lokala behov av 
snabbladdning i takt med att taxi och distributionsfordon går över till el.  
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Det kan ändå finnas ett samband mellan möjligheten att snabbladda och viljan att köpa 
laddfordon vilket pekar på behov av stöd för en grundläggande geografisk täckning av 
infrastruktur för snabbladdning som marknaden sedan kan komplettera i takt med att 
efterfrågan ökar. En grundläggande täckning som skulle kunna ske enligt förslag i denna 
utredning. Behov av infrastruktur för snabbladdning är kopplat till volymen elbilar men 
sannolikt inte till volymen laddhybrider.   

Olika modeller ger olika indata och resultat vilket visar på behov av tidig kontrollstation 
exempelvis i samband med beslut om nya CO2-krav på lätta fordon inom EU.  Något 
som också styrker behovet av tidig kontrollstation är hur annan teknikutveckling, 
exempelvis digitalisering och automatisering, påverkar men även i viss mån beteende. 
Även elvägar skulle kunna påverka behovet av snabbladdning för lätta fordon på längre 
sikt.  

Möjligheter för staten och Trafikverket att främja utbyggnad av snabbladdning 
Statens roll bör främst vara att erbjuda stöd och inte själv ta en aktiv roll i att bygga och 
tillhandahålla snabbladdning. Privata marknadsaktörer bör även fortsättningsvis 
uppföra, äga och driva snabbladdstationer med det långsiktiga målet att klara sig helt 
utan offentligt stöd. Staten ska heller inte vara verksam inom områden där det finns en 
marknad och även om utbyggnaden skulle fokuseras till vägsträckor där det inte finns 
täckning kan det ändå konstateras att det idag finns en marknad för etablering av 
snabbladdning. Det är heller inte statens uppdrag att tillhandahålla drivmedel.  

Utredningen rekommenderar framförallt tre möjligheter för staten att främja 
utbyggnaden av infrastruktur för snabbladdning:  

• Staten riktar uppdrag till marknaden genom upphandling eller omvänd auktion 
av utpekade vägsträckor 

• Staten erbjuder riktat investeringsstöd till utpekade geografiska områden 

• Staten erbjuder riktat driftbidrag till utpekade geografiska områden, vilket 
sannolikt behöver kombineras med fortsatt investeringsstöd 

För att öka täckningen längs de större vägarna inom en viss tid kan staten rikta uppdrag 
till marknaden genom upphandling eller omvänd auktion1 av utpekade vägsträckor som 
är strategiskt viktiga. En sådan upphandling hålls i så fall separat från det befintliga 
investeringsstödet Klimatklivet (50 procents stöd) som förutsätts fungera på samma sätt 
som idag.  

Om utbyggnadstakten inte är lika avgörande kan staten erbjuda riktat stöd till utpekade 
geografiska områden och variera stödets storlek efter geografi och andra parametrar 
som kan påverka platsens attraktivitet. Detta stöd kan fungera som ett komplement till 
Klimatklivet för att kunna erbjuda stödnivåer över 50 procent där så bedöms 
nödvändigt. Även om stöd upp till 100 procent är tillåtet enligt artikel 56 i 
                                                           
1 Vägsträckor pekas ut och aktörer får bjuda på utbyggnad till lägst statligt stöd. 
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gruppundantagsförordningen (GBER) är det viktigt att säkerställa att den artikeln får 
åberopas av den berörda myndigheten och att det kombinerade stödet (Klimatklivet och 
utökat stöd) inte riskerar att utgöra otillbörligt statsstöd.  

Det är svårt att med säkerhet avgöra om och hur dessa modeller faktiskt leder till en 
utbyggnad längs de vita vägsträckorna men utifrån de hinder som identifierats i denna 
utredning, särskilt att nuvarande investeringsstöd inte är tillräckligt och att 
driftkostnaderna är betydande, borde de möjliggöra steg på vägen. Att det idag inte finns 
någon geografisk styrning av medel borde betyda att mer riktade bidrag har potential att 
påskynda utbyggnaden på utpekade vägsträckor. Det kan man också jämföra med Norge 
som lyckades täcka ett flertal vägsträckor med snabbladdning via omvänd auktion. 

Trafikverkets rastplatser är sannolikt inte lämpliga för att täcka de vita vägsträckorna 
eftersom deras placering oftast sammanfaller med tätorter och småorter. Rastplatserna 
kan dock vara lämpliga för ökad kapacitet i hela landet och kan därför vara motiverade 
att öppna för annan aktör att erbjuda snabbladdning. Om, när och hur behöver föregås 
av en intern utredning. 

Trafikverkets interna elnät är inte möjligt att använda till snabbladdning. Dessa elnät är 
till för att klara den tekniska utrustningen och trafikens behov och är i nuläget på grund 
av detta koncessionsbefriade. Sådana elnät får inte användas för överföring av el för 
annans räkning och Trafikverket bedriver därmed inte nätverksamhet och har inte i 
uppdrag, eller stöd i gällande lagstiftning, att göra detta. Trafikverket har inte heller stöd 
i gällande lagstiftning för att bygga koncessionspliktiga elnät.  

Trafikverket kan däremot enligt lag bygga koncessionsbefriade mikronät (max 1000 
volt) för laddning av fordon på platser där vi har vägrätt, men även andra aktörer kan 
bygga dessa nät på kommersiella grunder. Om Trafikverket skulle få i uppdrag att bygga 
mikronät behöver detta troligen tydligt gälla utbyggnad längs så kallade vita vägsträckor, 
det vill säga områden som inte är av kommersiellt intresse för någon annan part och en 
tydlig och beslutad roll angående tillhandahållande av el. 

Förslag på användning av aviserade medel  
Trafikverket skulle eventuellt kunna använda de aviserade medlen för år 2019 och 2020 
till omvänd auktion eller investeringsstöd. Om medlen ska användas för 
investeringsstöd behöver Trafikverket få tillstånd att omfattas av artikel 56 enligt GBER. 
Men eftersom det redan finns ett investeringsstöd via Klimatklivet kan det vara mer 
effektivt att direkt höja stödnivån för snabbladdning längs de vita vägsträckorna i stället 
för att låta två myndigheter handlägga stöd till samma ändamål.  

Trafikverket skulle också kunna använda en del av de aviserade medlen till en mindre 
intern utredning för att ta fram riktlinjer för hur andra aktörer kan ges möjlighet att 
erbjuda snabbladdning på rastplatser.  

Flera aktörer har även framhållit behovet av kommunikationsinsatser om hur det är att 
äga och köra laddfordon vilket också skulle vara möjligt att använda en del av de 
aviserade medlen till.  
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Samhällsekonomiska konsekvenser 
Vid en sammanvägning av de effekter som kan värderas monetärt, det vill säga 
investering, rörliga kostnader och emissioner erhålls en nettonuvärdeskvot (NNK) på 1,4 
eller lägre. Ju högre andel av den totala körsträckan på el som kan allokeras till 
snabbladdstationer längs större vägar desto högre NNK och därmed lönsamhet. Stor 
osäkerhet råder dock beträffande effektsamband för fordonskostnader, buller, 
vägslitage, trafiksäkerhet etcetera. 

Den transportpolitiska målanalysen indikerar både positiva och negativa effekter. Till de 
positiva effekterna hör att utbyggnaden gör resan med elbil tillförlitligare, tryggare och 
bekvämare för såväl medborgare som näringslivet. En negativ effekt är risken för 
överflyttning från cykel- och kollektivtrafikresor när resan med bil blir billigare och med 
lägre emissioner. Risken gäller troligen framförallt vid tillgång på hemma- och 
destinationsladdning men kan också finnas vid utbyggd snabbladdning. 

En enkel fördelningsanalys visar på positiva effekter för glesbygden tack vare att 
vägnätet som täcks av snabbladdning i detta uppdrag ligger i sådana områden.  På kort 
sikt finns en risk att höginkomsttagare gynnas på grund av laddfordonens högre 
inköpspris jämfört med konventionella fordon.  
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1. Inledning  
Trafikverket har fått ett uppdrag av regeringen om att göra en översyn av hur bristen på 
laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas. I uppdraget ingår att:  

• bedöma hur behovet av laddinfrastruktur längs de större vägarna förväntas 
utvecklas,  

• analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser en utbyggnad av 
snabbladdare längre större vägar är förknippad med, 

• analysera möjliga affärsmodeller som kan främja tillräcklig utbyggnad2. 

Redovisningen av Statens energimyndighets samordningsuppdrag för laddinfrastruktur3 
visar att tillgången till snabbladdare ökar i Sverige men att det fortfarande finns 
områden med begränsad tillgång, t.ex. längs vissa större vägar. Regeringen har i 
budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017 /18:1 utg.omr. 22) därför aviserat en översyn 
av hur laddinfrastruktur längs större vägar kan främjas. För genomförandet av denna 
översyn har anslaget 1 :3 Trafikverket inom utgiftsområde Kommunikationer höjts med 
5 miljoner kronor 2018, 5 miljoner kronor 2019 och 5 miljoner kronor 2020. Regeringen 
avser att återkomma med hur dessa medel ska användas efter 2018. 

1.1. Bakgrund  

Enligt det klimatpolitiska ramverket4, som började gälla första januari 2018, ska inrikes 
transporter5 minska utsläppen av växthusgaser med minst 70 procent till senast år 2030 
och nå klimatneutralitet senast år 2045.  

För att nå klimatmålen behövs energieffektivisering, ökad användning av förnybar 
energi  och ett mer transporteffektivt samhälle. I strategisk plan för omställning av 
transportsektorn till fossilfrihet (SOFT)6 konstaterar sex myndigheter att samtliga 
områden behövs för att nå mål. Elektrifiering är en viktig pusselbit för både 
energieffektivisering och förnybar energi.  

Laddfordon förbättrar energieffektiviteten väsentligt och ger förutsättningar för ökad 
användning av förnybar energi. Elbilar orsakar inte heller några lokala utsläpp av 
luftföroreningar och är tysta i låga hastigheter. Antalet laddfordon ökar hela tiden, även 
om det är från en låg nivå. Vid månadsskiftet maj/juni hade Sverige 55 000 laddfordon 
och har därmed den tredje största marknadsandelen globalt.  

                                                           
2 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/uppdrag-om-laddinfrastruktur-langs-storre-
vagar/  
3 Energimyndigheten (2015) Laddinfrastruktur inom Klimatklivet 
Redovisnings- och utvärderingsrapport 
4 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/  
5 Exklusive luftfart eftersom den sektorn ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter 
6 Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet https://energimyndigheten.a-
w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5642  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/uppdrag-om-laddinfrastruktur-langs-storre-vagar/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/uppdrag-om-laddinfrastruktur-langs-storre-vagar/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5642
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5642
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Den huvudsakliga delen av ett laddfordons laddning sker hemma eller vid 
slutdestination.  Men för att möjliggöra god rörlighet och för att bygga förtroende för 
laddfordon finns också ett behov av publika stationer för snabbladdning.  

1.2. Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva marknaden för laddinfrastruktur och hur denna 
bedöms utvecklas framöver. Med utgångspunkt i den analysen kan sedan en bedömning 
göras hur staten och Trafikverket initialt kan understödja affärsmodeller för utbyggnad 
av snabbladdning i områden där marknaden hittills inte sett en tillräcklig lönsamhet, så 
kallade vita vägsträckor. Syftet är också att föreslå hur aviserade medel för åren 2018, 
2019 och 2020 skulle kunna användas för detta ändamål. Som underlag ges en 
översiktlig bild av förväntad utveckling av snabbladdning i Sverige samt vad som skulle 
kunna anses som en tillräcklig utbyggnad. Rapporten kommer även beskriva en 
uppskattning av kostnader, nyttor och konsekvenser för elnätet vid en utbyggnad av 
infrastruktur för snabbladdning enligt uppdraget.  

1.3. Avgränsning 

Uppdraget avgränsas till att omfatta snabbladdning vilket i denna rapport definieras 
som likströmsladdning från 50 kW. Gällande affärsmodeller avgränsas uppdraget till 
hur staten och Trafikverket kan understödja marknadens aktörer för utbyggnad av 
snabbladdning i områden där lönsamheten hittills varit otillräcklig. Uppdragstiden har 
inte tillåtit mer än översiktliga kostnadsuppskattningar och samhällsekonomiska 
analyser.  

Infrastruktur för snabbladdning till tunga fordon är viktigt men på grund av få fordon i 
långväga trafik på marknaden bedöms detta som sekundärt vid en första geografisk 
täckning av snabbladdning och därför avgränsas uppdraget till lätta fordon.  
Motorcyklar antas kunna tillämpa samma laddningsinfrastruktur som övriga lätta 
fordon. 

Större vägar avgränsas till Trafikverkets Funktionellt prioriterade vägnät (FPV) för 
långväga personresor, se beskrivning i kapitel 5.1. Djupare analyser kan visa att brist på 
infrastruktur för snabbladdning inte enbart uppstår längs det funktionellt prioriterade 
vägnätet. 

Utgångspunkten är den teknik som finns eller är på väg ut på marknaden idag.  

1.4. Definitioner 

Affärsmodell: Med affärsmodell avses här modeller och åtgärder från aktörer i 
offentlig sektor som kan underlätta utbyggnaden av infrastruktur för snabbladdning, för 
att på längre sikt uppnå en marknadsdriven utveckling. För en mer utvecklad definition 
se kapitel 8.1.  
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Anslutningsdon: Den gränsyta, det vill säga kontakt eller ladduttag, som används vid 
laddning. 

Destinationsladdning: Publik eller icke-publik laddning vid målpunkt. 

Elbil: En bil som enbart drivs av el och laddar sitt batteri från elnätet. Den engelska 
motsvarigheten är Battery Electric Vehicle (BEV). 

Elfordon: Samlingsbegrepp för elbilar, elmotorcyklar, hybrider och laddhybrider. 

Elmotorcykel: En motorcykel som drivs av el och laddar sitt batteri från elnätet. Som 
elmotorcykel räknas även tre- och fyrhjuliga fordon som omfattas av 
motorcykelregelverket och drivs med el.  

Funktionellt prioriterat vägnät (FPV): Vägar som Trafikverket, tillsammans med 
länsplaneupprättarna, pekat ut som viktigast för nationell och regional tillgänglighet.  

Icke publik laddning: Laddning vid en laddstation som är placerad vid bostaden eller 
vid arbetsplatsen och som huvudsakligen används av de boende eller de som arbetar på 
arbetsplatsen. Inte tillgänglig för alla. 

Koncessionsbefrielse: Starkströmsledningar för internt bruk på ett begränsat 
område är befriade från koncession. Vilka typer av nät som är befriade från koncession 
finns beskrivna i förordning (2007:215) om undantag från krav på nätkoncession enligt 
ellagen 

Koncessionsplikt: De grundläggande förpliktelser som följer av en nätkoncession, till 
exempel överföringsplikten, anslutningsplikten, åtskillnadsplikten och 
rapporteringsplikten 

Konventionellt fordon: Fordon drivet med bensin eller diesel.  

Laddeffekt: Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning av ett 
laddfordon, från elnät till fordonets batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW. 

Laddfordon: Ett begrepp som innefattar fordon som kan laddas från elnätet som 
elbilar och laddhybrider. 

Laddhybridfordon: Ett fordon som kan ladda batteriet från elnätet men som också 
har ett annat bränsle till exempel diesel eller bensin. Kallas också för plug-in-hybrider 
(på engelska Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV). 

Laddningspunkt: Det gränssnitt där ett fordon kan ladda (eller byta batteri). En 
laddstation kan innehålla flera laddningspunkter. En laddningspunkt tillhandahåller 
laddning till ett fordon i taget. 

Laddstation: Geografisk plats med möjlighet till laddning. Består av en eller flera 
laddningspunkter där el kan överföras till ett eller flera fordon. 
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Mikronät: Koncessionsbefriade elnät med begränsad utbredning avsedda för laddning 
av laddbara fordon. 

Normalladdning: När ett fordon laddas med en effekt på lägst 3,7 kW och högst 22 
kilowatt. 

Nätkoncession: Nätverksamhet grundas på en nätkoncession.  

Nätverksamhet:  Verksamhet som bedrivs som legalt monopol inom ett geografiskt 
område, eller längs med en ledning med bestämd sträckning. Nätverksamhet syftar till 
att tillhandahålla ledningar för överföring av el för annans räkning. All nätverksamhet 
övervakas och regleras genom tillsyn av en nätmyndighet, Energimarknadsinspektionen. 

Publik laddning: Laddning vid en laddstation som står placerad där vem som helst 
kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid 
infartsparkeringar eller resecentrum 

Småort: Koncentrerad bebyggelse med 50-199 folkbokförda invånare. 
 
Snabbladdning: När ett fordon laddas med en effekt på mer än 22 kW. En laddstation 
med en 3-fas och 32 A växelströmsanslutning anses som en laddstation för 
snabbladdning enligt EU:s klassificering. I denna rapport avser snabbladdning 
likströmsladdning från 50 kW. 

Större vägar: Utvalda vägar utifrån Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät för 
långväga personresor7. 

Tätort: Sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare och högst 200 meter 
mellan fastigheterna.  

Vita vägsträckor: Vägar längs med funktionellt prioriterat vägnät för långväga 
personresor som inte har en snabbladdningspunkt inom 50 km körsträcka vilket utgör 
ett avstånd om högst 100 km mellan varje snabbladdstation.  

1.5. Andra uppdrag och bestämmelser 

Befintliga ekonomiska styrmedel för främjande av laddinfrastruktur: Se 
kapitel 4.1 Befintliga incitament och utmaningar för utbyggnad av snabbladdning.  
 

Direktiv 2014/94/EU8, om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa 
bränslen: Definierar bland annat standarden för laddningspunkter inom Europa. 

                                                           
7 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/funktionellt-prioriterat-vagnat/  
8 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen. Europeiska unionens officiella tidning L307, 2014-10-28 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/funktionellt-prioriterat-vagnat/
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Direktivet kräver även att medlemsstaterna har ett nationellt handlingsprogram9 för 
introduktionen av vissa typer av infrastruktur för alternativa drivmedel. 
Laddinfrastruktur för personbilar är ett sådant obligatoriskt område.  
 
Energimyndighetens uppdrag om nationell samordning för 
laddinfrastruktur10: Uppdraget innebär att Energimyndigheten ska samordna stöd 
till laddinfrastruktur och informera om laddstationers placering. Energimyndigheten 
ska bland annat vägleda och bistå Naturvårdsverket och länsstyrelserna med expertstöd 
inom Klimatklivet. Uppdraget påbörjades 2015 och är finansierat årsvis ett år i taget. 
Finansiering finns nu till och med 2018. 

ITS-direktivet för att införa intelligenta transportsystem i 
vägtransportsystemet: ITS-direktivet är ett rättsligt ramverk för att införa 
intelligenta transportsystem i vägtransportsystemet och i gränssnittet till andra 
trafikslag11. Syftet med direktivet är att på ett samordnat och enhetligt sätt etablera 
interoperabla och effektiva ITS-tjänster inom EU. Med stöd av ITS-direktivet har EU 
utfärdat sex bestämmelser (delegerade akter) om prioriterade åtgärder. Akt a och b 
berör laddinfrastruktur och omfattar tillhandahållande av multimodala 
reseinformationstjänster och realtidstrafikinformationstjänster inom EU. De delegerade 
akterna ställer inga krav på att medlemsländerna ska samla in utpekade datakategorier 
om de inte redan finns i ett digitalt format. Om medlemsländerna gör det, eller avser att 
göra det, ska de däremot tillhandahålla data enligt kraven i den delegerade akten12.  
 

Delegerad akt a kommer att gälla för hela transportnätet, alla vägar och omfattar bland 
annat laddstationer för laddfordon. Delegerad akt b ska tillämpas på det övergripande 
transeuropeiska vägnätet och på de motorvägar som inte ingår i detta vägnät, samt på 
prioriterade zoner som de nationella myndigheterna anser lämpliga.  Akt b omfattar 
platsangivelse för laddstationer för laddfordon och villkoren för deras användning13.  
 
Länsstyrelsernas uppdrag om att samordna åtgärder för fossilfria 
transporter: Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna åtgärder för fossilfria 
transporter och inom ramen för arbetet med de regionala energi- och klimatstrategierna, 
i dialog med Energimyndigheten, ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel14. Uppdraget ska slutredovisas i oktober år 2019 och för 
närvarande pågår planering av arbetet.  

  

                                                           
9 https://www.regeringen.se/artiklar/2016/11/handlingsprogram-for-infrastrukturen-for-alternativa-
drivmedel-overlamnat-till-eu-kommissionen/ 
10 https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18595  
11 i Sverige lag (2013:315) 
12 2010/40/EU 
13 2010/40/EU 
14 https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18696  

https://www.regeringen.se/artiklar/2016/11/handlingsprogram-for-infrastrukturen-for-alternativa-drivmedel-overlamnat-till-eu-kommissionen/
https://www.regeringen.se/artiklar/2016/11/handlingsprogram-for-infrastrukturen-for-alternativa-drivmedel-overlamnat-till-eu-kommissionen/
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18595
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18696
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2. Dagens laddfordon och infrastruktur för 
snabbladdning 

Detta kapitel presenterar laddfordon i ett klimatperspektiv, var och hur laddning sker, 
statistik över dagens laddfordon och laddinfrastruktur samt erfarenheter från Norge och 
Nederländerna.  

2.1. Laddfordon i ett klimatperspektiv 

Laddfordon15 innebär ökad energieffektivitet, minskade lokala utsläpp av 
luftföroreningar och lägre buller i låga hastigheter16 jämfört med konventionella fordon. 
I ett klimatperspektiv är det viktigt att även inkludera tillverkning av fordon, batterier 
och drivmedel. För laddfordon är batteriproduktionen betydande. Produktionen är 
energikrävande och tillverkningen kan delvis förta laddfordonens klimatnytta. Detta 
beror på att litiumjon-batterier (till fordon, mobiltelefoner och datorer) idag till stor del 
produceras i länder med en koldioxidintensiv elproduktion, exempelvis Kina, och kan 
därmed ge upphov till 150 - 200 kg koldioxidekvivalenter per producerad kWh batteri 17.  

En vanlig elbil, såsom Nissan Leaf och VW e-Golf, har i dagsläget ungefär 40 kWh 
batterier, vilket innebär att tillverkningen av batteriet orsakar ungefär 6-8 ton koldioxid. 
Då sambandet mellan koldioxidutsläpp och batteristorlek ungefär är linjärt innebär 
detta att premiumsegmentet av personbilar, där det förekommer fordon med 90-
100 kWh batterier, kan orsaka koldioxidutsläpp från batteriproduktionen i 
storleksordningen 15 -20 ton. Siffrorna varierar något mellan batteritillverkare och 
produktionsmetoder men det finns potential att minska utsläppen om man istället 
förlägger batteritillverkningen i länder med mindre koldioxidintensiv elproduktion.  

En trend just nu är att elbilar generellt får större batterier. Många elbilsmodeller 
kommer inom de närmaste åren lanseras med batterier på 60 kWh. Det finns användare 
som har en hög daglig körsträcka och tydlig nytta av ett stort batteri, exempelvis taxi och 
budbilar, men för de allra flesta är långa resor ett undantag18 och resursutnyttjandet av 
ett överdimensionerat batteri blir lågt.   

Laddhybrider är den vanligaste laddbara personbilen i Sverige och utgör drygt 70 
procent av laddfordonsbeståndet. Dagens laddhybrider har ofta ett batteri med 4-6 mil 
räckvidd på el och de flesta har även en relativt stor förbränningsmotor och bränsletank. 

I dagsläget finns en laddhybridsmodell där förhållandet mellan batteri och bränsletank 
är det omvända. Batteriet har cirka 15 mil räckvidd på el och klarar därmed de allra 
                                                           
15 Laddfordon innebär elbilar och laddhybrider, fordon som är laddbara från elnätet.  
16 Från och med år 2019 kommer krav på artificiella ljud från elbilar i låga hastigheter av trafiksäkerhetsskäl 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 om motorfordons ljudnivå och om 
utbytesljuddämpningssystem 
17 IVL (2017) ”The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion 
Batteries 
18 Trafa. Resvaneundersökning 2015-2016 
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flesta resorna och som räckviddsförlängare finns en mindre förbränningsmotor med en 
liten bränsletank. Denna laddhybrid kan även fås som snabbladdningsbar.  

Det finns potential hos laddhybrider att bidra till omställningen av transportsektorn till 
fossilfrihet utan att resursineffektivt nyttja alltför stora batterier. Forskning visar att 
laddhybrider med en räckvidd på el motsvarande 5 mil uppvisar samma årliga 
körsträckor på el som elbilar med 30 kWh batterier19. Därutöver finns en ytterligare 
positiv klimataspekt, laddhybrider återfinns i större utsträckning i hushåll med endast 
en bil, jämfört med elbilar som främst finns i hushåll med redan en eller flera bilar20. 
Laddhybrider ersätter därmed ett konventionellt fordon i högre utsträckning än elbilen 
som snarare verkar utöka hushållets fordonsflotta. 

2.2. Möjlighet till hemmaladdning viktigt 

En fördel med att använda laddfordon är att man kan ladda sin bil när den ändå står 
parkerad. Laddning där fordonet parkerar på natten, det vill säga ofta vid bostaden för 
en privatägd bil och vid företaget för en verksamhetsbil, brukar kallas för 
hemmaladdning och det är främst här som ett laddfordon laddas.  Forskning visar att 
hemmaladdning står för huvuddelen av överförd energi, ungefär 80-90 procent21 eller 
till och med högre för verksamhetsfordon22. Möjligheten till hemmaladdning är många 
gånger avgörande för att ett konventionellt fordon ska ersättas med ett laddbart och för 
att öka marknadsandelen och antalet laddfordon är det viktigt att utrusta 
parkeringsplatser vid bostäder och verksamheter med laddmöjligheter. I EU-direktivet 
2010/31/EU23 om byggnaders energiprestanda har krav införts på förberedelse för 
laddinfrastruktur i flerfamiljshus och lokaler som har mer än 10 parkeringsplatser. 
Kraven gäller vid nybyggnad och större renoveringar och ska vara infört i svensk 
lagstiftning under 202024. 

Tack vare hemmaladdning skiljer sig förhållningssättet till drivmedel fundamentalt för 
laddfordon jämfört med konventionella fordon. Hemmaladdning innebär laddning med 
låg effekt under lång tid, en kostnadseffektiv och praktisk teknisk lösning då fordonet 
ändå förväntas parkera i flera timmar. Publika laddstationer används däremot sällan25 
men är viktiga för att åstadkomma en god rörlighet för främst elbil samt att skapa ett 

                                                           
19 Plötz, P., Funke, S.A., Jochem, P., Wietschel, M., 2017. CO2 mitigation potential of plug-in hybrid electric 
vehicles larger than expected. Sci. Rep. 1–6. 
20 Granström, R., Hillman, K., Nordlund, A., Zampoukos, K. 2017. Användarnas beteende och syn på 
laddbara bilar. TRUM-rapport 2017:01 
21 Figenbaum et al, 2014; Idaho National Laboratory, 2015; Trafikanalys, 2015; Wood et al, 2017 
22 Elbilsupphandlingen slutrapport 
23 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen. Europeiska unionens officiella tidning L307, 2014-10-28 
24 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3374_en.htm 
25 California Air Resources Board, 2017. California ’ s Advanced Clean Cars Midterm Review Appendix G: 
Plug-in Electric Vehicle In-Use and Charging Data Analysis 
Robinson, A.P., Blythe, P.T. , Bell, M.C., Hübner, Y.,  Hill, G.A., 2013. Analysis of electric vehicle driver 
recharging demand profiles and subsequent impacts on the carbon content of electric vehicle trips. Energy 
Policy, 61 (2013), pp. 337–348 
Morrissey, P., Weldon, P., O’Mahony, M., 2016. Future standard and fast charging infrastructure planning: 
an analysis of electric vehicle charging behaviour. Energy 
Policy 89, 257–270. 
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förtroende för laddfordon26.   Generellt sätt kan man dela upp publika laddstationer i två 
kategorier: Destinationsladdning, det vill säga publik laddning vid målpunkt, samt 
snabbladdning vid längre resor. Den snabbladdning som används vid längre resor är 
inte, och kommer inte vara under en överskådlig framtid, lika snabb som ett 
motsvarande tankstopp för flytande drivmedel (motsvarade energiöverföring cirka 3000 
kW) och därmed är det viktigt att det finns något syfte med att stanna just där man 
laddar.   

2.3. Antalet laddfordon ökar 

Globalt finns nu över tre miljoner laddbara fordon och ökningen av nyregistreringen i 
medel har varit cirka 60 procent per år under perioden 2012 till 2017. Det senaste året 
blev 1,2 miljoner lätta laddfordon nyregistrerade varav cirka 66 procent var elbilar och 
34 procent laddhybrider. I december 2017 var marknadsandelen för laddfordon två 
procent globalt27.  

Sverige är ett av de länder som har störst marknadsandel av laddbara personbilar. År 
2017 var marknadsandelen 5,1 procent28. I Sverige har den årliga ökningen av 
nyregistreringen de senaste fem åren i medel varit cirka 90 procent29. För närvarande 
(maj 2018) säljs 15 elbilsmodeller och 36 laddhybridsmodeller i Sverige30. Flera nya 
modeller av elbilar och laddhybrider förväntas bli lanserade de kommande åren.  

I maj 2018 var det 53 999 laddfordon registrerade i Sverige, se figur 1. 72 procent av 
dessa är laddhybrider och 28 procent elbilar. År 2017 nyregistrerades 392 728 
personbilar varav cirka en procent var elbilar och fyra procent laddhybrider.  

                                                           
26 Neaimeh, M., Wardle, R., Jenkins, A.M., Yi, J., Hill, G., Lyons, P.F., Hübner, Y., Blythe, P.T., Taylor, P.C., 
2015. A probabilistic approach to combining smart meter and 
electric vehicle charging data to investigate distribution network impacts. Appl. Energy 157, 688–698. 
27 IEA, Global EV Outlook 2018 
28 Bli Sweden, 2018 
29 EAFO, 2018, Bil Sweden, 2018 
30 BIL Sweden, Miljöbilar 2018. 
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Figur 1: Antal registrerade laddfordon (personbilar), 2011–maj 201831 

År 2017 fanns totalt 1 956 eldrivna32 lätta lastbilar (i jämförelse med 156 år 2008)33. Det 
finns fyra eldrivna lätta lastbilsmodeller på marknaden34. Idag finns ingen 
serieproduktion av eldrivna tunga lastbilar och endast en eldriven tung lastbil var i trafik 
201735. Det fanns 54 elbussar i trafik i Sverige år 201736, och flera kommer att införas i 
trafik inom de kommande åren37. Elbussar trafikerar idag 12 olika svenska städer och 
uteslutande i stadstrafik. 223 eldrivna motorcyklar var i trafik år 2017, i jämförelse med 
145 stycken år 201438. Dessa inkluderar även fyrhjuliga motorcyklar39. 

2.1 Tekniker för laddning  

Batteristorleken hos befintliga elbilsmodeller varierar mellan 19 och 100 kWh. Beroende 
på batteristorlek och energianvändning varierar räckvidden från 16 till cirka 50 mil40. 
Det bör noteras att inte alla laddfordon som säljs i Sverige klarar snabbladdning. Av de 
tio mest sålda elbilsmodellerna41 kan åtta snabbladda, och av de tio mest sålda 

                                                           
31 Trafikanalys, ‘Fordon 2017’ (Stockholm: Trafikanalys, 2018). 
32 Inklusive rena elbilar och laddhybrider.  
33 Trafikanalys. 
34 BIL Sweden, Miljöbilar 2018. 
35 SCB, ‘Nyregistrearde Personbilar Efter Region,Drivmedel Och Månad’ (Stockholm: Statistiska 
Centralbyrån, 2018). 
36 Trafikanalys. 
37 https://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Nar-du-aker-kollektivt/Elbuss.html 
38 https://www.elbilsstatistik.se/elbilsstatistik 
39 Som fyrhjulig motorcykel räknas motorfordon med fyra hjul, som får väga högst 450 kg utan last och 
som inte räknas som moped (d.v.s. går mer än 45 km/h). Om motorcykeln är inrättad för godsbefordran 
får den väga 600 kg utan last. För fordon med eldrift räknas inte vikten av batterier in i fordonets vikt. Den 
maximala nettomotoreffekten får inte överstiga 15 kilowatt. En fyrhjulig motorcykel med kaross, såsom 
Renault Twizy, gränsar därför till en (mycket) liten bil. 
40 Miljofordon.se 
41 Med information från elbilsstatistik.se 
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laddhybridsmodellerna42 kan två snabbladda 43. Den större delen av försäljningen av 
nya snabbladdningsbara elbilar har ett batteri på omkring 40 kWh.  

2.3.1. Laddning av lätta fordon 

Globalt används idag olika fysiska anslutningsdon, ström- och spänningsnivåer samt 
kommunikationsprotokoll. Laddning av fordon sker antingen via växelström (AC) eller 
likström (DC) och det är i regel olika anslutningsdon för respektive strömtyp.  

EU föreskriver att en laddningspunkt minst ska vara utrustad med ett anslutningsdon av 
en standard för respektive strömtyp, ett Typ 2-anslutningsdon vid AC-laddning och 
CCS-don vid DC-laddning44.  Det är dock fullt möjligt, och till och med mycket vanligt, 
att ladda sitt fordon via ett vanligt jordat hushållsuttag och då med växelström.  

Laddfordon från europeiska fordonstillverkare är utrustade med ett anslutningsdon 
enligt EU-standard men det finns inga krav på att fordon importerade från andra 
marknader, från till exempel asiatiska fordonstillverkare, ska anpassa anslutningsdonet. 
Detta innebär att en stor andel av de laddfordon som finns i EU har andra 
anslutningsdon än de som specificeras av direktivet om utbyggnaden av infrastruktur för 
alternativa bränslen. Vidare ställer direktivet krav på publika laddstationer om att 
samtliga platser där det går att ladda ska vara försedda med minst ett anslutningsdon av 
EU-standard45.   

Snabbladdning DC möjliggörs idag främst genom tre stycken anslutningsdon, det 
europeiska CCS, CHAdeMO som främst används av asiatiska biltillverkare, samt 
biltillverkaren Tesla som laddar likström genom ett Typ 2-anslutningsdon, det vill säga 
det som EU endast använder för växelströmsladdning, se figur 2. På de flesta 
snabbladdstationerna i Sverige finns anslutningsdon för både CCS och CHAdeMO. Det 
finns även 22 kW eller 43 kW typ 2 eftersom en stor del av den svenska 
snabbladdningsbara fordonsflottan utgörs av olika asiatiska fordonsmodeller.  

 

Figur 2: Anslutningsdon för likströmsladdning enligt (a) CCS och (b) CHAdeMO (c) Typ2/Tesla 

                                                           
42 Med information från elbilsstatistik.se 
43 Med information från elbilsstatistik.se 
44 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen. Europeiska unionens officiella tidning L307, 2014-10-28 
45 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av 
infrastrukturen för alternativa bränslen. Europeiska unionens officiella tidning L307, 2014-10-28 
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2.3.2. Laddning av tunga fordon 

Många elbussar laddar uteslutande när de är på depå, vilket också kan ske på 
effektnivåer som klassificeras som snabbladdning och då med CCS eller CHAdeMO-
anslutningsdon. För publik snabbladdning av bussar krävs mycket högre laddeffekter 
och här har fordonsindustrin börjat utveckla olika typer av lösningar, men det finns 
ingen standard.  Den mest förekommande utformningen är en omvänd 
pantograflösning, som redan finns på flera ändhållplatser för  elbussar. Laddeffekten 
med denna lösning är i nuläget mellan 150 och 600 kW46.  

2.3.3. Laddning av elmotorcyklar 

Elmotorcyklar laddas idag med växelström men det finns några modeller som kan 
snabbladdas via ett CCS-anslutningsdon.  

2.4. Befintlig laddinfrastruktur  

Idag finns det över 1 300 publika laddstationer i Sverige utrustade med drygt 5 200 
laddningspunkter47. Ungefär 300 laddstationer av dessa är för snabbladdning med 
likström. Hittills har över 17 000 laddningspunkter beviljats stöd inom Klimatklivet och 
ungefär hälften av dessa är publika laddningspunkter, vilka kommer att öka spridningen 
av laddinfrastruktur ytterligare.   

Energimyndighetens analys av befintlig infrastruktur för snabbladdning, och 
snabbladdstationer beviljade inom Klimatklivet48, visar att infrastrukturen för 
snabbladdning är betydligt tätare i södra Sverige än i norra, både för normal- och 
snabbladdning. Det finns många faktorer som påverkat den publika infrastrukturens 
fördelning, såsom efterfrågan, geografi samt möjligheter till hemma- och 
destinationsladdning. 

De flesta laddningspunkterna för publik snabbladdning (50 kW DC) finns i Västra 
Götalands län (57), medan Stockholms län (38) och Skåne län (23) följer, se tabell 1. 
Teslas Superchargers är inte allmänt tillgängliga och är därför exkluderade.   

 

 

 

 

                                                           
46 UITP, ZeEUS EBus Report, 2017. 
47 Nobil.no 2018-06-14  
48 EY (2018) Möjliga affärsmodeller för att främja utbyggnaden av snabbladdinfrastruktur i Sverige 
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Tabell 1: Antal publika snabbladdningspunkter (50 kW DC) och antal publika laddningspunkter redovisat 
per län (april 2018). 

Län 
Antal publika 

snabbladdnings-

punkter (50 kW DC) 

Antal publika 

laddningspunkter 

Blekinge län 6 112 

Dalarnas län 13 208 

Gotlands län 5 136 

Gävleborgs län 12 191 

Hallands län 12 174 

Jämtlands län 18 271 

Jönköpings län 9 178 

Kalmar län 9 154 

Kronobergs län 6 111 

Norrbottens län 3 42 

Skåne län 23 396 

Stockholms län 38 1184 

Södermanlands län 11 104 

Uppsala län 10 89 

Värmlands län 13 119 

Västerbottens län 10 121 

Västernorrlands län 10 158 

Västmanlands län 11 91 

Västra Götalands län 57 623 

Örebro län 7 119 

Östergötlands län 14 262 

Totalt 297 4843 

2.5. Laddinfrastruktur och laddfordon i andra länder 

2.5.1. Norge 

Norge lyfts ofta fram som föregångsexempel vid jämförelse av incitament för att främja 
köp av elbilar.. Incitamenten och de offentliga satsningarna kan konstateras vara 
omfattande och sannolikt är det en relativ dyr satsning samhällsekonomiskt. Redan 
1990 började Norge ge incitament för att främja köp av elbilar och senare även 
laddhybrider49. Tidigare har elbilar varit undantagna från att betala moms på 25 procent 

                                                           
49 http://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/   

http://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/
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vid köp, men från och med 2018 behöver nu även elbilar betala moms50. Idag utgår inte 
någon registreringsavgift för elbilar 51, detta gäller även registreringsavgiften för 
begagnade elbilar52. Utöver detta gäller även för elbilar53:  

• Ingen årlig vägskatt 
• 50 procent prisreducering för att åka färja  
• Gratis vägtullar 
• Gratis parkering (bestäms lokalt av kommuner) 
• Tillåtelse att köra i bussfiler (bestäms lokalt av kommuner) 
• 40 procent skattereduktion för förmånsbilar 

 
För laddhybrider gäller ett viktavdrag i beräkningen av registreringsavgiften54 

 
Norge har även incitament för att främja utbyggnaden av snabbladdning. Mellan 2010-
2014 kunde finansiering upp till 100 procent av installationskostnaden, exklusive 
driftkostnader55, sökas genom projektet NOBIL som då leddes av Transnova i Statens 
vegvesens regi. Transnova bildades 2008 med huvuduppgiften att minska 
koldioxidutsläppen i Norge och finansierades med årliga bidrag från statsbudgeten56. 

Projektet Transnova övergick till den statliga organisationen Enova 2015. Samma år 
introducerade Enova en upphandling för att bygga ut snabbladdare var femte mil längs 
Norges huvudvägar 57. Tilldelning skedde till de anbudsgivare som efterfrågade lägst 
investeringsstöd som kunde uppgå till 100 procent av investeringen begränsat till 300 
000 NOK per laddstation med tre uttag varav ett för snabbladdning. Utbetalning skedde 
upp till 50 procent under utbyggnadstiden och resterande 50 procent när samtliga 
laddstationer som ingick i anbudet var färdiga och i drift58. Inga anbud inkom för att 
bygga snabbladdstationer i norra Norge59 och en anledning till det kan vara utmaningar 
med tillgång till elnät i dessa ofta glest befolkade områden. Under 2017 övergick 
upphandlingen till ett kommunstöd som riktar sig till kommuner med färre än två 
snabbstationer var. Kommunstödet uppgår till max 40 procent av investeringen med en 
gräns på 200 000 kronor per snabbladdstation med tre uttag varav ett för 
snabbladdning och kan sökas av såväl privata som offentliga aktörer 60. Enligt den 
öppna databasen Nobil har Norge i dagsläget 2 271 laddningspunkter, varav ca 900 är 
snabbladdare61. 

                                                           
50 https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/regn-ut/  
51 https://www.skatteetaten.no/en/person/duties/cars-and-other-vehicles/importere/hvilke-avgifter-ma-
du-betale/engangsavgift/fritak-og-reduksjon/  
52 https://www.skatteetaten.no/en/person/duties/cars-and-other-vehicles/eierskifte/  
53 http://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/  
54 http://www.eafo.eu/content/norway  
55 https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-infrastruktur/hurtiglading/  
56 https://snl.no/Transnova  
57 Lorentzen Erik mfl (2017) Charging infrastructure experiences in Norway - The worlds most advanced EV 
market 
58 https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-infrastruktur/hurtiglading/arkiv/dokumenter-
fra-1utlysningsrunde/fullstendig-utlysning/  
59 Wikström och Lewald, Energimyndigheten (2018) Uppdraget om laddinfrastruktur 
60 https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-infrastruktur/hurtiglading/  
61https://www.enova.no/download?objectPath=/upload_images/CD5CA196BDA048F096516E7F99F45CC1
.pdf   

https://www.skatteetaten.no/person/avgifter/bil/importere/regn-ut/
https://www.skatteetaten.no/en/person/duties/cars-and-other-vehicles/importere/hvilke-avgifter-ma-du-betale/engangsavgift/fritak-og-reduksjon/
https://www.skatteetaten.no/en/person/duties/cars-and-other-vehicles/importere/hvilke-avgifter-ma-du-betale/engangsavgift/fritak-og-reduksjon/
https://www.skatteetaten.no/en/person/duties/cars-and-other-vehicles/eierskifte/
http://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/
http://www.eafo.eu/content/norway
https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-infrastruktur/hurtiglading/
https://snl.no/Transnova
https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-infrastruktur/hurtiglading/arkiv/dokumenter-fra-1utlysningsrunde/fullstendig-utlysning/
https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-infrastruktur/hurtiglading/arkiv/dokumenter-fra-1utlysningsrunde/fullstendig-utlysning/
https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-infrastruktur/hurtiglading/
https://www.enova.no/download?objectPath=/upload_images/CD5CA196BDA048F096516E7F99F45CC1.pdf
https://www.enova.no/download?objectPath=/upload_images/CD5CA196BDA048F096516E7F99F45CC1.pdf


 
 
 
 
 
  Sida 25 (86) 

2.5.2. Nederländerna 

Nederländerna har följande incitament för att stödja köp av laddfordon 62: 

• Elbilar är befriade från registreringsskatt  
• Elbilar är befriade från vägskatt, laddhybrider betalar 50 % av ordinarie 

vägskatt 
• Lägre skatt för förmånsbilar som är elbilar eller laddhybrider 
• Investeringen för elbilar och laddhybrider är delvis avdragsgill för företag 

Nederländerna har även utformat en koncessionsmodell för att etablera 
laddinfrastruktur. Staten har erbjudit vederlagsfria koncessioner på mark som staten 
själv äger, med viss hyra, på 15 år i anslutning till rastplatser och drivmedelsstationer för 
etablering av snabbladdare. Inom dessa koncessioner får ingen annan servicetjänst 
utöver laddning erbjudas och ett öppet betalsystem måste tillhandahållas så att alla kan 
ladda, enligt direktiv 2014/94/EU63, om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa 
bränslen 64. Konceptet har varit framgångsrikt såtillvida att det möjliggjort en snabb 
utveckling av infrastruktur för snabbladdning. Idag har närmare 100 laddstationer, med 
upp till 6 laddningspunkter var, byggts65.  

  

                                                           
62 http://www.eafo.eu/content/Netherlands  
63 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad 
av infrastrukturen för alternativa bränslen. Europeiska unionens officiella tidning L307, 2014-10-
28 
64 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0094  
65 Wolde ten, Frank (2018) Koncessionsmodell i Nederländerna 

http://www.eafo.eu/content/Netherlands
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0094
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3. Trafikverkets möjligheter att tillhandahålla 
mark och el till infrastruktur för snabbladdning  

I detta kapitel ges en kort presentation om det allmänna svenska elnätet samt beskriver 
Trafikverkets elnät och möjligheter att tillhandahålla mark och el till infrastruktur för 
snabbladdning.  

3.1. Kort om det svenska elnätet 

All nätverksamhet i Sverige bedrivs som en form av legalt monopol. Verksamheten 
bedrivs av elnätsföretag som har nätkoncession för att bygga och driva det allmänna 
elnätet inom ett tilldelat geografiskt område, så kallad områdeskoncession.  

Delar av Sverige, exempelvis tätorter, täcks av områdeskoncession och kallas för 
lokalnät. Övriga delar av landet består av regionnät och stamnät. Att ha blivit tilldelad en 
nätkoncession för ett område innebär att man som aktör fått tillstånd och ensamrätt att 
bygga elnät inom ett visst geografiskt område. Denna ensamrätt innebär därmed ett 
leveransmonopol, men även en skyldighet att ansluta alla som vill bli anslutna. Man kan 
inte som innehavare av en nätkoncession neka någon anslutning för att det inte finns 
något elnät i närheten eller för att det saknas kapacitet, det vill säga att det befintliga 
elnätet inte skulle vara dimensionerat för ytterligare anslutningar. Varje nätägare är 
alltså skyldig att erbjuda en anslutning till en rimlig kostnad för kunden.  

Anslutning av snabbladdstationer kräver närhet till det allmänna elnätet och att nätet 
har tillräcklig kapacitet. Anslutningsavgiften för nya anläggningar till elnätet varierar, 
främst beroende på avståndet till det allmänna elnätet, vilket innebär att 
anslutningsavgiften ofta är billigare i tätorter jämfört med anslutningar långt från en 
tätort. Vidare har elnätsföretaget rätt att ta ut en nätavgift (nättariff) på alla som anslutit 
sig till nätet. Nätavgiften ska täcka elnätsföretagets kostnader för att driva 
verksamheten. Hur stor nätavgift som elnätsföretaget får ta ut styrs av ett regelverk. 

3.2. Trafikverkets elnät 

Trafikverket har ett internt elnät inom vägområdet för att försörja de anordningar som 
tillgodoser den tekniska utrustningen längs med vägen. Merparten av elnätet används 
för vägbelysning. Elnätet i vägområdet är undantaget från koncessionsplikt och får 
därför enbart användas för att förse Trafikverkets tekniska utrustning längs vägen med 
el66.  

Trafikverket förvaltar även ett av Sveriges största högspänningsnät för järnvägsdrift. 
Alla ledningar inom spårområdet för järnvägens trafikområde är interna nät och är 
därför undantagna från koncessionsplikt67. Järnvägen har även ett högspänningsnät 
beläget utanför trafikområdet.  Trafikverket anser dock inte att detta högspänningsnät 
är en del av det allmänna svenska elnätet eftersom det har en teknisk konstruktion som 

                                                           
66 Se 2 kap. 4 § ellagen och 15 § IKN-förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession 
enligt ellagen (1997:857)  
67 Se 13 § IKN-förordningen. 
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är optimerat för tågdrift68. Detta nät kan inte på rimliga villkor anpassas för att ansluta 
abonnenter enligt ellagens olika krav.  

Förutsättningarna i Trafikverkets elnät är viktigt att redovisa när det kommer till frågan 
om vilka möjligheter Trafikverket har att tillhandahålla el till infrastruktur för 
snabbladdning. I dagsläget tolkar Trafikverket ellagen som att vi inte har möjlighet att 
använda egna befintliga elnät för att ansluta snabbladdstationer. Dock har Trafikverket, 
och andra aktörer, enligt lag möjlighet att bygga koncessionsbefriade elnät med 
begränsad utbredning avsedda för laddning av laddbara fordon, se 3.4.  

3.3. Trafikverket är väghållare för allmänna vägar 

Staten är väghållare för allmänna vägar enligt väglag (1971:948). Undantaget är de 
allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning. Trafikverket handhar väghållningen 
för statens räkning. Vid byggande av en ny allmän väg, eller vid förändring av en enskild 
väg till allmän väg, uppstår vägrätt. Vägrätt innebär att Trafikverket som väghållare får 
nyttja marken för väg trots att det är någon annan som äger fastigheten. Trafikverket 
kan med stöd av vägrätten bestämma över markens eller utrymmets användning under 
den tid vägrätten består. Vägrätten upphör att gälla när vägen dras in. 

Det finns inget hinder att Trafikverket tillåter andra att använda den mark som 
vägrätten omfattar för annat än vägändamål, vilket även kan vara kommersiella 
ändamål. Det mest uppenbara exemplet är dragning av elektriska ledningar och 
optokablar inom vägområdet.  Dock måste tillgången till Trafikverkets infrastruktur vara 
icke- diskriminerande. 

3.4.   Koncessionsbefriade mikronät för laddfordon i vägområdet 

År 2012 kompletterades IKN-förordningen69 med ett ytterligare undantag från kravet på 
nätkoncession för interna nät. Undantaget gäller att ett internt lågspänningsnät (max 
1000 volt) som huvudsakligen är avsett för fordons elbehov får byggas och användas 
utan nätkoncession, här kallade mikronät. På ett sådant nät får överföring av el för 
annans räkning äga rum.70 Mikronäten har en anslutningspunkt till det överliggande 
nätet, vilket innebär att flera laddstationer kan dela på anslutningsavgiften. Ändringen i 
IKN-förordningen föregicks av en utredning av Energimarknadsinspektionen som 
bedömde att ett undantag från kravet på nätkoncession för nät som uteslutande används 
för fordons elbehov skulle gynna utbyggnaden av nationell infrastruktur för laddning av 
batteridrivna fordon och på så sätt främja efterfrågan på fossilfria fordon.  

 

                                                           
68 1-fas 16,7 Hz 
69 IKN-förordningen 
70 IKN-förordningen 
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3.5. Trafikverkets möjligheter att tillhandahålla mark och el till 
infrastruktur för snabbladdning  

Trafikverkets befintliga elnät är byggda och dimensionerade för de anordningar som 
vägar och järnvägar behöver. De koncessionsbefriade elnäten får i dagsläget inte 
användas för överföring av el för annans räkning. Trafikverket bedriver inte 
nätverksamhet och har inte i uppdrag eller stöd i gällande lagstiftning att bygga ett 
koncessionspliktigt elnät för laddinfrastruktur för att främja snabbladdning längs större 
vägar.  

Det finns inte något som hindrar att Trafikverket upplåter mark inom vägområdet för 
snabbladdning i kommersiell användning. Dock måste tillgången till Trafikverkets 
infrastruktur vara icke- diskriminerande. Möjligheten till koncessionsbefriade mikronät 
för snabbladdning gör att Trafikverket kan bygga sådana nät inom vägområdet utan att 
det betraktas som nätverksamhet. Detta innebär att det inte finns något lagligt hinder 
för Trafikverket att bygga mikronät på till exempel rastplatser men det kan likväl 
genomföras av någon annan aktör på kommersiella grunder. 

Om Trafikverket ska bygga mikronät på utvalda platser som omfattas av vägrätten 
behövs ett särskilt uppdrag från regeringen. Ett sådant uppdrag behöver troligen tydligt 
gälla utbyggnad längs vita vägsträckor, det vill säga områden som inte är av 
kommersiellt intresse för någon annan part. Dock är det viktigt att Trafikverket i en 
sådan situation har en tydlig och beslutad roll angående tillhandahållande av el. Frågor 
som behöver redas ut är om det ska ske i egen regi eller om någon annan part ska 
ansvara för tillhandahållandet av el och därmed prissättning och 
betalningsadministration.  

Om Trafikverket skulle få i uppdrag att bygga ett omfattande koncessionspliktigt elnät 
för snabbladdning innebär det ett flertal konsekvenser och behöver i sådana fall 
analyseras djupare. Bland annat skulle ett sådant uppdrag innebära att Trafikverket 
bedriver nätverksamhet och då måste myndighetens uppdrag förändras, vilket även 
kräver justeringar i de författningar som styr Trafikverket. Sannolikt krävs det även 
författningsändringar för väghållningsmyndigheternas del, eftersom de svarar för 
huvuddelen av den myndighetsutövning som är knuten till de allmänna vägarna. Just nu 
pågår en utredning om att se över regelverket för nätkoncessioner.  Utredningen kan 
komma att påverka Trafikverkets möjligheter att bidra till elförsörjning av 
laddinfrastruktur och Trafikverket för därför dialog med utredaren. Leverans sker i juni 
2019. I utredningen om nätkoncession kommer även frågor rörande kostnader för 
anslutningspunkter och långa leveranstider att diskuteras.  
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4. Befintliga incitament och hinder för utbyggnad 
av snabbladdning 

I detta avsnitt presenteras befintliga incitament för att främja utbyggnaden av 
infrastruktur för snabbladdning i Sverige. I underlagsrapporten om affärsmodeller71 
beskrivs även ett flertal stöd till laddfordon i Sverige.  

4.1. Befintliga stöd för investering i snabbladdning 

4.1.1. Klimatklivet 

Klimatklivet är ett investeringsstöd som går att söka för åtgärder som minskar utsläppen 
av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige72. De investerade medlen ska ge 
största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona. Spridning av teknik, 
marknadsintroduktion och positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och 
sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. Olika typer av organisationer kan 
söka stödet, till exempel kommuner och företag. 

Klimatklivet syftar till att stötta klimatsatsningar som inte är lönsamma utan bidrag vid 
investeringstillfället, såsom laddinfrastruktur för laddfordon73. Vid ansökan om stöd via 
Klimatklivet ska samtliga kostnader för investeringen inkluderas, även framdragning av 
el till laddstationen. Ansökningarna konkurrerar med varandra utifrån klimatnytta 
(reduktion CO2-ekv/investeringskrona), vilket kan innebära en nackdel för ansökningar 
med ovanligt höga kostnader för markarbete74 vilket laddinfrastruktur skulle kunna 
medföra.  

Ett exempel på projekt som blivit beviljat finansiering via Klimatklivet är det regionala 
projektet Stolpe in för Stad och Land som är ett samarbete mellan regionala företag, 
kommuner och energibolag. Stolpe in för Stad och Land ska fram till september 2019 
bygga ut laddinfrastruktur i Västernorrland och övre Norrland75.  

Stödet som betalas ut av Klimatklivet uppgår till max 50 procent av investeringen för 
laddstationen76 vilket är en nivå som har bestämts lämplig inom Klimatklivet. Juridiskt 
är det möjligt med stödnivåer upp till 100 procent för max 200 000 Euro enligt artikel 
56 i gruppundantagsförordningen (GBER)77 och det är även möjligt att kombinera olika 
statliga investeringsstöd upp till den nivån. Stödnivån beräknas utifrån att investeringen 
kan finansieras upp till 100 procent varefter ett positivt rörelseresultat dras av. Detta 
rörelseresultat kan dock vara 0 kr, vilket inte är ovanligt när det gäller laddinfrastruktur, 

                                                           
71 EY (2018) Möjliga affärsmodeller för att främja utbyggnaden av snabbladdinfrastruktur i Sverige 
72 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/  
73 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/  
74 Intervju med Wikström och Lewald, Energimyndigheten 
75 http://klimatsynk.se/projektportfoljer/hallbara-transporter/stolpe-in-for-stad-och-land-sisl.html  
76 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/  
77 Gruppundantagsförordningen, nr 651/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20170710 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/
http://klimatsynk.se/projektportfoljer/hallbara-transporter/stolpe-in-for-stad-och-land-sisl.html
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Om-Klimatklivet/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20170710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20170710
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men rör sannolikt inte snabbladdning. Det är regeringen som beslutar vilka myndigheter 
som får använda sig av olika artiklar i EU:s statsstödsregler.  

4.1.2. Ladda hemma-stödet 

Ladda hemma-stödet riktar sig till privatpersoner och ges för att installera laddstationer 
i anslutning till hemmet. Bidraget uppgår till max 50 procent av kostnaden för 
laddstationen och 50 procent av kostnaden för installationen, dock högst 10 000 kr per 
fastighet78.  

4.1.3. Fonden för ett sammanlänkat Europa för Transport (CEF) 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) för transport 
syftar till att stötta europeisk transportinfrastruktur, inklusive innovation vilket 
inkluderar infrastruktur för alternativa drivmedel79. CEF ger finansiering till projekt 
som har koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). TEN-T 
består av ett övergripande nätverk, som binder samman alla regioner inom Europa, och 
ett stomnätverk, som kopplar ihop viktiga noder i det övergripande nätverket80. 
Trafikverket har uppdraget att koordinera ansökningar inom CEF Transport och alla 
ansökningar förutsätter godkännande från regeringen81. Utbyggnad av laddinfrastruktur 
är en typ av projekt som kan få stöd via CEF82 och i Sverige har bland annat projekten 
GREAT83, High speed mobility across Europe84 och Mecor85 fått medel för att bygga 
laddstationer.  

4.1.4. Landsbygdsprogrammet  

Landsbygdsprogrammet ger stöd till åtgärder som utvecklar landsbygden inom olika 
områden där miljö, hållbar utveckling och innovation prioriteras86. Det finns olika typer 
av stöd för att stötta verksamheter i glesbygd som beskrivs kort nedan:  

• Investeringsstöd för kommersiell och offentlig service kan ges för att behålla och 
utveckla lokal service, som till exempel drivmedelsanläggningar, och kan sökas 
av både offentliga och privata aktörer87. Stödet kan ges upp till 50 procent och i 

                                                           
78 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
20171318-om-bidrag-till_sfs-2017-1318  
79 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport  
80 https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/about-ten-t_en  
81 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Finansieringsmetoder/finansiering/  
82 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/next-e  
83 https://great-region.org/  
84 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/high-speed-electric-mobility-
across-europe  
85 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/multimodal-e-mobility-
connectivity-%C3%B6resund-region-mecor  
86 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogram
met20142020/omlandsbygdsprogrammet.4.1b8a384c144437186ea10a.html  
87 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/kommer
siellservice.4.6ae223614dda2c3dbc45022.html  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171318-om-bidrag-till_sfs-2017-1318
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171318-om-bidrag-till_sfs-2017-1318
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/about-ten-t_en
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/finansiering/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/finansiering/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/next-e
https://great-region.org/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/high-speed-electric-mobility-across-europe
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/high-speed-electric-mobility-across-europe
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/multimodal-e-mobility-connectivity-%C3%B6resund-region-mecor
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/multimodal-e-mobility-connectivity-%C3%B6resund-region-mecor
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020/omlandsbygdsprogrammet.4.1b8a384c144437186ea10a.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020/omlandsbygdsprogrammet.4.1b8a384c144437186ea10a.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/kommersiellservice.4.6ae223614dda2c3dbc45022.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/kommersiellservice.4.6ae223614dda2c3dbc45022.html
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vissa fall upp till 90 procent exempelvis om investeringen rör förbättrad 
tillgänglighet eller förbättrar miljön och klimatet88.  

• Servicebidrag går att söka för att hindra eller fördröja nedläggning, där 
grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest, och uppgår till 
högst 250 000 per år och mottagare89. För det fall mottagaren har ett väl 
utbyggt utbud av servicefunktioner, eller som bedöms vara servicestrategiskt 
betydelsefulla, kan bidraget utsträckas till 300 000 kr per år.  

• Ett särskilt driftstöd går att söka för att stötta sårbara butiker i glesbygd och är 
riktat till butiker med minst 10 km till närmast annat försäljningsställe90.  

Snabbladdstationer nämns inte specifikt som typ av service som täcks av stöden ovan 
men då drivmedelsanläggningar idag är godkända för vissa av stöden kan dessa vara 
relevanta som jämförelse av stöd för etableringar av snabbladdning på landsbygden. 
Stödet kan behöva förtydligas utifrån detta.    

4.2. Utmaningar för utbyggnaden av snabbladdning i Sverige 

Utredningen har identifierat flera utmaningar som påverkar utbyggnaden av 
snabbladdning längs de vita vägsträckorna. Nedan följer beskrivning av de huvudsakliga 
utmaningarna.  

• Det finns för få laddfordon för att motivera utbyggnad av snabbladdning längs 
de vita vägsträckorna 

Andelen laddfordon är fortfarande låg och lönsamheten för en snabbladdstation är 
generellt låg. Investeringar i laddinfrastruktur tenderar därmed att initialt ske i regioner 
och längs med transportstråk med en relativt högre andel laddfordon91. 

• Nuvarande finansieringsstöd är inte tillräckligt för att bygga ut snabbladdning 
längs de vita vägsträckorna 

Investeringsstöd om 50 procent via Klimatklivet är inte tillräckligt för att bygga ut 
snabbladdning längs de vita vägsträckorna idag92. Driftkostnaderna är höga och på kort 
sikt är det svårt att göra vinster genom att erbjuda snabbladdning på 50kW DC med 
dagens prissättning93.  

                                                           
88 Jordbruksverket (2018) Sweden - Rural Development Programme (National) 
89 http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/stod-till-
kommersiell-service/servicebidrag/Pages/default.aspx  
90 http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/stod-till-
kommersiell-service/sarskilt-driftsstod/Pages/default.aspx  
91 Intervju med Wikström och Lewald, Energimyndigheten 
92 Intervju med länsstyrelse och tre energibolag 
93 Intervju med ägare av snabbladdstationer 

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/stod-till-kommersiell-service/servicebidrag/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/stod-till-kommersiell-service/servicebidrag/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/stod-till-kommersiell-service/sarskilt-driftsstod/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/stod-till-kommersiell-service/sarskilt-driftsstod/Pages/default.aspx
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• Snabbladdstationer måste placeras i anslutning till någon service  

Det är viktigt att placera snabbladdstationerna ändamålsenligt så laddning kan ske 
medan man ändå till exempel äter eller använder toaletten94. Längs de vita 
vägsträckorna kanske det inte alltid finns kommersiell service eller annan typ av 
besöksmål.  

• Det finns en begränsad förståelse för vilken roll snabbladdning kommer ha 

Det finns olika typer av laddning och dessa har olika syften, såsom hemmaladdning, 
destinationsladdning och snabbladdning. Eftersom marknaden fortfarande är under 
utveckling är det svårt att idag förutse hur användningen av snabbladdning kommer att 
utvecklas. Utbyggnaden av snabbladdning syftar till att tillgodose det faktiska behovet av 
laddning, men också till att minska teoretiska hinder hos potentiella laddfordonsägare95. 
Klimatklivet är fortfarande ett relativt nytt stöd. På sikt kan en kunskapsmognad för vad 
Klimatklivet är, att det finns och hur ansökningsprocessen går till bidra till att aktörer 
som har mervärden kopplade till snabbladdinfrastruktur söker stöd96. Beroende på hur 
fordonsmarknaden utvecklas, särskilt rörande laddhybrider där merparten idag inte kan 
snabbladda, kan behovet av infrastruktur för snabbladdning bli mindre. Elvägar som 
innebär dynamisk laddning längs vägen kan på längre sikt komma att minska behovet av 
snabbladdning för både personbilar och lastbilar beroende på teknik och 
utbyggnadstakt.  

• Trafikverkets strategi för tjänsteutbud, kapacitetstilldelning och prissättning 
kan behöva utvecklas och anpassas   

I Trafikverkets strategi för tjänsteutbud, kapacitetstilldelning och prissättning står det 
”Trafikverket ska inte erbjuda bränslen och bränsledepåer/tankar för väg- och 
järnvägsfordon eller laddningsmöjlighet/uttag för motorvärmare (el) för vägfordon97.” 
Det ingår inte i Trafikverkets uppdrag att bedriva nätverksamhet, det vill säga i detta fall 
att tillhandahålla el för annans räkning än den egna verksamheten. Däremot kan 
Trafikverket ge annan part möjligheten att erbjuda en kommersiell tjänst på de områden 
som omfattas av Trafikverkets vägrätt. Detta behöver föregås av en utredning för att 
sätta riktlinjer för under vilka förutsättningar en sådan tjänst får erbjudas.  

• Kostnaden för utbyggnad av högre effekter  

Under utredningen har det nämnts att det i vissa områden inte finns tillräcklig kapacitet 
i elnätet för att bygga ut snabbladdstationer98. Effektbrist kan ses som ett indirekt 
hinder och det direkta hindret är istället kostnaden att bygga ut kapaciteten i elnätet, 
som enligt flera aktörer är höga. 

• Marknaden för snabbladdning av tunga lastbilar är idag omogen och därför 
svår att analysera 

                                                           
94 Intervju med Wikström och Lewald, Energimyndigheten 
95 Intervju med Wikström och Lewald, Energimyndigheten 
96 Intervju med länsstyrelse och tre energibolag 
97 Trafikverket (2018) Trafikverkets strategi för tjänsteutbud, kapacitetstilldelning och prissättning 
98 Intervju med ägare av snabbladdstationer 
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Marknaden för snabbladdning av tunga lastbilar är idag inte särskilt utvecklad jämfört 
med snabbladdning av lätta fordon. Marknaden för snabbladdningsbara lastbilar är 
fortfarande omogen även om det finns exempel på tillverkare. Snabbladdning bör dock i 
framtiden kunna försörja både lätt och tung trafik, men sannolikt inte vid samma 
laddstation eller parkeringsplats då man som regel vill särskilja lätta och tunga fordon 99.   

  

                                                           
99 Intervju med Wikström och Lewald, Energimyndigheten  
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5. Nuläge och brist på infrastruktur för 
snabbladdning längs större vägar 

I detta kapitel presenteras utbredningen av dagens infrastruktur för snabbladdning och 
dess täckning i Sverige samt var det kan finnas brister. Snabbladdning definieras som en 
laddstation med minst en snabbladdningspunkt om 50 kW likström och uppåt.  

5.1. Funktionellt prioriterat vägnät 

För att definiera vilka vägar som kan anses vara större vägar har Trafikverket utgått från 
det Funktionellt prioriterade vägnätet (FPV). Det är ett vägnät som Trafikverket pekat ut 
tillsammans med länsplaneupprättarna som viktigast för nationell och regional 
tillgänglighet. Det funktionellt prioriterade vägnätet är ett planeringsunderlag och ett 
sätt att förhålla sig till de prioriterade vägarna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv100.  

Fyra funktioner har utgjort underlag för utpekandet av det funktionellt prioriterade 
vägnätet. Funktionerna utgör en beskrivning av vägarna och avser vägarnas funktion 
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. De fyra funktionerna är:  

• Dagliga personresor 

• Kollektivtrafik 

• Godstransporter  

• Långväga personresor 

För denna analys har FPV långväga personresor använts. Anledningen är att detta 
vägnät bedöms vara mest representativt för behovet av snabbladdning i närtid. Detta 
baseras på att hemmaladdning och destionationsladdning bör vara det primära vid 
dagliga personresor, att kollektivtrafik har en egen laddinfrastruktur samt att 
godstransporter med tunga lastbilar är viktiga men har lägre prioritet i detta skede på 
grund av få fordon på marknaden samt att de sannolikt inte kommer nyttja samma 
laddningspunkter som lätta fordon. I och med denna avgränsning finns viss risk att en 
del godstransportflöden med lätta fordon förbises men Trafikverket gör ändå 
bedömningen att FPV långväga personresor är mest representativt för denna studie.  

FPV långväga personresor återfinns på Trafikverkets Lastkajen101 och har arbetats om 
för att möjliggöra nätverksanalyser102. Omarbetningen medför att vägarnas sträckningar 
inte är lika exakt placerade som i underlagsmaterialet vilket illustreras i figur 3. 
Påverkan på de parametrar som bedöms betydelsefulla för analysen, det vill säga längd 
på vägar mellan korsningar och vilka vägar som kopplar till vilka korsningar – är dock 
försumbar. 

                                                           
100 Handledning: Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät, Trafikverket, 2016-03-04 
101 http://lastkajen.trafikverket.se/ 
102 Genom programvaror såsom ArcGIS och QGIS  
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Figur 3: Omarbetat FPV för långväga personresor (i rött) över ursprungligt FPV för långväga personresor (i 
blått). 

Totalt finns det 25 995 km FPV för långväga personresor103. För mötesseparerade vägar 
räknas väglängden i båda riktningarna inom FPV. Inom detta uppdrag antas samma 
snabbladdstation kunna nyttjas för resor i båda riktningarna och längden i den andra 
riktningen har tagits bort så att det inte blir dubbelt. Efter borttagning av vägdata i två 
riktningar på mötesseparerade vägar är den återstående längden FPV långväga 
personresor i en riktning ca 20 000 km. Det är den siffran som analysen utgår ifrån, se 
figur 4.  

 

 

                                                           
103 Data hämtat 2018-03-20 från Lastkajen, Trafikverket. Avser sammanlagd längd på vägbanor i FPV för 
långväga personresor i Nationella vägdatabasen.  
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Figur 4: Funktionellt prioriterat vägnät för långväga personresor (vita linjer). 
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5.2. Metod för identifiering av brist på snabbladdstationer 

För att analysera var det saknas täckning för snabbladdning idag, det vill säga var de vita 
vägsträckorna i FPV långväga personresor är, används först GIS-analysmetoden Service 
Area Analysis. Den metoden hittar och pekar ut vilka delar av ett nätverk (vägnätet) som 
faller inom ett angivet avstånd från ett antal fördefinierade punkter 
(snabbladdstationer). På så sätt kan den resterande delen, de vita vägsträckorna, pekas 
ut. Till skillnad från vägnätet slutar FPV långväga personresor vid nationsgränsen. För 
att inkludera potentiell täckning inom Sveriges gränser från snabbladdstationer utanför 
så har det omarbetade FPV långväga personresor förlängts utanför nationsgränserna. 
Eventuell täckning av vita vägsträckor i Norge och Finland berörs inte av analysen, men 
i vissa fall når snabbladdstationer placerade utomlands en täckning av FPV långväga 
personresor i Sverige och då påverkar de analysen. 

5.2.1. Urval av snabbladdstationer  

Både befintliga snabbladdstationer och planerade snabbladdstationer inkluderas i 
analysen. De senare avser sådana som beviljats medel från Klimatklivet. Vissa krav har 
ställts på vilka snabbladdstationer som får inkluderas i analysen, vilket är sådana som 
innehåller minst en laddningspunkt och som uppfyller nedanstående kriterier: 

1. Har en effekt på minst 50 kW likström (DC) 

Syftet med detta kriterium är att endast inkludera snabbladdstationer som är 
användbara på långväga resor för förare av laddfordon. Detta anses vara uppfyllt för 
snabbladdstationer med effekter på minst 50 kW DC.  

2. Är allmänt tillgängliga 

Det ska vara en laddstation som är tillgänglig för allmänheten och till vilken användarna 
har icke-diskriminerande åtkomst i linje med kraven i direktiv 2014/94/EU.  

3. Uppfyller EU-direktivet på CCS-laddning 

Analysen utgår från EU:s europastandard för snabbladdning, CCS och ambitionen är att 
säkerställa en infrastruktur för snabbladdning som följer denna standard. Därför 
exkluderas de snabbladdstationer som bara har CHAdeMO eller som enbart är avsedda 
för Tesla. Av de snabbladdstationer som uppfyller de andra kriterierna är det endast ett 
fåtal som inte har CCS. Dessa är i huvudsak lokaliserade där snabbladdstationerna står 
så tätt att de som mest har en marginell påverkan på täckningen. 

4. Ligger inom 2 km fågelavstånd från FPV långväga personresor 

En acceptabel omväg för att åka och ladda har i detta uppdrag bedömts vara  2 km (4 km 
tur och retur). De snabbladdstationer som ligger längre bort än 2 km från FPV långväga 
personresor har därför exkluderats från analysunderlaget. Ett avstånd på 2 km har 
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ansetts lämpligt vid de referensgruppsmöten och det öppna dialogmöte som har hållits 
inom ramen för regeringsuppdraget. 

Även snabbladdstationer i Finland eller Norge inkluderas om de är nära Sverige 
eftersom täckningen i vissa fall går över nationsgränserna. Se figur 5.  

Snabbladdstationer som ännu inte driftsatts, men som har beviljats stöd genom 
Connecting Europe Facility (CEF) har inte inkluderats i denna studie. Laddstationer 
som beviljats medel inom CEF är mestadels belägna längs vägsträckor med god täckning 
och bedöms således inte ha betydande påverkan på analyserna av täckningsgraden.  

Information om läge, laddningspunkter, effekt, etcetera för befintliga 
snabbladdstationer är hämtade från API:t på Nobil.no 2018-04-27. Information om 
kommande snabbladdstationer inom Klimatklivet hämtades från Naturvårdsverket 
2018-03-29. 



 
 
 
 
 
  Sida 39 (86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Snabbladdstationer (gult) längs FPV långväga personresor. Snabbladdstationer 
med stjärna på indikerar att de har beviljats stöd genom Klimatklivet, men ännu inte 
byggts. 
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5.2.2. Sträcka mellan snabbladdstationer 

Avståndet mellan två snabbladdstationer har betydelse för alla inblandade aktörer. Ju 
kortare sträcka desto högre tillgänglighet för användarna och lägre krav på 
laddfordonens räckvidd. Samtidigt ökar kostnaderna för infrastrukturen genom 
investering, drift och underhåll av fler laddstationer. Med ett ökat avstånd mellan två 
snabbladdstationer kan lämplig lokalisering väljas enklare, framförallt i norra Sverige,  
exempelvis där det redan finns ett annat tjänsteutbud och befintligt elnät. Blir detta 
avstånd för långt kan det bli utmanande att använda elbil på aktuella sträckor. 

I ett initialt läge kan det vara klokt att välja en något längre sträcka som håller nere 
kostnaderna för infrastrukturen men ändå möjliggör långväga körning med elbilar. 
Denna sträcka kommer sannolikt att vara längre än vad som är lämplig i en tänkbar 
framtid där det finns många elbilar i fordonsflottan och en utbyggnad av 
snabbladdstationer sker på mer marknadsmässiga grunder.  

För att analysera lämpligt avstånd mellan snabbladdstationer inom de vita 
vägsträckorna har praktiska körsträckor beräknats för ett antal vanliga elbilar. Som 
utgångspunkt har studien ”En studie av Teknisk Ukeblad och Norskelbilsforening” 
använts104.  I den aktuella studien har energiåtgång och laddeffekt uppmätts för fem 
vanliga elbilar. Tillsammans med Tesla utgör dessa fem elbilsmodeller knappt 75 
procent av de elbilar som registrerades i Sverige under 2017 och fram till maj 2018. Även 
om fordonen som registrerades under 2017 är tidigare versioner av de fordon som ingick 
i det norska testet kan resultaten ses som relevanta för den svenska marknaden. Den 
enda modell som inte ingick i det norska testet, men utgör relativt stor andel av den 
svenska nybilsregistreringen av elbilar, är Renault Zoe. Denna bil finns i utförande med 
cirka 400 km certifierad räckvidd.  

Testet genomfördes under vintertid på allmän väg. Höjdskillnaden på vägen uppgick till 
minst 900 meter och kan anses vara relativt kuperad. Körsträckan uppgick till cirka 570 
km. I tabell 2 redovisas resultaten från testet. 

Tabell 2: Energiåtgång och laddeffekt (vid temp -5 - -8 c) 

Bilmodell Batteristorlek 
(kW) 

Energiåtgång 
(kWh/100 km) 

Laddeffekt 
(kW) 

Hyundai Ioniq 28 14,1 44,83 

e-Golf 35,8 17,2 38,05 

i3 33,2 18,2 39,9 

Leaf 40 19,5 37,13 

Ampera-e 60 19,8 25,4 

 
I detta exempel har det antagits att en elbilsförare aldrig laddar batteriet till mer än 80 
procent state-of-charge (SOC) vid långväga körning. Anledningen till detta är att den 
laddeffekt batteriet kan ta emot ofta sjunker kraftigt vid högre SOC, och därmed ökar 
tiden för laddning. Vidare har det antagits att elbilsföraren inte kommer att ladda ur 
                                                           
104 https://www.tu.no/artikler/bilen-med-minst-batteri-har-samme-rekkevidde-som-ny-nissan-
leaf/431095 

https://www.tu.no/artikler/bilen-med-minst-batteri-har-samme-rekkevidde-som-ny-nissan-leaf/431095
https://www.tu.no/artikler/bilen-med-minst-batteri-har-samme-rekkevidde-som-ny-nissan-leaf/431095
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batteriet djupare än 10 procent SOC. Skälet till detta är dels att skydda batteriet, dels att 
flera bilmodeller varnar föraren vid lägre SOC. Vissa bilmodeller kan även dra ner på 
fordonets prestanda och komfort, till exempel uppvärmning av kupén, vid låga SOC.  

Den redovisade energiåtgången avser vinterklimat men förhållandena kan bli värre, till 
exempel vid ännu lägre temperatur, vilket då förkortar räckvidden ytterligare. För att ta 
höjd för sådana förhållanden görs en känslighetsanalys där energianvändning ökar med 
10 procent.  

I tabell 3 redovisas praktisk räckvidd för elbilarna i det norska testet. Räckvidden har 
beräknats både utifrån de data som uppmättes i studien och med 10 procent högre 
energianvändning.  

Tabell 3: Räckvidd vid praktisk körning med 5 vanliga elbilar 

Bilmodell Energiåtgång 
(kWh/100 km) 

Räckvidd vid 
80 till 10% 
SOC (km) 

Räckvidd vid 80 
till 10% SOC vid 

10% högre 
förbrukning (km) 

Certifierad 
räckvidd 

enligt NEDC 
(km) 

Hyundai Ioniq 14,1 139 126 280 

VW e-Golf 17,2 146 132 300 

BMW i3 18,2 128 116 300 

Nissan Leaf 19,5 144 131 378 

Opel Ampera-e 19,8 212 193 520 

 

En körsträcka på 100 km mellan två snabbladdstationer bör vara möjlig med avseende 
på prestandan av de studerade fordonen. Av de studerade fordonen är det BMW i3 som 
har den kortaste körsträckan. Dock bör tilläggas att ungefär hälften av de BMW i3 som 
registrerades i Sverige har räckviddsförlängare i form av en liten bensinmotor som via 
generatorn står för strömförsörjningen när batteriet är urladdat105. Vid en högre 
energiåtgång och vid eventuellt försämrad prestanda i batteriet, exempelvis med ökad 
ålder, kan 100 km mellan två snabbladdstationer vara utmanande men fortfarande 
möjligt.  

Baserat på detta bör ett avstånd på maximalt 100 km mellan två snabbladdstationer vara 
rimligt i en initial utbyggnad av snabbladdning längs de vita sträckorna. Över tid bör 
detta avstånd minska i takt med att marknaden mognar.  

                                                           
105 
http://www.bilsweden.se/storage/cms/7966611204d94efe898f000108b3eac8/c99f2c227e2946d5a11351
e13ad7a767/pdf/F8CAD9EF93CAFE2A2BB2176992493E2AFE483A91/PressRel1712_DEF.pdf?MediaArchive
_ForceDownload=true&PropertyName=File1&ValueIndex=0 

http://www.bilsweden.se/storage/cms/7966611204d94efe898f000108b3eac8/c99f2c227e2946d5a11351e13ad7a767/pdf/F8CAD9EF93CAFE2A2BB2176992493E2AFE483A91/PressRel1712_DEF.pdf?MediaArchive_ForceDownload=true&PropertyName=File1&ValueIndex=0
http://www.bilsweden.se/storage/cms/7966611204d94efe898f000108b3eac8/c99f2c227e2946d5a11351e13ad7a767/pdf/F8CAD9EF93CAFE2A2BB2176992493E2AFE483A91/PressRel1712_DEF.pdf?MediaArchive_ForceDownload=true&PropertyName=File1&ValueIndex=0
http://www.bilsweden.se/storage/cms/7966611204d94efe898f000108b3eac8/c99f2c227e2946d5a11351e13ad7a767/pdf/F8CAD9EF93CAFE2A2BB2176992493E2AFE483A91/PressRel1712_DEF.pdf?MediaArchive_ForceDownload=true&PropertyName=File1&ValueIndex=0
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5.3. Huvudanalys av brist på infrastruktur för snabbladdning 

Som huvudanalys antas max 50 km körsträcka till en snabbladdstation längs FPV 
långväga personresor täcka behovet. Detta avstånd motsvarar högst 100 km mellan två 
snabbladdstationer och bedöms som rimligt utifrån resonemang om fordonens 
räckvidder i avsnitt 5.2.2. De delar av FPV långväga personresor som är längre bort än 
50 km till närmaste snabbladdstation anses inte täckas av snabbladdning och betraktas 
därmed som en vit vägsträcka.  

5.3.1. Huvudanalys enligt två definitioner 

Huvudanalysen görs utifrån två definitioner.  

• Definition 1: Omfattar strikt avstånd mellan två snabbladdstationer utmed en 
möjlig färdväg.  

• Definition 2:  Omfattar olika val av färdväg mellan två snabbladdstationer. 

Skillnaden mellan de två definitionerna är att i definition 1 måste bilföraren planera sin 
resa för att vara säker på att passera en snabbladdstation inom ett visst avstånd medan i 
definition 2 analyseras flera olika färdvägar. Ett exempel är sträckan mellan Halmstad 
och Karlshamn som anses täckt av snabbladdning i definition 1.  I praktiken är det dock 
inte möjligt att köra kortaste vägen och ändå passera en snabbladdstation som ligger 
närmare färdvägen än 2 km. Den närmaste snabbladdstationen ligger i Markaryd och 
innebär en omväg på cirka 8 km. På andra sträckor kan det innebära ännu längre 
omvägar. Genom att ta hänsyn till de faktiska körsträckorna påverkas vilken täckning en 
specifik snabbladdstation har. Se figur 6.  

 

 

Figur 6: Illustration av exempel på  vit vägsträcka som anses täckt med snabbladdning  i definition 1 men 
inte i definition 2.  

 

 

Ca 4 km 
enkel resa
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5.4. Brist på infrastruktur för snabbladdning i definition 1 

Med antaganden om maximalt avstånd om 50 km till en snabbladdstation, det vill säga 
max 100 km mellan varje snabbladdningsstation, uppstår vita vägsträckor om 5 700 km 
av FPV långväga personresor, se figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Vita vägsträckor (i vitt) och täckning av infrastruktur för 
snabbladdning, genom befintliga och via Klimatklivet beviljade 
snabbladdstationer, längs FPV långväga personresor (i svart) enligt 
definition 1. 
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5.5. Brist på infrastruktur för snabbladdning i definition 2 

I definition 2, det vill säga med hänsyn tagen till alla de möjliga färdvägar som en förare 
kan åka genom FPV långväga personresor (se kapitel 5.3.1), uppstår vita vägsträckor om 
8 000 km. Utöver det finns 6 000 km där vissa färdvägar täcks och andra inte. Dessa 
vägsträckor är  markerade med grått, se figur 8.  

 

Figur 8: Vita vägsträckor (i vitt) och täckning av infrastruktur för snabbladdning, genom befintliga och via 
Klimatklivet beviljade snabbladdstationer, längs FPV långväga personresor enligt definition 2. Svarta 
vägsträckor är 100 % täckta medan grå sträckor har viss täckning (1-99 %)  
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6. Förslag på hur bristen på infrastruktur för 
snabbladdning kan avhjälpas 

I detta kapitel beskrivs en övergripande ekonomisk kalkyl för snabbladdstationer samt 
hur en gradvis täckning skulle kunna ske längs FPV långväga personresor. Kapitlet 
redovisar även uppskattade kostnader för denna täckning.  

6.1. Uppskattade kostnader och intäkter för snabbladdning 

I en ny marknad, som den för snabbladdning kan sägas vara, är det inte ovanligt att 
aktörer etablerar sig utan vinst den första tiden för att under ett längre perspektiv ta 
igen investeringen. Ingen hänsyn har tagits i kalkylen för eventuella andra intäktskällor, 
så som elabonnemang hemma eller försäljning av laddfordon. 

6.1.1. Investering  

Investeringen består av snabbladdstationen, elnätanslutning och faciliteteter så som 
väderskydd, skyltar och belysning106. Under utredningen har ett antal olika spann på 
investeringar och kostnader per snabbladdstation identifierats:  

• 200 000 – 550 000 kr enligt Emobility.se107  

• 250 000 – 800 000 kr enligt Power Circle108 

• 500 000 – 600 000 kr enligt intervju med Clever, E.ON, Vattenfall  

• Ca 550 000 kr enligt intervju med Energimyndigheten  

• 500 000 och uppåt enligt intervju med Skellefteåkraft, Vattenfall, Luleå Energi, 
Länsstyrelsen Norrbotten  

• Ca 600 000 enligt intervju med Umeå Energi och Piteå Energi  

I den fortsatta analysen antas ett medelvärde för investeringen om 550 000 kr. 

Anslutningen till elnätet kan vara  en betydande del av investeringen, cirka 50 procent 
har uppgetts under intervjuer. Det kan vara rimligt att anta att en utbyggnad där det inte 
finns en tillräcklig kapacitet och närhet till elnät kräver en investering i det övre spannet 
liksom att vid en utbyggnad där det finns tillräcklig kapacitet och närhet till elnätet 
kräver en investering i den lägre delen av spannet.  

                                                           
106 Power circle och Energimyndigheten (2014) Laddat för kunskap laddstationer - Den kompletta guiden 
107 http://emobility.se/startsida/laddstationsguiden/upphandling/vad-kostar-laddstationer/  
108 Power circle och Energimyndigheten (2014) Laddat för kunskap laddstationer - Den kompletta guiden  

http://emobility.se/startsida/laddstationsguiden/upphandling/vad-kostar-laddstationer/
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Av de ansökningar som beviljades stöd för snabbladdning från Klimatklivet under 2016 
uppgick stödet till 50 procent av den totala investeringen, vilket också är det maximala 
beloppet som betalas ut för snabbladdstationer109. Detta visar att bidraget är betydande 
och troligen avgörande för investeringen. Under 2016 beviljades 30 procent av 
ansökningarna för snabbladdning (36 av 121) i hela landet. Längs de vita vägsträckorna 
är andelen ansökningar som beviljas stöd betydligt högre.  

6.1.2. Rörliga kostnader 

De rörliga kostnaderna består generellt av kostnader för elenergi, elnätsavgift, underhåll 
och drift110. Kostnaden för elenergi beror av aktuellt spotpris och förbrukning. Vid höga 
effektuttag kan kostnaden för vissa abonnemang vara särskilt höga beroende på hur 
nätägarens avtal är utformade 111. Under utredningen har inga offentliga data för drift- 
och underhållskostnader kunnat identifieras men vid intervjuer har en årlig kostnad om 
cirka 14 000 kronor för en snabbladdstation på 50 kW DC exklusive elförbrukning 
uppgetts. Kostnaderna innefattar bland annat avgift för elnät och elhandel, 
arrendeavgift för marken, avgifter för uppkoppling av övervakning och betalsystem samt 
service och kundtjänst. Detta är endast exempel på en aktörs kostnader och det är viktigt 
att poängtera att dessa kan variera mycket, både avseende installationen och löpande 
kostnader. Flera aktörer uppger att drift- och underhållskostnaderna är avgörande för 
att affären ska gå ihop och att de avgifter som tas ut för snabbladdning idag inte täcker 
deras kostnader112.  

6.1.3. Avgifter för laddning 

Det finns flera olika sätt att ta betalt för att snabbladda, främst baserat på kWh eller tid. 
Det finns också exempel på fast pris och abonnemang. Några exempel på 
snabbladdningsavgifter som tillämpas är113: 

• kWh-taxa:  
o 0-5 kr/kWh av Vattenfall inCharge114 och Clever115 

• Minuttaxa:  
o 0-2,5 kr/min av Fortum Charge & Drive116  
o 2,4 kr/min av Vattenfall InCharge 117 

• Fast pris: T.ex. 80 kr per laddning118  
• Abonnemang: t.ex. 399:-/mån av Clever119  

                                                           
109 WSP (2017) Klimatklivet - En utvärdering av styrmedlets effekter 
110 Power circle och Energimyndigheten (2014) Laddat för kunskap laddstationer - Den kompletta guiden 
111 Intervju med energibolag 
112 Intervju med ägare av snabbladdstationer 
113 Priserna som uppges är hämtade från respektive aktörs hemsida under april 2018 och kan komma att 
ha förändrats sedan dess  
114 https://www.goincharge.com/se/en/pages/find-charging-station/  
115 https://clever.nu/clever-mer-laddkort/  
116 https://chargedrive.com/en/  
117 https://www.vattenfall.se/ladda-elbilen/hitta-laddstationer/  
118 Laddinfra Öst Betalningsmodeller för el-laddning 
119 https://clever.nu/laddkort/  

https://www.goincharge.com/se/en/pages/find-charging-station/
https://clever.nu/clever-mer-laddkort/
https://chargedrive.com/en/
https://www.vattenfall.se/ladda-elbilen/hitta-laddstationer/
https://clever.nu/laddkort/
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Tesla erbjuder sedan 15 januari 2017 fri laddning genom deras Superchargernätverk upp 
till 400 kWh per år för modellerna Model S och X, och utöver det kostar det 1,9 
kr/kWh120. 

Under utredningen har priserna som erbjuds i dagsläget konstaterats vara låga i 
förhållande till det värde tjänsten erbjuder och enligt några av de tillfrågade aktörerna 
kommer det framöver troligen att finnas en högre betalningsvilja för att snabbladda. Vid 
en fullt utvecklad marknad med god konkurrens är det dock inte troligt att priserna kan 
stiga alltför mycket, en naturlig gräns borde vara kostnaden för alternativa drivmedel så 
som diesel eller andra hållbara drivmedel. Laddningsavgiften bedöms vidare kunna 
utvecklas till prissättning av en tjänst snarare än att ta betalt för kWh 121. Med ett ökad 
användande och fler laddfordon kan olika typer av modeller för prissättning komma att 
utvecklas. 

Hur stora intäkter avgiftsnivåerna genererar beror på hur mycket snabbladdstationen 
används. Stockholms stads snabbladdstation, vilket inte är helt representativt  för de 
vita vägsträckorna men ändå ett exempel, förbrukade i genomsnitt 8,9 kWh eller 
användes i 23 minuter per session 2015122. Detta skulle med exemplen på avgifter ovan 
generera intäkter om: 

• 8,9 kWh * 2,5 kr / kWh = 22,25 kr per session, alternativt 
• 23 min * 1,25 kr / min = 28,75 kr per session 

En användning av snabbladdstationen 1-2 gånger per dag123 ger intäkter om cirka 33-43 
kr om dagen eller 12 000 - 16 000 kr om året.  

Energimyndigheten uppger i sitt exempel för beräkning av klimatvärdering för 
snabbladdning124 en användning på 2 gånger per dag och 10 kWh per session. Detta 
skulle, med en avgift på 2,5 kr per kWh, generera intäkter på 50 kr per dag och cirka 
18 000 kr om året.  

En intervjuad aktör med verksamhet i Norrbotten uppger att deras intäkter år 2017 var 
cirka 10 000 kr för snabbladdning 50 kW DC vid ett pris på 2 kr/kWh. Detta är något 
lägre än ovan beräkningar, troligen på grund av ett lägre användande och pris.  

Energimyndigheten har fått indikationer från branschen att det krävs en användning om 
cirka 100 kWh per dag för att en snabbladdstation ska vara lönsam125. Med ett pris på 
2,5 kr per kWh innebär det en intäkt på 250 kr per dag och cirka 90 000 kr om året. Vid 
en jämförelse med den genomsnittliga förbrukningen, 8,9 kWh per session i Stockholms 

                                                           
120 https://www.tesla.com/sv_SE/support/supercharging  
121 Intervju med ägare av snabbladdstationer 
122 Miljöförvaltningen, Stockholms stad (2016) Erfarenheter från etablering av publik laddning för elbilar i 
Stockholm 
123 Miljöförvaltningen, Stockholms stad (2016) Erfarenheter från etablering av publik laddning för elbilar i 
Stockholm 
124 Energimyndigheten (2017) Klimatvärdering av icke-publika och publika laddstationer inom Klimatklivet 
125 Intervju med Wikström och Lewald, Energimyndigheten 

https://www.tesla.com/sv_SE/support/supercharging
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stad, skulle det innebära att det krävs mer än 11 användningar per dag för att en 
snabbladdstation ska vara lönsam. 

6.1.4. Exempel på investeringsbedömning 

Med den information om investeringar, kostnader och intäkter som har identifierats 
ovan tillsammans med en uppskattad avskrivningstid på 15 år för snabbladdstationen 
och en kalkylränta om 2 procent blir resultatet efter 15 år minus cirka 560 000 kr (se 
underlagsrapport om affärsmodeller för beräkningen i sin helhet126). Detta visar på att 
det idag inte är företagsekonomiskt lönsamt att bygga ut snabbladdstationer på kort sikt. 
Med samma räkneexempel kan konstateras att för att gå plus efter 15 år krävs antingen: 

• Daglig användning om 140 kWh vilket motsvarar en användning på 14 
gånger/dag för 25 kr/snabbladdning á 10 kWh 

• Pris på 9 kr/kWh vilket motsvarar kostnad om 90 kr/snabbladdning á 10 kWh 

Trots de låga intäkterna sker ändå en utbyggnad idag, troligen utifrån positiva prognoser 
på lång sikt.  

Läs vidare om drivkrafter och strategier för utbyggnad av snabbladdning i 
underlagsrapporten om affärsmodeller127.  

6.2. Potentiella platser för snabbladdning 

Det är viktigt att placera snabbladdstationerna så att det finns något att göra under 20-
45 minuter medan bilen laddas, till exempel möjlighet att äta eller använda toaletten. 
Det är även viktigt att det finns tillgång till elnät. Potentiella platser för snabbladdning 
längs de vita vägsträckorna i FPV långväga personresor bör därför vara tätorter, 
småorter, turistmål, drivmedelsstationer och Trafikverkets rastplatser. Analysen visar 
att de senare ofta sammanfaller med tätorter och småorter längs med FPV långväga 
personresor. Djupare analyser behöver därför göras avseende lämplighet för placering 
av snabbladdning från fall till fall.  

Turistmål bör beaktas i den mån de erbjuder attraktiv aktivitet att göra under laddning 
och ligger nära FPV långväga personresor. De vita vägsträckor som slutar i turistmål, 
exempelvis Nikkaluokta, Vietas och Kvikkjokk, i nordvästra Sverige kan behöva studeras 
särskilt utifrån behov av både snabbladdning och destinationsladdning. Sannolikt finns 
behov av både och i och med att uppehållstiderna kan variera från korta tider till flera 
dygn. Behov av normalladdning påverkar sannolikt även antalet parkeringsplatser med 
laddmöjligheter, där man kan anta att högre efterfrågan på normalladdning ställer krav 
på att fler parkeringsplatser erbjuder detta.  

Övrig kommersiell service, exempelvis snabbmatsrestauranger och värdshus, kan också 
vara lämpliga platser för snabbladdning.  Det är också möjligt att nya intressanta platser 

                                                           
126 EY (2018) Möjliga affärsmodeller för att främja utbyggnaden av snabbladdinfrastruktur i Sverige 
127 EY (2018) Möjliga affärsmodeller för att främja utbyggnaden av snabbladdinfrastruktur i Sverige 
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kan uppkomma genom kombinationen av behovet av snabbladdning och attraktiv 
aktivitet.  

6.3. Täckning genom snabbladdstationer i tätorter och småorter 

Analyser av vit vägsträcka för definition 1 och 2 har tagits fram där täckning genom 
potentiell placering av snabbladdstationer i tätorter och småorter visas. Endast tätorter 
och småorter lokaliserade inom 2 km avstånd från FPV långväga personresor ses som 
potentiella lägen. 

I tätorter, enligt definitionen sammanhängande bebyggelse med minst 200 
invånare128,  är det relativt nära till anslutningspunkter för elnät och det finns goda 
chanser att elnätet redan har den kapacitet som behövs för en snabbladdstation. Vid 
placering i tätorter kan snabbladdstationen även nyttjas för lokala ändamål. 
Sannolikheten är också stor att tätorter har ett grundläggande utbud av kommersiell 
service, såsom kiosker, butiker, restauranger, etcetera vilket gör dem till lämpliga platser 
att stanna och snabbladda.  

Småorter är koncentrerad bebyggelse med 50–199 folkbokförda invånare129. Även 
dessa bör ha tillgång till elnät och viss service.  

6.3.1. Täckning genom tätorter och småorter i definition 1 

Enligt definition 1, det vill säga strikt färdväg om max 100 km mellan två 
snabbladdstationer, kan täckning av vita vägsträckor nås genom anläggande av 
snabbladdstationer i 51 tätorter.  Detta skulle resultera i en täckning av cirka 4 800 km 
av de 5 700 km som är vita vägsträckor. De kvarvarande sträckorna på 900 km 
motsvarar cirka fem procent av den totala längden av FPV långväga personresor. Genom 
att addera snabbladdstationer i 22 småorter ökar täckningen med ytterligare 620 km så 
att 280 km (1,5 procent av FPV långväga personresor) återstår. För att täcka återstående 
280 km behövs ytterligare sex snabbladdstationer, se figur 9. För att nå en täckning 
enligt definition 1 behövs totalt 70-80 snabbladdstationer till en uppskattad investering 
om 35-45 miljoner kronor.  

                                                           
128  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter-arealer-
befolkning/, hämtad 2018-05-21 
129 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/smaorter-arealer-
befolkning/, hämtad 2018-05-21 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter-arealer-befolkning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter-arealer-befolkning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/smaorter-arealer-befolkning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/smaorter-arealer-befolkning/
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Figur 9: Täckning av vägsträckor enligt definition 1 och med antaget avstånd om max 100 km mellan 
laddstationerna. Vänstra bilden visar befintliga och genom Klimatklivet beviljade snabbladdstationer 
(svarta linjer). Mittersta bilden visar täckning genom att addera 51 tätorter (svarta + gröna linjer) och 
högra bilden täckning genom att ytterligare addera 22 småorter (svarta + gröna linjer).  

6.3.2. Täckning genom tätorter och småorter i definition 2 

För definition 2, det vill säga med hänsyn tagen till olika möjliga färdvägar mellan två 
destinationer, ger 94 tätorter maximal täckning och minskar då de vita vägsträckorna i 
definition 2 med mellan 5 000 och 9 000 km. Då återstår cirka 3 000 - 5 000 km vilket 
motsvarar 15-25 procent av totala FPV långväga personresor. Genom placering av 
snabbladdstationer i 35 småorter ökar täckningen med 2 000–3 000 km så att 1 000-    
2 000 km (5-10 procent av FPV långväga personresor) vita vägsträckor återstår, se figur 
10. För att nå en täckning enligt definition 2 behövs totalt 130-140 snabbladdstationer 
till en uppskattad investering om 70-80 miljoner kronor.  
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Figur 10: Täckning av vägsträckor enligt definition 2 och med antaget avstånd om max 100 km mellan 
laddstationerna. Vänstra bilden är befintliga och genom Klimatklivet beviljade snabbladdstationer (svarta 
linjer helt täckta, grå delvis täckta). Mittersta bilden visar täckning genom att addera 94 tätorter (svarta + 
mörkblå linjer helt täckta, ljusblå delvis täckta) och högra bilden täckning genom att ytterligare addera 35 
småorter (svarta + mörkblå linjer helt täckta, ljusblå delvis täckta). Vita vägsträckor i vitt. 

6.4. Snabbladdstationer på drivmedelsstationer och Trafikverkets 
rastplatser 

Befintliga drivmedelsstationer och Trafikverkets rastplatser sammanfaller i de flesta fall 
med tätorter och småorter längs FPV långväga personresor. Drivmedelsstationer kan, till 
skillnad från rastplatser, ha annan kommersiell service än bara tankmöjligheter. Både 
drivmedelsstationer och rastplatser har tillgång till elnät men kapaciteten i elnätet kan 
variera. Detta gör dem ändå till kandidater för potentiella platser för snabbladdning. Två 
drivmedelsstationer är placerade längs med FPV långväga personresor där tätorter och 
småorter saknas och placering av snabbladdstationer där skulle täcka ytterligare 70 km 
vit vägsträcka vilket innebär att det då återstår 210 km vägnät i definition 1. 

Inga av de återstående vita vägsträckorna passerar en rastplats. Därmed betyder det inte 
att Trafikverkets rastplatser inte alls är lämpliga för snabbladdning. Rastplatserna kan 
sannolikt vara lämpliga för utökad kapacitet i snabbladdning på flera ställen i Sverige 
men lämpligheten för att täcka de vita vägsträckorna i ett första steg är låg. Det beror 
framförallt på bristen på service och kapacitet i elnät jämfört med tätorter, småorter och 
drivmedelsstationer.  Djupare analyser av respektive vit vägsträcka kan visa på andra 
slutsatser, det vill säga att en rastplats skulle kunna vara lämpligare jämfört med tätort, 
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småort och drivmedelsstation. Det kan också vara så att behov av snabbladdning skulle 
kunna vara ett kriterium för placering av eventuella nya rastplatser. 

6.5. Slutsatser av huvudanalysen 

Med en placering av snabbladdstationer i tätorter och småorter samt på 
drivmedelsstationer (och eventuellt rastplatser) uppnås en nästintill komplett täckning 
av FPV långväga personresor i definition 1. Det återstår 210 km vägnät vilket skulle 
behöva täckas av ytterligare 4 snabbladdstationer. Även turistmål, 
snabbmatsrestauranger och värdshus kan visa sig bättre lämpade som platser för 
snabbladdning längs de vita vägsträckorna. I tabell 4 redovisas en sammanfattning av 
ovanstående resonemang.  

Tabell 4: Vita vägsträckor längs med FPV långväga personresor samt möjligheter att täcka FPV genom 
placering av snabbladdstationer i tätorter och småorter.  

  Definition 1 Definition 2 
 100 km 100 km 

Vita vägsträckor efter befintliga, och genom 
Klimatklivet beviljade, snabbladdstationer 5 700 km 8 000-14 000 

Antal möjliga tätorter för kompletterande 
täckning 51 94 

Återstående vita vägsträckor efter 
kompletterande täckning i tätorter 900 km 3 000- 5 000  

Antal möjliga småorter för kompletterande 
täckning 22 35 

Återstående vita vägsträckor efter 
kompletterande täckning i småorter 280 km 1 000-2 000 

Antal snabbladdstationer för komplett 
täckning av återstående vita vägsträckor 6 10 

Bedömt antal snabbladdstationer 70-80 130-140 
Bedömd investering (miljoner kronor) 35-45 70-80 

6.6. Känslighetsanalyser av täckning i definition 1 

Känslighetsanalyser har genomförts för definition 1 och omfattar avstånden 25 km 
respektive 75 km till närmaste snabbladdstation. 25 km motsvarar en sträcka om 50 km 
mellan snabbladdstationerna och är det avstånd som tillämpas inom Klimatklivet samt i 
den norska strategin. 75 km motsvarar 150 km mellan snabbladdstationerna vilket 
kommer att kräva bilar med större energilager än de som redovisas i 5.2.2 . Endast en av 
de modeller som analyserats i kapitel 5.2.2. klarar detta.  

Vid ett avstånd 50 km mellan snabbladdstationerna är behovet cirka 290-300 
laddstationer. Vid ett avstånd om 150 km mellan snabbladdstationerna är behovet cirka 
35-45  laddstationer. Detta kan jämföras med behovet om cirka 70-80 
snabbladdstationer vid ett avstånd om 100 km mellan snabbladdstationerna i definition 
1, se tabell 5 och figur 11. 
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Tabell 5: Vita vägsträckor längs med FPV långväga personresor vid olika antaganden om avstånd mellan 
laddstationer samt möjligheter att täcka FPV genom placering av snabbladdstationer i tätort och småort.  

  50 km 100 km 150 km 
Vita vägsträckor efter befintliga, och genom 
Klimatklivet beviljade, snabbladdstationer 10 000 km 5 700 km 3 000 km 

Antal möjliga tätorter för kompletterande 
täckning 178 51 24 

Återstående vita vägsträckor efter 
kompletterande täckning i tätorter 3 400 km 900 km 170 km 

Antal möjliga småorter för kompletterande 
täckning 66 22 8 

Återstående vita vägsträckor efter 
kompletterande täckning i småorter 1 000 km 280 km 80 km 

Antal snabbladdstationer för komplett 
täckning av återstående vita vägsträckor 46 6 3 

Bedömt antal snabbladdstationer 290-300 70-80 35-45 

Bedömd investering (miljoner kronor) 160-170 35-45 20-30 

 

  

Figur 11: Känslighetsanalys av täckning enligt definition 1 med snabbladdstationer vid olika avstånd mellan 
laddstationer. Svarta linjer visar befintliga och genom Klimatklivet beviljade snabbladdstationer och gröna 
linjer potentiella placeringar i utvalda tätorter och småorter. Till vänster visas avstånd om 50 km, i mitten 
100 km och till höger 150 km. 
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6.7. Effektbehov och påverkan på elnätet 

Analysen utgår från definitionen av snabbladdning som likströmsladdning från 50 kW. 
Det kan finnas motiv till både lägre och högre effekter längs de vita vägsträckorna. Lägre 
effekter kan vara motiverade eftersom det ger lägre investerings- och driftkostnader men 
ungefär samma tid för laddning, framförallt vintertid. Högre effekter är tänkbara på 
vissa platser beroende på antal laddningspunkter och effekt för dessa.  

6.7.1. Bedömning av effektbehov för respektive snabbladdstation 

Utredningen bedömer att en effekt om 100 kW per snabbladdstation bör vara tillräcklig i 
ett initialt skede. Då finns möjlighet till en eller flera snabbladdningspunkter med 
likström och/eller ytterligare laddningspunkter med lägre effekter för redundans samt 
utrymme för förluster och kringutrustning.  

Om man på sikt vill kunna möjliggöra för fler laddningspunkter och högre sammanlagd 
effekt på laddstationerna kan en åtgärd för att reducera kostnaden vara kravställning, 
alternativt medfinansiering eller bidragsform, till grövre kabel eller kraftigare 
transformator. På så sätt blir det billigare att öka kapaciteten på befintliga platser i 
framtiden.   

Anslutningsavgifterna till elnätet är inräknade i den uppskattade investeringen för 
snabbladdstationerna och investeringen i den högre delen av spannet kan anses 
motsvara platser där det inte finns tillräcklig kapacitet och närhet till elnätet och den 
lägre delen av spannet vid närhet och tillräcklig kapacitet, se kapitel 6.1.1. 

6.7.2. Laddfordonens påverkan på det svenska elnätet 

Trafikverket bedömer att införande av snabbladdstationer för en första geografisk 
täckning enligt kartanalysen inte ger någon omfattande påverkan på det svenska elnätet 
som helhet. Däremot kan vissa region- och lokalnät behöva förstärkas.  

Enligt de scenarier som använts i utredningen (se kapitel 7.2) sker en successiv 
introduktion av laddfordon och därmed finns också möjlighet att förstärka elnätet 
efterhand. En utveckling av volymen laddfordon i scenarierna skulle som mest kräva 2,7 
TWh el till 2030. Snabbladdning utgör då i storleksordningen en tiondel av detta, det vill 
säga 0,27 TWh. För att få perspektiv på dessa siffror kan man jämföra detta med att 
Sveriges totala elanvändning, inklusive distributionsförluster, var 137 TWh under 
2015130. Det är marginella ökningar för det svenska elnätet på nationell nivå men kan ha 
betydelse för de lokala och regionala elnäten. Samtidigt finns möjligheter använda 
laddfordonen för att jämna ut effekttopparna131. Dock kan effektproblematik uppstå om 
flera fordon snabbladdar på samma lokalnät samtidigt132.  

                                                           
130 Energiläget 2017, Energimyndigheten, figur 17. 
131 Transportstyrelsen, Trafikverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket (2018) Analys av EU 
kommissionens förslag till CO2 krav för lätta fordon efter 2020, Trafikverket diarienummer TRV 
2018/44780 
132 Transportstyrelsen, Trafikverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket (2018) Analys av EU 
kommissionens förslag till CO2 krav för lätta fordon efter 2020, Trafikverket diarienummer TRV 
2018/44780 
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6.8. Vägvisning till snabbladdstationer 

Trafikverket kommer ta fram en handledning för vägvisning och i nuvarande form 
konstateras att vägvisning till snabbladdning bör ske utifrån samma kriterier som för 
övriga drivmedel:  

”Vägvisning till laddstation bör ske med samma kriterier som för övriga drivmedel. 
Anläggningen ska tillhandahålla snabbladdning och vara tillgänglig för allmänheten 
dygnet runt.” 

Detta innebär att rastplatser och andra typer av serviceställen längs de stora vägarna 
som erbjuder snabbladdning bör få vägvisning. Vägvisning till snabbladdning kan också 
finnas med på vägmärken där Trafikverket kan visa logga till exempelvis 
drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang.  Det kan vara svårare att få vägvisning om 
snabbladdstationen ligger långt från den större vägen och vägen dit innebär många 
svängar. 
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7. Bedömning av hur behovet av infrastruktur för 
snabbladdning förväntas utvecklas 

I uppdraget efterfrågas en bedömning av hur behovet av infrastruktur för snabbladdning 
längs större vägar förväntas utvecklas. Det är mycket svårt att göra denna analys men i 
detta kapitel förs ett resonemang utifrån bland annat scenarier för elbilar och 
laddhybrider till år 2025 och 2030.  

7.1. Styrmedel är avgörande men teknik och användning 
påverkar 

Behovet av infrastruktur för snabbladdning längs större vägar beror av många olika 
parametrar såsom teknik, bilinnehav, hur laddbara fordon används, möjligheter till 
hemmaladdning med mera. Men framförallt beror behovet på utformning av politiska 
styrmedel för att främja laddfordon. Idag är laddfordonsmarknaden en styrmedelsstyrd 
marknad och kan betraktas som en nischmarknad. Exempel på detta är att när Danmark 
återinförde registreringsskatten på elbilar sjönk andelen markant (70 procent under 
2016)133.  

Tekniken för laddfordon påverkar behovet genom fördelning mellan elbilar och 
laddhybrider samt batteristorlek och räckvidd. Större andel laddhybrider och/eller 
elbilar med längre räckvidder minskar behovet av infrastruktur för snabbladdning och 
vice versa. Å andra sidan ger stora batterier sannolikt dyrare fordon vilket kan leda till 
färre laddfordon totalt sett. Stora batterier ger även tyngre fordon och kräver mer 
råvaror samt större klimat- och miljöpåverkan vid produktion. Hur tekniken för 
laddfordon kommer utvecklas beror på olika variabler såsom politiska styrmedel, 
prisutveckling, kundpreferenser och tillgänglighet på fordon och laddinfrastruktur. På 
längre sikt kan det även vara avhängigt på hur andra tekniker utvecklas, exempelvis 
elvägslösningar som är lämpliga för personbilar.  

Beroende på möjligheter att ladda hemma eller vid destinationen påverkas behovet av 
snabbladdning. Vissa grupper kan dock ha ett större behov, exempelvis taxi och 
distributionsfordon. En annan viktig parameter är användning av laddfordon, till 
exempel om de utgör hushållets enda bil eller om det används som andra eller tredje bil 
vid korta sträckor. Behovet av just snabbladdning längs större vägar beror på hur 
tillgången till snabbladdning utvecklas i de tätorter som ligger i anslutning till de större 
vägarna. Om snabbladdning erbjuds i dessa tätorter kan man anta att behovet av 
snabbladdning minskar längs de större vägarna och vice versa, speciellt om det endast 
innebär en kortare omväg. Sannolikt är etablering av snabbladdning i tätorterna att 
föredra med tanke på tillgång till elnät och kommersiell service.  

I jämförelse med Norge, som har ungefär 10 gånger fler snabbladdningsbara fordon än 
Sverige134, finns det ändå idag bara ungefär 3 gånger så många snabbladdstationer135. 

                                                           
133 International Energy Agency (2017) Global EV Outlook 2017 
134 IEA, Nordic EV Outlook. 2018 
135 Information hämtad från nobil.no 2018-06-15 
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Det kan vara en indikation på att utbyggnaden redan idag är god i Sverige men att det 
krävs ytterligare åtgärder för ett rikstäckande system av snabbladdning. 

7.2. Scenarier för elbilar och laddhybrider 

Transportstyrelsen, Trafikverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket har under 
år 2018 genomfört en analys av EU-kommissionens förslag till CO2- krav för lätta 
fordon efter år 2020. Utifrån detta har scenarier för elbilar, laddhybrider och 
bränslecellsfordon i den totala fordonsflottan tagits fram till 2025 och 2030. 
Scenarierna omfattar stora osäkerheter och beroende på antaganden varierar antalet 
elbilar från 60 000 till 330 000, eller med 550 procent136.  

De olika scenarierna innebär:   

1. Utveckling utan nya CO2 krav 
– Inga andra nationella styrmedel utöver beslutad politik. Ingen 

ytterligare effektivisering av nya fordon inom varje motortyp efter 2021, 
däremot antas en viss hybridisering/elektrifiering ske. 

2. a. Utveckling med kommissionens förslag till nya CO2 krav  
– 15 prodent reduktion av CO2 utsläppen från nya fordon till år  2025 och 

30 procent reduktion till år 2030 jämfört med 2021. Inga andra 
nationella styrmedel utöver beslutad politik. 

2.   b. Utveckling av kommissionens förslag kompletterat med       
nationella styrmedel för att nå 2030-målet 

– Nationella styrmedel åstadkommer 25 procents reduktion till år 2025 
och 50 procent till år 2030 för nya fordon. 

3. a. Utveckling av nya CO2 krav inom EU med 25 procent reduktion av 
utsläppen från nya fordon till 2025 och 50 procent till 2030 

– Inga andra nationella styrmedel utöver beslutad politik.  

3.   b. Utveckling av CO2 kraven enligt 3a men kompletterat med 
nationella styrmedel för att nå 2030-målet 

– Detta motsvarar de scenarier som Miljömålsberedningen och 
Trafikverket redovisat.  

Andelen elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen bedöms bli 20 procent i scenario 
2a och 38 procent i scenario 2b, 3a och 3b till år 2030, se figur 12. Detta kan jämföras 
med IEAs publikation Global EV Outlook (GEVO) som indikerar 10-20 procent laddbara 
fordon i nybilsförsäljningen till år 2025 och 25-35 procent till år 2030 i EU. GEVO ligger 

                                                           
136 Transportstyrelsen, Trafikverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket (2018) Analys av EU 
kommissionens förslag till CO2 krav för lätta fordon efter 2020, Trafikverket diarienummer TRV 
2018/44780 
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något lägre till båda prognosåren men i samma härad. År 2018 gjorde IEA en nordisk 
djupdykning, Nordic EV Outlook, och dess scenario ligger på 35 procent till 2030 vilket 
är i samma nivå som myndigheternas 2b, 3a och 3b137. 

 

Figur 12: Bedömning av andel laddfordon till år 2025 och 2030 

 
I scenarioanalysen från myndigheterna görs bedömningen att andelen körda kilometer 
på el kommer vara cirka 10 procent år 2030, se figur 13.   

 

                                                           
137 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/NordicEVOutlook2018.pdf 
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Figur 13: Andel elkilometer för de olika scenarierna.  

7.3. Behov av infrastruktur för snabbladdning  

Som nämndes inledningsvis råder det stora osäkerheter i flera led för att bedöma hur 
behovet av infrastruktur för snabbladdning längs större vägar förväntas utvecklas. Olika 
modeller ger olika indata och resultat vilket visar på behov av tidig kontrollstation inom 
något år. Då kommer man också veta vilka CO2-krav som beslutats  inom EU och också 
sett hur snabbt marknaden utvecklats vad gäller laddbara fordon och laddinfrastruktur.  
Något som också styrker behovet av tidig kontrollstation är hur annan teknikutveckling, 
exempelvis digitalisering och automatisering, påverkar men även i viss mån beteende. 
Även elvägar skulle kunna påverka behovet av snabbladdning för lätta fordon på sikt.  

Enligt de myndighetsgemensamma scenarierna kan vi förvänta oss att i 
storleksordningen 10 procent av körda kilometer år 2030 sker med el. Med tanke på 
osäkerheter i geografisk fördelning och körmönster behöver inte behovet av 
snabbladdstationer följa samma utveckling. Behovet kan i stället vara betydligt lägre 
med undantag för lokala behov av snabbladdning i takt med att taxi och lätta 
distributionsfordon går över till el. Det kan ändå finnas ett samband mellan möjligheten 
att snabbladda och viljan att köpa laddfordon vilket pekar på behov av stöd för en 
grundläggande geografisk täckning av infrastruktur för snabbladdning som marknaden 
sedan kan komplettera i takt med att efterfrågan ökar. En grundläggande täckning som 
skulle kunna ske enligt förslag i denna utredning. Behov av infrastruktur för 
snabbladdning är kopplat till volymen elbilar men sannolikt inte till volymen 
laddhybrider.   
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8. Möjligheter för staten och Trafikverket att 
främja affärsmodeller för utbyggnad av 
snabbladdning längs vita vägsträckor 

Detta kapitel beskriver möjligheter för staten och Trafikverket att främja affärsmodeller 
för utbyggnad av snabbladdning längs de vita vägsträckorna. I kapitel 3.3 i 
underlagsrapporten om affärsmodeller138  beskrivs även tänkbara roller och ansvar för 
staten, Trafikverket och marknaden. I kapitel 2.2.2 i samma rapport beskrivs andra 
möjliga lösningar och incitament för att främja marknaden för laddfordon och 
laddinfrastruktur.  

Kapitlet inleds med en kort utvecklad definition av ordet affärsmodell och vad det 
innebär i denna rapport.  

8.1. Utvecklad definition av ordet affärsmodell 

I listan för definitioner i kapitel 1 anges en kort version av hur ordet affärsmodell 
definieras i denna rapport: ” Med affärsmodell avser vi här modeller och åtgärder från 
aktörer i offentlig sektor som kan underlätta utbyggnaden av laddinfrastruktur, för att 
på längre sikt uppnå en marknadsdriven utveckling.” Nedan följer ett mer utvecklat 
resonemang för denna definition:  

”En affärsmodell brukar normalt sammanfattas som vilken produkt eller tjänst som 
tillhandahålls marknaden, vilket problem som löses för brukaren genom att nyttja 
produkten/tjänsten samt hur intäkter som kan motivera kapitalinsats och rörliga 
kostnader uppstår och tillgodogörs producenten. Där ingår också en riskfördelning 
mellan olika aktörer i den aktuella marknaden.” 

I en marknad där lönsamheten brister kan det anses vara en öppen fråga om 
”affärsmodell” är en relevant term att använda. Regeringen har dock valt denna 
terminologi i regeringsuppdraget och Trafikverket använder därför denna genomgående 
i rapporten. I de områden där en spontan marknadsdriven utbyggnad av 
laddinfrastruktur inte kommer till stånd, den fråga som står i fokus i rapporten, saknas i 
allmänhet tillräckliga intäkter för att motsvara kostnaderna som tjänsteerbjudandet 
medför. Genom att minska kostnadsbasen för investeringen eller genom att ge 
driftbidrag kan staten och andra aktörer i offentlig sektor eliminera, eller minska, de 
hinder som finns mot att få till stånd en marknadsledd utveckling. 

8.2. Övergripande affärsmodeller  

Utifrån de analyser som gjorts och de intervjuer som genomförts har ett antal 
affärsmodeller för utbyggnaden av snabbladdning tagits fram. I detta avsnitt beskrivs 
olika modeller utifrån grad av offentligt stöd. Modellerna kan vara mer eller mindre 
lämpliga för olika situationer och vid olika förutsättningar, vilket lyfts fram i 
beskrivningarna.   

                                                           
138 EY (2018) Möjliga affärsmodeller för att främja utbyggnaden av snabbladdinfrastruktur i Sverige 
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För att ge en indikation på vad olika modeller skulle kunna medföra för kostnader utgår 
behovet från uppskattat antal snabbladdstationer enligt kartanalysen i kapitel 6.3 och 
den övergripande ekonomiska analysen i kapitel 6.1.  

Affärsmodellerna beskrivs utifrån grad av offentligt stöd, i teorin från en helt statlig 
lösning till helt privat lösning.  

 

 

 

Det är inte troligt att någon av ytterligheterna kommer vara lösningen för att driva på 
utbyggnaden men på skalan däremellan finns ett antal olika alternativ som kan vara 
genomförbara. 

1. Staten bygger ut snabbladdning i egen regi  

För att helt kunna styra utbyggnaden till de platser där det idag saknas snabbladdning är 
en lösning att staten åtar sig att bygga ut ett antal snabbladdstationer på de vita 
vägsträckorna En modell skulle kunna vara att staten står för den initiala investeringen 
för att sedan sälja etableringen vidare som en tjänstekoncession genom auktion.  

Lämpligheten i denna modell är tveksam då staten inte ska vara verksam på områden 
där det finns en marknad och även om utbyggnaden skulle fokuseras till vägsträckor där 
det inte finns täckning kan det ändå konstateras att det idag finns en marknad i Sverige 
för etablering av snabbladdning. Det är heller inte statens uppdrag att tillhandahålla 
drivmedel.  

Affärsmodeller

1. Staten bygger ut snabbladdning i egen regi 

2. Trafikverket upplåter plats på rastplatser och bekostar anslutningsavgift  till elnätet på utpekade platser 

3. Staten riktar uppdrag till marknaden genom upphandling eller omvänd auktion av utpekade vägsträckor

4. Nollalternativ: Ingen skillnad från idag, dagens stöd kvarstår

5. Staten erbjuder riktat stöd till utpekade geografiska områden

6. Staten erbjuder utökat generellt investeringsstöd

7. Staten erbjuder riktat driftbidrag till utpekade geografiska områden

8. Staten erbjuder inget stöd - privat lösning
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Kostnaden för en statlig utbyggnad beror av antal snabbladdstationer som krävs för att 
uppnå en första geografisk täckning. Beroende på hur en vit vägsträcka definieras (se 
kartanalysen i kapitel 5.3) behövs cirka 70-80 respektive 130-140 snabbladdstationer 
vilket påverkar investeringen enligt: 

• 70-80 snabbladdstationer medför en ungefärlig investering om ca 35-45 
miljoner kronor139.  

• 130-140 snabbladdstationer medför en ungefärlig investering om ca 70-80 
miljoner kronor 

Till detta tillkommer kostnader för drift som troligen är betydande, se kapitel 5.2.  

2. Trafikverket upplåter plats på rastplatser och bekostar anslutningsavgift  till 
elnätet på utpekade platser  

För att underlätta för privata marknadsaktörer kan staten genom Trafikverket 
tillgängliggöra mark där Trafikverket har vägrätt, exempelvis rastplatserna. I 
Trafikverkets strategi för tjänsteutbud, kapacitetstilldelning och prissättning framgår att 
Trafikverket ”inte ska erbjuda laddningsmöjligheter140” och en ändring av det behöver 
föregås av en utredning. 

Trafikverket kan enligt lag bygga mikronät för snabbladdning samt betala 
anslutningsavgiften till elnätet men det finns inget som hindrar att andra, kommersiella 
aktörer, gör detta.  Vid samtal med marknadsaktörer har de inte visat något större 
intresse för stöd till elanslutning vilket tyder på att drift- och underhållskostnaderna är 
så pass höga, och intäkterna så osäkra, att enbart stöd till elanslutning inte räcker för att 
motivera en etablering. Det går också redan nu att få stöd till elanslutningen via 
Klimatklivet eftersom den kostnaden ska ingå vid ansökan.  

Trafikverkets eventuella uppdrag att ge stöd genom mikronät och elanslutning bör 
begränsas till enstaka platser som helt saknar kommersiell aktör. En utmaning att 
upplåta rastplatser, bygga mikronät och bekosta anslutningsavgift till elnätet är just att 
det förutsätter att en marknadsaktör tar vid och bygger en snabbladdstation där, det vill 
säga att de rastplatser som tillhandahålls är tillräckligt attraktiva för att locka en 
etablering. Det kan alltså hända att ingen marknadsaktör etablerar sig där trots 
erbjudande om mikronät och finansiering av anslutningsavgift. Något som också gör 
denna lösning mindre relevant är att analysen av de vita vägsträckorna visar att tätorter 
och småorter sannolikt är de som är mest aktuella för utbyggnad och där har 
Trafikverket inget förfogande över marken.  

Anslutningsavgiften till elnätet i tätort och småort uppskattas till cirka 60 000 kr141. 
Kostnaden för själva mikronätet beror mycket på plats och tidpunkt och därför har ingen 
uppskattning gjorts. Anslutningsavgift för samtliga snabbladdstationer innebär:  

                                                           
139 Baserat på en uppskattad investering om 550 000 kr per snabbladdstation 
140 Trafikverket (2018) Trafikverkets strategi för tjänsteutbud, kapacitetstilldelning och prissättning 
141 https://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202013/EiPM201303.pdf 
Avser säkringsstorlek om 16-25 Ampere 

https://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202013/EiPM201303.pdf
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• Anslutningsavgift för 70-80 snabbladdstationer medför en ungefärlig 
investering om ca 4-5 miljoner kronor  

• Anslutningsavgift för 130-140 snabbladdstationer medför en ungefärlig 
investering om ca 7,5–8,5 miljoner kronor 

 

3. Staten riktar uppdrag till marknaden genom upphandling eller omvänd auktion 
av utpekade vägsträckor 

För att styra utbyggnaden av snabbladdning längs vita vägsträckor är en möjlighet att 
staten handlar upp en eller flera leverantörer. Det är dock tveksamt om 
statsstödsreglerna tillåter en lösning där snabbladdstationerna handlas upp och sedan 
skrivs över på en marknadsaktör. En mer tänkbar lösning är därför upphandling av 
tjänstekoncessioner där staten upphandlar snabbladdstationer, äger dem och därefter 
upphandlar en marknadsaktör för drift. För att kunna styra en sådan upphandling till de 
vita vägsträckorna behöver dessa vara tydligt och objektivt definierade. Det behöver 
också utredas huruvida staten bör ta sådant utökat ansvar för just 
snabbladdinfrastruktur och inte andra drivmedel, utöver vissa landsbygdsstöd som 
beskrivits i tidigare avsnitt.  

Ett alternativ till upphandling är omvänd auktion där tilldelning av vägsträckor sker till 
de aktörer som kräver lägst ekonomiskt stöd, likt Enovas upphandling i Norge. En fördel 
med omvänd auktion är att det statliga stödet vid god konkurrens borde uppgå till 
ganska precis det som krävs för att en marknadsaktör är villig att bygga ut.  

För att öka intresset kan mer och mindre attraktiva vägsträckor paketeras tillsammans. 
Detta är något som olika marknadsaktörer har föreslagit142 och kan vara en väg framåt.  

Kostnaden för upphandling av utbyggnad av laddinfrastruktur bör vara i samma 
storleksordning som den vid en statlig utbyggnad, det vill säga: 

• Upphandling av 70-80 snabbladdstationer, ca 35-45 miljoner kronor exkl. 
driftkostnader 

• Upphandling av 130-140 snabbladdstationer, ca 70-80 miljoner kronor exkl. 
driftkostnader 

Möjligtvis kan dessa kostnader vara något lägre i en omvänd auktion då det ger 
incitament för ett lägre investeringsstöd.  

 

                                                           
142 Intervju med ägare av snabbladdstationer 
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4. Nollalternativ: Ingen skillnad från idag, dagens stöd kvarstår 

Att inte göra någon förändring av nuvarande stöd, som presenteras i kapitel 4.1,  och 
läge är också en möjlighet. Marknaden utvecklas och utbyggnaden kommer troligen att 
fortsätta även utan ytterligare stödåtgärder från staten. Det är dock tveksamt om 
utbyggnad kommer att ske på de vita vägsträckorna utan särskilda stöd och om 
utbyggnaden sker i tillräckligt snabb takt för att nå klimatmålen.  

5. Staten erbjuder riktat investeringsstöd till utpekade geografiska områden 

En annan lösning för att styra utbyggnaden till vissa områden är att rikta finansiellt stöd 
till utpekade geografiska områden genom att exempelvis erbjuda högre 
ersättningsnivåer vid täckning av vita vägsträckor. På samma sätt kan stödet till mer 
attraktiva vägsträckor minska då beroendet av stödet troligen är lägre där. Något som 
talar för riktade stöd är att dagens nivå om 50 procent genom Klimatklivet troligen inte 
räcker till de områden som finns kvar att bygga på. De vita vägsträckor som är kvar 
längst kan antas vara de minst attraktiva vägsträckorna och för att locka någon aktör att 
bygga där krävs sannolikt något utöver dagens ersättningsnivåer.  

Det kan också vara möjligt att låta storleken på stödet variera beroende av till exempel 
ÅDT143 och andra parametrar som borde påverka platsens attraktivitet. Ju mindre 
attraktiv en plats bedöms vara, desto mer statligt stöd kan vara motiverat. En liknelse 
för denna modell är utbyggnaden av bredband där staten erbjuder utökat stöd till 
utbyggnad i glesbygd144.  

Ett stöd riktat till vita vägsträckor skulle också kunna gå till kommuner som i sin tur kan 
se till att snabbladdstationer uppförs, i egen regi eller genom ekonomiskt stöd till 
marknadsaktörer.  

Tillägg till, eller annan utformning av finansieringsstöd än dagens, behöver dock utredas 
särskilt för att inte minska investeringsviljan hos de aktörer som idag fått beviljade 
medel från Klimatklivet. Investeringsstöd som överstiger 50 procent behöver också 
utredas särskilt med avseende på statsstödsreglerna och hur det påverkar 
marknadsaktörernas ekonomiska incitament för utbyggnad.  

För detta alternativ är det viktigt att vägsträckorna som pekas ut för utökat stöd är väl 
underbyggda och förankrade hos berörda aktörer för att undvika otydlighet i 
bedömningarna. Även nivån på det riktade stödet behöver noggrant övervägas.  

• Investeringsstöd om 100 procent för 70-80 snabbladdstationer skulle motsvara 
kostnader om ca 35-45 miljoner kronor likt tidigare uppskattningar.  

• Investeringsstöd om 50 procent för 70-80 snabbladdstationer, vilket kan liknas 
vid nuvarande Klimatklivet,  cirka 18 – 23 miljoner kronor.  

                                                           
143 Årsmedelsdygnstrafik 
144 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/ny-bredbandssatsning-pa-glesare-
landsbygdsomraden/  

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/ny-bredbandssatsning-pa-glesare-landsbygdsomraden/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/ny-bredbandssatsning-pa-glesare-landsbygdsomraden/
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• Investeringsstöd om 100 procent för 130-140 snabbladdstationer skulle 
motsvara kostnader om cirka 70-80 miljoner kronor likt tidigare 
uppskattningar.  

• Investeringsstöd om 50 procent för 130-140 snabbladdstationer, vilket kan 
liknas vid nuvarande Klimatklivet, cirka 35-40 miljoner kronor.  

 
6. Staten erbjuder utökat generellt investeringsstöd 

En lösning är att generellt öka investeringsstödet. Detta stärks av att lönsamheten i att 
bygga ut snabbladdstationer är låg, trots stödet om 50 procent av investeringen. Det är 
dock viktigt att en ny högre nivå bedöms utifrån att inte klassas som otillbörligt 
statsstöd. Huruvida det finns finansiellt utrymme för ett ökat investeringsstöd behöver 
också utredas.  

Att generellt höja stödet behöver inte nödvändigtvis innebära att täckningen av 
snabbladdning längs de vita vägsträckorna förbättras då de snabbladdstationer som 
byggs ut lika gärna kan placeras på vägsträckor som redan är täckta idag. Detta 
alternativ är därför mindre aktuellt som lösning.  

Ett ökat generellt investeringsstöd om till exempel 10 procentenheter skulle innebära 
ökade kostnader om: 

• Utökat investeringsstöd för 70-80 snabbladdstationer innebär ytterligare cirka 
3-4 miljoner kronor 

• Utökat investeringsstöd för 130-140 snabbladdstationer innebär ytterligare 
cirka 7-8 miljoner kronor 

 
7. Staten erbjuder riktat driftbidrag till utpekade geografiska områden 

Eftersom drift- och underhållskostnaderna har uppgetts vara avgörande för 
lönsamheten kan en lösning vara att erbjuda ett driftbidrag under en period. Hur stort 
bidraget bör vara, samt under hur lång tid, behöver utredas för att inte riskera att 
påverka konkurrensen negativt framöver. Liksom fallet med ett generellt utökat stöd är 
det dock inte säkert att ett generellt driftbidrag bidrar till en ökad geografisk täckning av 
snabbladdning och det bör därför riktas till utpekade geografiska områden. Sannolikt 
behöver driftstödet kombineras med fortsatt investeringsstöd.  

Likt det riktade investeringsstödet som beskrivs i modell 5 skulle även ett riktat driftstöd 
kunna gå till kommuner som i sin tur kan se till att snabbladdstationer uppförs, i egen 
regi eller genom ekonomiskt driftstöd till marknadsaktörer.  

Vid antagandet att driftkostnaderna uppgår till cirka 14 000 kr per snabbladdstation och 
år skulle kostnaden för 100 procent driftbidrag uppgå till: 
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• 100 procent driftbidrag för 70-80 snabbladdstationer innebär cirka 1 miljon 
kronor per år exklusive avskrivningar 

• 100 procent driftbidrag för 130-140 snabbladdstationer innebär cirka 2 miljoner 
kronor per år exklusive avskrivningar 

 
 

8. Staten erbjuder inget stöd - marknadslösning 

Genom att inte erbjuda något statligt stöd överlåts utvecklingen till marknaden och helt 
privata lösningar. Även om det som tidigare beskrivits finns exempel på 
marknadsaktörer som är intresserade av att bygga ut ändå är det troligen inte aktuellt 
för att säkerställa en tillräcklig utbyggnad för att täcka upp de vita vägsträckorna eller en 
tillräckligt snabb takt snabb för att nå klimatmålen. 

I tabellen nedan sammanfattas analysen av de möjliga affärsmodellerna utifrån 
lämplighet och potentiell kostnad.  

Möjlig 
affärsmodell 

Lämplighet  
Utifrån potential 
att täcka de vita 
vägsträckorna 
samt påskynda 
utbyggnaden 

Potentiell kostnad 

Utifrån antagande 
om att 70-80 
snabbladdstationer 
krävs för att täcka 
de vita 
vägsträckorna 

Utifrån antagande 
om att 130-140 
snabbladdstationer 
krävs för att täcka de 
vita vägsträckorna 

1. Staten bygger ut 
snabbladdning i 
egen regi 

Tveksam då staten 
ej långsiktigt bör 
äga och driva 
laddinfrastruktur 

ca 35-45 miljoner 
kronor exkl. 
driftkostnader 

ca 70-80 miljoner 
kronor exkl. 
driftkostnader 

2. Trafikverket 
upplåter platser 
på rastplatser 
och bygger 
mikronät för 
laddning på 
utpekade platser  

 

Tveksam då 
modellen är 
beroende av en 
privat aktör och 
därmed inte 
garanterar faktisk 
utbyggnad 

Ca 4-5 miljoner 
kronor för 
anslutningsavgifter.  

Kostnad för mikronät 
tillkommer. 

Ca 7,5-8,5 miljoner 
kronor för 
anslutningsavgifter.  

Kostnad för mikronät 
tillkommer. 

3. Staten riktar 
uppdrag till 
marknaden 
genom 
upphandling 
eller omvänd 
auktion av 
utpekade 
vägsträckor 

Bör vara lämpligt 
då utbyggnaden 
kan styras mot 
vita vägsträckor 
samt ger 
möjlighet att styra 
utbyggnadstakten 
och paketera mer 
och mindre 

ca 35-45 miljoner 
kronor exkl. 
driftkostnader 

ca 70-80 miljoner 
kronor exkl. 
driftkostnader 
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attraktiva 
vägsträckor  

4. Nollalternativ: 
Ingen skillnad 
från idag, dvs 
nuvarande stöd 
behålls  

Ej rekommenderat 
då utbyggnad inte 
styrs till vita 
vägsträckor och 
troligen inte 
kommer att ske i 
tillräckligt snabb 
takt 

Ingen skillnad Ingen skillnad 

5. Staten erbjuder 
riktat 
investeringsstöd 
till utpekade 
geografiska 
områden 

Bör vara lämpligt 
då utbyggnaden 
kan styras till vita 
vägsträckor 

Vid 50 % finansiering: 
ca 18-23 miljoner 
kronor exkl. 
driftkostnader. 50 % 
investeringsstöd kan 
liknas vid 
nollalternativet, dvs 
modell 4.  

Vid 100 % 
finansiering: ca 35-45 
miljoner kronor exkl. 
driftkostnader 

Vid 50 % finansiering: 
ca 35-40 miljoner 
kronor exkl. 
driftkostnader. 50 % 
investeringsstöd kan 
liknas vid 
nollalternativet, dvs 
modell 4. 

Vid 100 % finansiering: 
ca 70-80 miljoner 
kronor exkl. 
driftkostnader 

6. Staten erbjuder 
utökat generellt 
investeringsstöd 

Tveksamt då 
utbyggnaden inte 
styrs till vita 
vägsträckor samt 
kan innebära risk 
för otillbörligt 
statsstöd 

Ca 3-7 miljoner 
kronor för en ökning 
om 10 
procentenheter 

Ca 7-8 miljoner kronor 
för en ökning om 10 
procentenheter 

7. Staten erbjuder 
riktat driftbidrag 
till utpekade 
geografiska 
områden 

Bör vara lämpligt 
då utbyggnaden 
kan styras till vita 
vägsträckor 

Vid 100 % bidrag: Ca 
1 miljon per år 
kronor exkl. 
avskrivningar 

Vid 100 % bidrag: Ca 2 
miljoner kronor per år 
exkl. avskrivningar 

8. Staten erbjuder 
inget stöd - 
marknads-
lösning 

Ej rekommenderat 
då utbyggnaden 
är beroende av 
stöd i dagsläget 
och att utbyggnad 
troligen inte 
kommer att ske i 
tillräckligt snabb 
takt 
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8.3. Rekommenderade affärsmodeller 

Av de möjliga affärsmodeller som tagits fram inom ramen för denna utredning framstår 
tre alternativ som mer lämpliga utifrån behovet att täcka de vita vägsträckorna och 
möjlighet att påskynda utbyggnadstakten: 

• Staten riktar uppdrag till marknaden genom upphandling eller omvänd auktion 
av utpekade vägsträckor 

• Staten erbjuder riktat investeringsstöd till utpekade geografiska områden 

• Staten erbjuder riktat driftbidrag till utpekade geografiska områden, vilket 
sannolikt behöver kombineras med fortsatt investeringsstöd 

För att öka täckningen längs de större vägarna inom en viss tid kan staten rikta uppdrag 
till marknaden genom upphandling av tjänstekoncession eller omvänd auktion av 
utpekade vägsträckor som är strategiskt viktiga. En sådan upphandling hålls i så fall 
separat från Klimatklivet som förutsätts fungera på samma sätt som idag. 

Om utbyggnadstakten inte är lika avgörande kan staten erbjuda riktade stöd till 
utpekade geografiska områden och variera stödets storlek efter geografi och andra 
parametrar som kan påverka platsens attraktivitet.  

Detta stöd kan fungera som ett komplement till Klimatklivet för att kunna erbjuda 
stödnivåer över 50 procent där så bedöms nödvändigt. Även om stöd upp till 100 
procent är tillåtet enligt artikel 56 i GBER är det avgörande att den artikeln får åberopas 
av den berörda myndigheten och att det kombinerade stödet (Klimatklivet och utökat 
stöd) inte riskerar utgöra otillbörligt statsstöd. Trafikverket skulle eventuellt kunna 
använda de aviserade medlen för år 2019 och 2020 till investeringsstöd men behöver i 
så fall tillstånd att omfattas av artikel 56 enligt GBER. Men eftersom det redan finns ett 
investeringsstöd via Klimatklivet kan det vara mer effektivt att direkt höja stödnivån för 
snabbladdning längs de vita vägsträckorna i stället för att låta två myndigheter 
handlägga samma typ av stöd.  

Det är svårt att med säkerhet avgöra om och hur dessa modeller faktiskt leder till en 
större utbyggnad längs de vita vägsträckorna men utifrån de hinder som identifierats 
inom detta uppdrag, särskilt att nuvarande investeringsstöd inte är tillräckligt och att 
driftkostnaderna är betydande, borde de möjliggöra steg på vägen. Att det idag inte finns 
någon geografisk styrning av medel borde betyda att mer riktade bidrag har potential att 
påskynda utbyggnaden på vita vägsträckor.  
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9. Samhällsekonomiska konsekvenser 
Inom Trafikverket tillämpas metoden Samlad effektbedömning (SEB) för att beskriva 
vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den 
genomförs. Det är dock inte en metod för att beskriva hela planer. 

Samlad effektbedömning är ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för 
planering, beslut och uppföljning. I SEB beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade 
beslutsperspektiv: 

• Samhällsekonomisk analys: effekter som värderats i pengar och effekter som 
bedömts 

• Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen 

• Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper. 

Att de tre beslutsperspektiv som redovisas i SEB är oviktade innebär att det inte görs 
någon sammanvägning av dem. De tre perspektiven belyser effekterna ur olika 
synvinklar med hjälp av olika metoder. 

SEB kommer inte fram till om åtgärden bör genomföras eller inte. Däremot läggs fakta 
kring effekter och kostnader fram på ett standardiserat sätt. Detta för att ge 
beslutsfattare ett så likvärdigt och transparant beslutsunderlag som möjligt. 

9.1. Kostnader 

9.1.1. Investeringar 

Huvudfallet i denna analys utgår från att det krävs 70-80 snabbladdstationer för att 
täcka de vita vägsträckorna (75 används i beräkningarna). Investeringen för detta 
beräknas uppgå till 35-45 miljoner kronor (40 miljoner kronor används i 
beräkningarna). Se beskrivningar i kapitel 6.1.  

9.1.2. Rörliga kostnader 

De rörliga kostnaderna består generellt av kostnader för elenergi, elnätsavgift, underhåll 
och drift145. Kostnaden för elenergi beror av aktuellt spotpris och förbrukning. Vid höga 
effekter kan de fasta abonnemangskostnaderna vara särskilt höga146. Beroende av 
geografisk placering och typ av elnät skiljer sig också kostnaderna för elnät och elenergi. 
Vid intervjuer har det framkommit att en årlig kostnad om cirka 14 000 kronor för en 
snabbladdstation på 50 kW DC exklusive elförbrukning är en användbar schablon att 

                                                           
145 Power circle och Energimyndigheten (2014) Laddat för kunskap laddstationer - Den kompletta guiden 
146 Intervju med energibolag 
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använda i en kalkyl. Se kapitel 6.1. Detta ger en total rörlig kostnad på cirka 1 miljon 
kronor147. 

Kostnaderna innefattar bland annat avgift för elnät och elhandel, arrendeavgift för 
marken, avgifter för uppkoppling, övervakning och betalsystem samt service och 
kundtjänst. Detta är endast ett exempel på en aktörs kostnader och det är viktigt att 
poängtera att dessa kan variera mycket, både avseende installationen och löpande 
kostnader148.  

9.2. Effekter 

9.2.1. Buller 

I farter över 50 km/h är bullret från däcken dominerande. Trafiken på landsväg kommer 
därför innebära försumbar nytta för bullret. Däremot kan laddfordon vara betydelsefulla 
i stadsmiljö med låga hastigheter. Från och med år 2019 kommer dock krav på 
artificiella ljud från elbilar i låga hastigheter av trafiksäkerhetsskäl149. Dessa ljud 
kommer vara minst 6 dB lägre än bullernivån från konventionella fordon och 
bedömningen är att de är mindre störande.150 Hur ljuden upplevs i gatumiljö återstår att 
se.  

9.2.2. Emissioner inklusive koldioxid 

Emissionsfaktorer appliceras på beräknad bränsleförbrukning. De emissioner vi haft 
möjlighet att värdera monetärt är koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx) 151. 

De vita vägsträckorna som innefattas i denna analys uppgår till totalt 5 700 km, varav 
mestadels med låga trafikflöden. I genomsnitt har det antagits vara en ÅDT för 
personbilar på 1 500 vilket resulterar i en total årlig körsträcka på cirka 3 miljarder km 
på aktuella vägar. Om vi antar att andelen körda kilometer på el kommer uppgå till i 
genomsnitt cirka 10 procent årligen motsvarar detta en total årlig körsträcka på el på 
cirka 300 miljoner km. Hur stor del av denna körsträcka som kan härledas till 
snabbladdstationer längs större vägar är mycket svårt att uppskatta. Enligt kapitel 2.2 
står hemmaladdning för ungefär 80-90 procent av den överförda energin till fordonet. 
De kvarvarande 10-20 procenten kan kopplas till publik laddning, vilket även inkluderar 
laddning vid snabbladdstation längs större vägar. Då det faktiska användarbeteendet är 
svårt att skatta har ett brett intervall valts, från att hälften av all publik laddning sker vid 
snabbladdstationer till att all publik laddning omfattas av snabbladdning. Under en 

                                                           
147 EY (2018) Möjliga affärsmodeller för att främja utbyggnaden av snabbladdinfrastruktur i Sverige 
148 EY (2018) Möjliga affärsmodeller för att främja utbyggnaden av snabbladdinfrastruktur i Sverige 
149 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 om motorfordons ljudnivå och om 
utbytesljuddämpningssystem 
150 Kravet på tilläggsljud vid låga hastigheter (upp till 20km/h) innebär att bullernivån ska vara mellan 
47dBA och 66 dBA ECE/TRANS/WP.29/GRB/2015/9 
151 Värden i detta avsnitt är hämtade från ASEK 6.1. Om ASEK kan man läsa här: 
https://www.trafikverket.se/asek 
 

https://www.trafikverket.se/asek
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femtonårsperiod visar beräkningar att utsläppen, kopplat till laddning vid 
snabbladdstationer längs större vägar, kommer att minska årligen med cirka: 

• 2 200 till 8 700 ton koldioxid per år 

• 3,7 till 15  ton kväveoxider per år 

Den årliga samhällsekonomiska nyttan uppgår då till mellan 2,5 och 10  miljoner kronor 
för koldioxid och cirka 0,3 till 1,3 miljoner kronor för kväveoxider. Monetära värden för 
koldioxid och kväveoxider kommer från Analysmetod och samhällsekonomiska 
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1152.  

De partikelutsläpp som förväntas reduceras med laddfordon är i första hand de som sker 
på landsbygden, det vill säga det handlar om regionala miljöeffekter. Där är partiklarnas 
skada tämligen liten och värderas inte monetärt. De lokala hälsoeffekterna av partiklar 
kan beräknas först när sträckningen (och därigenom exponeringen) är känd. Därför 
bortser vi från partikelutsläpp i detta sammanhang. 

9.2.3. Fordonskostnader 

Om laddfordon är dyrare att tillverka än konventionella fordon borde den högre 
fordonskostnaden tas upp i kalkylen. Det är dock svårt att veta om den rörliga kostnaden 
för att tillverka laddfordon är högre. Den skulle kunna vara högre på grund av att man 
vill få in pengar för att i efterhand täcka kostnader för att utveckla laddfordonen. Dock 
är dessa utvecklingskostnader historiska kostnader som redan är nedlagda och som inte 
går att få tillbaka – de är så kallade ”sunk costs” och dessa kostnader ska man inte räkna 
in i en samhällsekonomisk kalkyl. Det är alltså bara de direkta kostnaderna för 
biltillverkningen (rörliga kostnader eller särkostnader) som ska tas upp i kalkylen. Hur 
och om de skiljer sig mellan de olika fordonstyperna är svårt att sia om. Därför avstår vi 
från att ta med någon fordonskostnadspost i kalkylen. 

9.2.4. Vägslitage 

Eftersom elbilar är utrustade med tungt batteri är det tänkbart att de, jämfört med ett 
konventionellt fordon, ger ett större vägslitage. Hur mycket större detta vägslitage är 
behöver anges för att kunna ha med det i den samhällsekonomiska kalkylen. Eftersom 
inga effektsamband finns framtagna bortser vi från den eventuella effekten här. 

9.2.5. Skatteintäkter 

För fossila bränslen (bensin och diesel) tar staten ut en skatt som betalas direkt vid 
pump. Denna skatteintäkt går staten miste om när en viss andel konventionella fordon 
byts ut mot laddfordon. Emellertid är denna post samtidigt en kostnad som uteblir för 
bilisten, det vill säga det är en transferering inom samhället och en sådan ska inte tas 
med i en samhällsekonomisk kalkyl. Det som istället borde vara med är elkostnaden som 
                                                           
152 https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-
6.1/04_kalkylens_innehall_a61.pdf 

https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-6.1/04_kalkylens_innehall_a61.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-6.1/04_kalkylens_innehall_a61.pdf
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bilisten har för att ladda sitt fordon men kostnaden för snabbladdning speglar i 
dagsläget kostnaden för att tanka fossilt bränsle och därför kan man bortse från denna 
post i kalkylen153. 

9.3. Resultat samhällsekonomisk kalkyl 

Vid en sammanvägning av de effekter som kan värderas monetärt, det vill säga 
investering, rörliga kostnader och emissioner erhålls en nettonuvärdeskvot (NNK) på 1,4 
eller lägre, se bilaga 1. Ju högre andel av den totala körsträckan på el som kan allokeras 
till snabbladdstationer längs större vägar desto högre NNK och därmed lönsamhet.154 

Stor osäkerhet råder dock beträffande laddfordonens övriga effektsamband, det vill säga 
fordonskostnader, buller, vägslitage, trafiksäkerhet etcetera. Forskningsinsatser pågår 
för att få fram dessa effektsamband. Om dessa insatser faller väl ut kan fler effekter 
införlivas i den samhällsekonomiska kalkylen, vilket kan påverka lönsamheten i såväl 
positiv som negativ riktning. I detta läge är det även viktigt att beakta andra nyttor som 
inte värderats i monetära termer, exempelvis att snabbladdstationer längs större vägar 
kan vara en möjliggörare för en ökad användning av laddbara bilar i samhället trots att 
de aktuella snabbladdstationerna sannolikt inte kommer användas frekvent. På grund av 
osäkerheterna bör den ovan nämnda nettonuvärdeskvoten användas med stor 
försiktighet. 

9.4. Transportpolitisk målanalys 

En utbyggnad av infrastrukturen för snabbladdning kan ge både positiva och negativa 
effekter. Till de positiva effekterna hör att utbyggnaden gör resan med elbil 
tillförlitligare, tryggare och bekvämare för såväl medborgare som näringslivet. Dessutom 
minskar emissionerna. 

En negativ effekt är risken för överflyttning från cykel- och kollektivtrafikresor när resan 
med bil blir billigare och med lägre emissioner. Risken kanske framförallt gäller vid 
tillgång på hemma- och destinationsladdning men kan också finnas vid utbyggd 
snabbladdning. 

9.5. Fördelningsanalys 

Det vägnät som antas täckas av infrastruktur för snabbladdning i detta uppdrag ligger i 
huvudsak i glesbygd vilket ger en positiv fördelningseffekt för dessa områden.  

På kort sikt finns risk att höginkomsttagare gynnas mer än låginkomsttagare av att 
infrastrukturen för snabbladdning byggs ut eftersom sannolikheten är stor att 
inköpspriset för ett laddfordon är högre än för att konventionellt fordon.   

                                                           
153 Snabbladdning ca 2,50-5 kr/kWh (enligt 5.2.3), energianvändning elbil 1,5 kWh/mil ,dvs ca 4-7,50 kr/mil 
Bensin och diesel ca 15 kr/l, energianvändning dieselbil 0,54 l/mil, dvs 8 kr/mil 
154 Ett resonemang kring NNK förs i bl.a. ASEK 6.1, kapitel 5: 
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-
6.1/05_generella_principer_o_varden_a61.pdf 
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9.6. Indirekta effekter utanför transportsektorn 

Oftast ger investeringar i infrastrukturen marginella och försumbara effekter utanför 
transportsektorn. Dock kan effekterna vara stora i vissa fall. Ett sådant fall, och som kan 
vara applicerbart på utbyggnaden av infrastrukturen för snabbladdning, är när de 
sekundära effekterna kan vara betydande på arbetsmarknader med betydande andel 
arbetspendlare. Ett sådant fall kan inte hanteras schablonmässigt i standardiserade 
modeller för värdering. Det kan därför inte inkluderas i en samhällsekonomisk kalkyl. 
Istället tas det upp bland beskrivningar av svårvärderade effekter vid redovisning av den 
samhällsekonomiska analysen i den Samlade effektbedömningen (SEB). 
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10. Förslag på användning av aviserade 
medel för främjande av snabbladdning  

Trafikverket har erhållit fem miljoner kronor under år 2018 samt aviserade medel om 
fem miljoner år 2019 och fem miljoner år 2020 i syfte att främja infrastruktur för 
snabbladdning längs större vägar. Regeringen avser att återkomma om hur medlen för 
2019 och 2020 ska användas155 men i detta kapitel presenteras förslag och 
rekommendationer för vidare arbete. Trafikverket ser framförallt två möjligheter att 
använda aviserade medel för att bygga ut infrastrukturen för snabbladdning längs de 
vita vägsträckorna men förordar ingen av dem. 

10.1. Bygg ut laddinfrastruktur längs vita vägsträckor 

• Bygg ut infrastruktur för snabbladdning på de mest attraktiva vita vägsträckorna 
i närtid genom omvänd auktion likt den som genomförts i Norge.  

o Auktionen kan beröra utvalda strategiska vita vägsträckor med krav om 
en viss täthet mellan stationerna, exempelvis 100 km  

o Ramverk behöver sättas upp med exempelvis  krav på sökanden, 
tekniska krav på snabbladdstationen (t.ex. antal laddningspunkter, 
effekt, betalningslösning) och specifikation av kostnader. Tilldelning 
sker utifrån minst behov av stöd.  

• Erbjud ökat riktat investeringsstöd till särskilda geografiska områden, 
exempelvis genom utökning av Klimatklivet.  

Trafikverket skulle eventuellt kunna använda de aviserade medlen för år 2019 och 2020 
till att stötta utbyggnaden av infrastruktur för snabbladdning längs de vita 
vägsträckorna enligt ovan men behöver då få tillstånd att omfattas av artikel 56 enligt i 
GBER. Gällande utökning av Klimatklivet kan det dock vara mer effektivt att direkt höja 
stödnivån för snabbladdning längs de vita vägsträckorna i stället för att låta två 
myndigheter handlägga samma typ av stöd. Beslut om stöd bör då ske i samråd med 
Trafikverket.  

 

Förslagen behöver föregås av fördjupning om:  

• möjligheten att praktiskt genomföra och kombinera utökat investeringsstöd 
med Klimatklivet och vilka krav på ansökningar och sökanden som är lämpliga 

 
• hur utökade stöd skulle kunna införas utan negativ påverkan på projekt som 

redan beviljats stöd 
 

• statsstödsreglerna och särskilt Trafikverkets möjligheter att använda artikel 56 i 
GBER som skulle tillåta stödnivåer upp till 100 procent och möjligheten för 
Trafikverket att använda aviserade medel för detta ändamål. 

                                                           
155 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/01/uppdrag-om-laddinfrastruktur-langs-storre-
vagar/  

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/01/uppdrag-om-laddinfrastruktur-langs-storre-vagar/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/01/uppdrag-om-laddinfrastruktur-langs-storre-vagar/
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10.2. Övriga insatser 

• Ta fram riktlinjer för hur möjlighet kan ges till marknadsaktörer att 
tillhandahålla snabbladdning på Trafikverkets rastplatser  

• Gör kommunikationsinsatser tillsammans med andra berörda aktörer för att 
öka kunskapen och intresset för att äga och köra laddfordon 
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11. Slutsatser och rekommendationer  
För att nå klimatmålen behövs både energieffektivisering och förnybar energi och där är 
elektrifiering en av flera pusselbitar. Energieffektivisering och förnybar energi räcker 
dock inte utan vi behöver även ett transporteffektivt samhälle 

Användning av laddbara fordon, och särskilt elbilar, skiljer sig jämfört med 
konventionella fordon. Exempelvis stannar man som regel inte för att ladda utan man 
laddar när man stannar. Laddning pågår medan man ägnar sig åt något annat, som 
exempelvis sover eller arbetar, det vill säga beroende på syfte att uppehålla sig på 
destinationen. Den absolut största delen av laddningen sker när bilen står parkerad 
vilket gör att efterfrågan på snabbladdning inte kan likställas med efterfrågan på 
tankning av bränsle till konventionella fordon. För de längre resorna med elbil, och för 
lokala flottor som kör långa sträckor, exempelvis taxi och distributionsfordon, finns ett 
större behov av snabbladdning. Men även denna snabbladdning behöver ske under 
längre pauser, exempelvis lunch.  

11.1. Utredningens slutsatser 

Brist på infrastruktur för snabbladdning 
Utredningens kartanalys visar att utifrån Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät 
(FPV) för långväga personresor, och med antagandet om max 100 km mellan varje 
snabbladdstation, saknas snabbladdning i framförallt Norrlands inland men även i 
Småland, Värmland och Gävleborg. Det uppstår därmed så kallade vita vägsträckor och 
beroende på hänsyn till val av färdväg för att passera en snabbladdstation kan de vita 
vägsträckorna bli fler.  

Hur bristen på infrastruktur för snabbladdning kan avhjälpas 
För att täcka de vita vägsträckorna är sannolikt placering av snabbladdstationer i 
tätorter och småorter längs FPV långväga personresor mest intressant, tack vare tillgång 
till elnät och viss kommersiell service. Snabbladdstationen kan då även användas för 
lokala ändamål. Andra platser som kan vara intressanta för placering av 
snabbladdstationer är drivmedelsstationer, turistmål, snabbmatsrestauranger, värdshus 
och eventuellt Trafikverkets rastplatser.  

För att åstadkomma en geografisk täckning av snabbladdning enligt kartanalysens 
huvudanalys definition 1 behövs cirka 70-80 snabbladdstationer till en uppskattad 
investering om 35-45 miljoner kronor. Vid hänsyn till val av färdväg för att passera en 
snabbladdstation, vilket innebär att de vita vägsträckorna blir fler, bedöms behovet vara 
130-140 snabbladdstationer till en investering om 70-80 miljoner kronor. 
Investeringarna är avrundade uppskattningar och angivna i intervall för att spegla 
osäkerheten. Utöver investering tillkommer även driftkostnader vilka visat sig vara 
betydande för att få affären att gå ihop.  

Trafikverket bedömer att en effekt om 100 kW per snabbladdstation bör vara tillräckligt 
i ett initialt skede och att detta inte antas ge någon omfattande påverkan på det svenska 
elnätet som helhet.  Däremot kan vissa lokalnät behöva förstärkas. Enligt de scenarier 
för laddfordon som använts i utredningen (se kapitel 7.2) sker en successiv introduktion 
av laddfordon och därmed finns också möjlighet att förstärka elnätet efterhand. En 
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utveckling av volymen laddfordon skulle enligt samma scenarier som mest kräva 2,7 
TWh el till 2030. Snabbladdning utgör då cirka en tiondel av detta, det vill säga 0,27 
TWh. För att få perspektiv på dessa siffror kan man jämföra med att Sveriges totala 
elanvändning, inklusive distributionsförluster, var 137 TWh under 2015156. När 
snabbladdningsbara laddfordon kommit upp i en betydande volym kan effektbehovet 
påverka elnätet och även priset på snabbladdning. 

Bedömning av hur behovet av infrastruktur för snabbladdning förväntas utvecklas 
Samma scenarier som ovan (se kapitel 7.2) har använts för att bedöma hur behovet av 
infrastruktur för snabbladdning förväntas utvecklas. Det är förknippat med stora 
osäkerheter att göra dessa bedömningar eftersom teknik, bilinnehav, hur 
snabbladdningsbara fordon används, möjligheter till hemmaladdning med mera 
påverkar. Men framförallt beror behovet på utformning av politiska styrmedel för att 
främja laddfordon.  

Enligt de myndighetsgemensamma scenarierna kan vi förvänta oss att i 
storleksordningen 10 procent av körda kilometer år 2030 sker med el. Med tanke på 
osäkerheter i geografisk fördelning och körmönster behöver inte behovet av 
snabbladdstationer följa samma utveckling. Behovet kan i stället vara betydligt lägre, 
med undantag för lokala behov av snabbladdning i takt med att taxi och 
distributionsfordon går över till el. Det kan ändå finnas ett samband mellan möjligheten 
att snabbladda och viljan att köpa laddfordon vilket pekar på behov av stöd för en 
grundläggande geografisk täckning av infrastruktur för snabbladdning som marknaden 
sedan kan komplettera i takt med att efterfrågan ökar. En grundläggande täckning som 
skulle kunna ske enligt förslag i denna utredning. Behov av infrastruktur för 
snabbladdning är kopplat till volymen elbilar men sannolikt inte till volymen 
laddhybrider.   

Olika modeller ger olika indata och resultat vilket visar på behov av tidig kontrollstation 
exempelvis i samband med beslut om nya CO2-krav på lätta fordon inom EU.  Något 
som också styrker behovet av tidig kontrollstation är hur annan teknikutveckling och i 
viss mån beteende, exempelvis digitalisering och automatisering, påverkar. Även elvägar 
skulle kunna påverka behovet av snabbladdning för lätta fordon på längre sikt.  

Möjligheter för staten och Trafikverket att främja utbyggnad av snabbladdning 
För att driva på utvecklingen finns olika typer av stöd och incitament vilka framstår som 
nödvändiga då det idag sällan är lönsamt att erbjuda snabbladdning. Det är troligt att 
det i framtiden är möjligt att ta ut högre avgifter och att det kommer finnas en högre 
efterfrågan på snabbladdning men det är osäkert hur lönsamheten kommer påverkas 
och när så kan ske. Det är också osäkert hur dagens stöd kommer att utvecklas och 
förändras framöver.  

Statens roll bör främst vara att erbjuda stöd och inte själv ta en aktiv roll i att bygga och 
tillhandahålla snabbladdning. Privata marknadsaktörer bör även fortsättningsvis 

                                                           
156 Energiläget 2017, Energimyndigheten, figur 17. 
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uppföra, äga och driva snabbladdstationer med det långsiktiga målet att klara sig helt 
utan offentligt stöd.  

Utredningen rekommenderar framförallt tre möjligheter för staten att främja 
utbyggnaden av infrastruktur för snabbladdning:  

• Staten riktar uppdrag till marknaden genom upphandling eller omvänd auktion 
av utpekade vägsträckor 

• Staten erbjuder riktat investeringsstöd till utpekade geografiska områden 

• Staten erbjuder riktat driftbidrag till utpekade geografiska områden, vilket 
sannolikt behöver kombineras med fortsatt investeringsstöd 

För att öka täckningen längs de större vägarna inom en viss tid kan staten rikta uppdrag 
till marknaden genom upphandling eller omvänd auktion av utpekade vägsträckor som 
är strategiskt viktiga. En sådan upphandling hålls i så fall separat från Klimatklivet som 
förutsätts fungera på samma sätt som idag.  

Om utbyggnadstakten inte är lika avgörande kan staten erbjuda riktade stöd till 
utpekade geografiska områden och variera stödets storlek efter geografi och andra 
parametrar som kan påverka platsens attraktivitet. Detta stöd kan fungera som ett 
komplement till Klimatklivet för att kunna erbjuda stödnivåer över 50 procent där så 
bedöms nödvändigt. Även om stöd upp till 100 procent är tillåtet enligt artikel 56 i 
GBER är det viktigt att säkerställa att den artikeln får åberopas av den berörda 
myndigheten och att det kombinerade stödet (Klimatklivet och utökat stöd) inte riskerar 
att utgöra otillbörligt statsstöd. Trafikverket skulle eventuellt kunna använda de 
aviserade medlen för år 2019 och 2020 till investeringsstöd men behöver i så fall 
tillstånd att omfattas av artikel 56 enligt GBER. Men eftersom det redan finns ett 
investeringsstöd via Klimatklivet kan det vara mer effektivt att direkt höja stödnivån för 
snabbladdning längs de vita vägsträckorna i stället för att låta två myndigheter 
handlägga samma typ av stöd.  

Det är svårt att med säkerhet avgöra om och hur dessa modeller faktiskt leder till en 
större utbyggnad längs de vita vägsträckorna men utifrån de hinder som identifierats i 
denna utredning, särskilt att nuvarande investeringsstöd inte är tillräckligt och att 
driftkostnaderna är betydande, borde de möjliggöra steg på vägen. Att det idag inte finns 
någon geografisk styrning av medel borde betyda att mer riktade bidrag har potential att 
påskynda utbyggnaden på utpekade vägsträckor. Det kan man också jämföra med Norge 
som lyckades täcka ett flertal vägsträckor med snabbladdning via omvänd auktion. De 
fick inga anbud i nordligaste delarna vilket sannolikt beror på bristfällig tillgång till 
elnät. Under 2017 övergick Norge till ett kommunstöd som riktar sig till kommuner med 
färre än två snabbladdare var.  

Utredningen rekommenderar inte utbyggnad av snabbladdning i statlig regi med staten 
som ägare av snabbladdstationerna. Staten ska inte vara verksam inom områden där det 
finns en marknad och även om utbyggnaden skulle fokuseras till vägsträckor där det inte 
finns täckning kan det ändå konstateras att det idag finns en marknad för etablering av 
snabbladdning. Det är heller inte statens uppdrag att tillhandahålla drivmedel.  
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Trafikverkets rastplatser är sannolikt inte lämpliga för att täcka de vita vägsträckorna 
men kan vara lämpliga för ökad kapacitet i snabbladdning över hela landet. Om, när och 
hur rastplatserna ska öppnas för annan aktör att erbjuda snabbladdning behöver föregås 
av en intern utredning. 

Trafikverkets befintliga elnät är byggda och dimensionerade för de anordningar som 
vägar och järnvägar behöver och är i nuläget på grund av detta koncessionsbefriade 
elnät. Sådana elnät får inte användas för överföring av el för annans räkning. 
Trafikverket bedriver inte nätverksamhet och har inte i uppdrag eller stöd i gällande 
lagstiftning att göra detta. Trafikverket har inte heller stöd i gällande lagstiftning för att 
bygga koncessionspliktiga elnät. Trafikverket kan däremot enligt lag bygga 
koncessionsbefriade mikronät (max 1000 volt) för laddning av fordon på platser där vi 
har vägrätt, men även andra aktörer kan bygga dessa nät på kommersiella grunder.  

Om Trafikverket skulle få i uppdrag att bygga mikronät där vi har vägrätt behöver detta 
troligen tydligt gälla utbyggnad längs så kallade vita vägsträckor, det vill säga områden 
som inte är av kommersiellt intresse för någon annan part och en tydlig och beslutad roll 
angående tillhandahållande av el. En risk med ett sådant uppdrag är att ingen 
marknadsaktör är intresserad av att bygga eller driva en snabbladdstation trots 
erbjudande om mikronät. Aktörsintervjuer har också visat att de inte har något större 
intresse av stöd till elanslutning vilket tyder på att drift- och underhållskostnaderna är 
så pass höga och intäkterna så pass osäkra att enbart en minskad investering i el inte 
räcker för att motivera en etablering. 

Samhällsekonomiska konsekvenser 
Vid en sammanvägning av de effekter som kan värderas monetärt, det vill säga 
investering, rörliga kostnader och emissioner erhålls en nettonuvärdeskvot (NNK) på 1,4 
eller lägre. Ju högre andel av den totala körsträckan på el som kan allokeras till 
snabbladdstationer längs större vägar desto högre NNK och därmed lönsamhet.157 

Stor osäkerhet råder dock beträffande laddfordonens övriga effektsamband, det vill säga 
fordonskostnader, buller, vägslitage, trafiksäkerhet etcetera. Forskningsinsatser pågår 
för att få fram dessa effektsamband. Om dessa insatser faller väl ut kan fler effekter 
införlivas i den samhällsekonomiska kalkylen, vilket kan påverka lönsamheten i såväl 
positiv som negativ riktning. I detta läge är det även viktigt att beakta andra nyttor som 
inte värderats i monetära termer, exempelvis att snabbladdstationer längs större vägar 
kan vara en möjliggörare för en ökad användning av laddbara bilar i samhället trots att 
de aktuella snabbladdstationerna inte kommer användas frekvent. På grund av 
osäkerheterna bör den ovan nämnda nettonuvärdeskvoten därför användas med stor 
försiktighet. 

                                                           
157 Ett resonemang kring NNK förs i bl.a. ASEK 6.1, kapitel 5: 
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-
6.1/05_generella_principer_o_varden_a61.pdf 
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Den transportpolitiska målanalysen indikerar både positiva och negativa effekter. Till de 
positiva effekterna hör att utbyggnaden gör resan med elbil tillförlitligare, tryggare och 
bekvämare för såväl medborgare som näringslivet. Dessutom minskar emissionerna. 

En negativ effekt är risken för överflyttning från cykel- och kollektivtrafikresor när resan 
med bil blir billigare och med lägre emissioner. Risken kanske framförallt gäller vid 
tillgång på hemma- och destinationsladdning men kan också finnas vid utbyggd 
snabbladdning. 

En enkel fördelningsanalys visar på positiva effekter för glesbygden tack vare att 
vägnätet som täcks av snabbladdning i detta uppdrag ligger i sådana områden.  På  kort 
sikt finns en risk att höginkomsttagare gynnas på grund av laddfordonens högre 
inköpspris jämfört med konventionella fordon.  

11.2. Behov av fortsatta utredningar 

 
• Utred möjligheterna att anpassa dagens stöd via Landsbygdsprogrammet och 

om dessa kan innefatta driftbidrag till snabbladdstationer. 

• Gör en översyn av vilka betalningsmodeller som används för publik laddning 
och hur det kan förenklas utifrån ett kundperspektiv 

• Genomför ett flertal kontrollstationer där den första bör ske inom något år då 
man vet vilka CO2-krav som beslutats inom EU och sett hur snabbt marknaden 
utvecklas för laddbara fordon och laddinfrastruktur.  

 

  



Bilagor 

Bilaga 1  Sammanfattning av samhällsekonomisk analys 

Beräknade effekter Ej beräknade effekter 

Nuvärde (mnkr) Bedömning Kortfattad beskrivning och bedömning 

Resenärer - Positivt 

Merparten av de vägar som får ta del av 
investeringen finns i glesbygden där bilen i 
många fall är nödvändig för t.ex. pendligen 

till och från arbetet. 

Godstransporter - Ej bedömt Ej angett 

Persontransp.ftg - Ej bedömt Ej angett 

Trafiksäkerhet - Ej bedömt Ej angett 

Klimat 153 Ej bedömt Ej angett 

Hälsa 20 Ej bedömt Ej angett 

Landskap - Försumbart Ej angett 

Drift och underhåll -15,50 Ej bedömt Ej angett 

Övrigt - Ej bedömt Ej angett, Ej angett, Ej angett 

Samhällsekonomisk 
investeringskostnad -57,18

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter 

100,03 Positivt 

Nettonu-
värdeskvot 

Netto-
nuvärde Kvalitetsbedömning 

Huvudanalys 1,38 100,03 

Kvalitetsbedömning  KA högre invkostnad 1 83 

KA CO2 3,50 kr/kg  - - 

KA Trafiktillväxt 0%  - - Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet 
KA Trafiktillväxt 
+50%  - - 

Kortfattad text som förs över till sammanfattningen 
(Motivering samhällsekonomi) 

KA Trafiktillväxt -12% 
Klimatscenario  - - 

Ej angett  - - 

Sammanvägd Samhällsekonomisk lönsamhet Lönsam 
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Bilaga 2   Transportpolitisk målanalys 

 

  

Tillgänglighet regionalt 
och mellan länder. 
Tillgängligheten förbättras 
inom och mellan regioner 
samt mellan Sverige och 
andra länder.

Pendling
Positivt bidrag: Möjliggörare för dem som kör elbil. 

Framförallt bidrar det till en teoretisk trygghet. 

Tillgänglighet storstad Positivt bidrag: Vid kommande miljözoner

Tillgänglighet till interregionala 
resmål

Positivt bidrag: Fler av de vita sträckorna är längs med 
vägar till Norge och Finland.

Näringslivets 
transporter. Kvaliteten för 
näringslivets transporter 
förbättras och stärker den 
internationella 
konkurrenskraften.

Tillförlitlighet Positivt bidrag: Taxi, distributionsbilar och lätta lastbilar. 
Ej tunga transporter. 

Kvalitet Positivt bidrag: Taxi, distributionsbilar och lätta lastbilar. 
Ej tunga transporter. 

Funktionsmålet

Medborgarnas resor. 
Medborgarnas resor 
förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och 
bekvämlighet.

Tillförlitlighet
Positivt bidrag: Möjliggörare för dem som kör elbil. 

Framförallt bidrar det till en teoretisk trygghet. 

Trygghet & bekvämlighet
Positivt bidrag: Möjliggörare för dem som kör elbil. 

Framförallt bidrar det till en teoretisk trygghet. 

Mål Bedömning och motivering
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Hänsynsmål

Klimat. Transportsektorn 
bidrar till 
miljökvalitetsmålet. 
Begränsad klimatpåverkan 
nås genom en stegvis ökad 
energieffektivitet och ett 
brutet beroende av fossila 
bränslen. År 2030 bör 
Sverige ha en fordonsflotta 
som är oberoende av 
fossila bränslen.

Bakgrund till 
bedömningsgrunder finns i 
”Trafikverkets 
kunskapsunderlag och 
klimatscenario för 
energieffektivisering och 
begränsad klimatpåverkan”,
2014:137.

Påverkan på mängden 
fordonskilometrar för 
energiintensiva trafikslag såsom 
personbil, lastbil och f lyg

Negativt bidrag: Fler kilometrar pga lägre körkostnad och 
upplevd mindre miljöpåverkan.

Påverkan på energianvändning per 
fordonskilometer Positivt bidrag: Beskriv effekten i ord

Påverkan på energianvändning vid 
byggande, drif t och underhåll av 
infrastruktur

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Kollektivtrafik, gång & 
cykel. Förutsättningarna 
för att välja kollektivtrafik, 
gång och cykel förbättras.

Andel gång- & cykelresor av totala 
kortväga

Negativt bidrag: Möjliggörandet av elbil riskerar att skapa 
en överflyttning av kortväga resor från gc  till elbil.  

Andel kollektivtrafik av alla resor 
(exklusive gång och cykel)

Negativt bidrag: Möjliggörandet av elbil riskerar att skapa 
en överflyttning av kortväga resor från koll till elbil.  

Barn & unga. Barns 
möjligheter att själva på ett 
säkert sätt använda 
transportsystemet, och 
vistas i trafikmiljöer, ökar.                        

Skolväg - gå eller cykla på egen 
hand Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Funktionshindrade. 
Transportsystemet 
utformas så att det är 
användbart för personer 
med funktionsnedsättning.

Kollektivtrafiknätets användbarhet 
för funktionshindrade Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Jämställdhet. 
Arbetsformerna, 
genomförandet och 
resultaten av 
transportpolitiken 
medverkar till ett jämställt 
samhälle.

Jämställdhet - lika möjlighet att 
utforma sina liv (valmöjlighet) Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Lika påverkansmöjlighet Inget bidrag: Beskriv effekten i ord
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Betydelse för bakgrundshalt 
metaller

Hälsa. 
Transportsektorn 
bidrar till att 
övriga 
miljökvalitetsmål 
nås och till 
minskad ohälsa. 
Prioritet ges till 
de miljöpolitiska 
delmål där 
transportsystemet
s utveckling är av 
stor betydelse för 
möjligheterna att 
nå uppsatta mål.        

Lu
ft

Va
tt

en

Antalet personer exponerade för 
bullernivåer högre än riktvärden för 
buller 

Antalet exponerade för höga 
bullernivåer, det vill säga 
bullernivåer högre än 10 dBA över 
riktvärdena

Transportsystemets totala 
emissioner av kväveoxider (NOx) 
och partiklar (PM10)

Positivt bidrag:  Kommer komma krav på articif iella ljud 
från elbilar (2019) i låga hastigheter.  Bedömningen är 

att dessa ljud är mycket mindre störande än för 
konventionella fordon och i stort sett inte saboterar 

fördelen med elbilens tysta framdrift. I högre hastigheter 
tar däckbuller över. 

Positivt bidrag: Kommer komma krav på articif iella ljud 
från elbilar (2019) i låga hastigheter.  Bedömningen är 

att dessa ljud är mycket mindre störande än för 
konventionella fordon och i stort sett inte saboterar 

fördelen med elbilens tysta framdrift. I högre hastigheter 
tar däckbuller över.

Negativt bidrag: Risk för överflyttning till bil. 

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Negativt bidrag: Risk för överflyttning till bil. 

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Positivt bidrag: Färre avgaspartiklar och oförändrade 
eller mer slitagepartiklar. 

Positivt bidrag: Olycka med elbil orsakar inte läckage av 
bränsle.

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Positivt bidrag: Färre avgaspartiklar och oförändrade 
eller mer slitagepartiklar. 

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Positivt bidrag: Färre personer exponerade för 
kväveoxider men oförändrat eller f ler gällande 

slitagepartiklar

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord
Betydelse för skyddsvärda 
områden under drif tskede

Betydelse för bakgrundshalt 
sulf idjordar

Betydelse för förekomst av 
områden med hög ljudmiljökvalitet 

Fysisk aktivitet i transportsystemet

Betydelse för förorenade områden

Barns, funktionshindrades och 
äldres möjlighet att på egen hand ta 
sig fram till sina mål

Halter av kvävedioxid (NO2) och 
inandningsbara partiklar (PM10), i 
tätorter med åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer, samt i tätorter 
där övre utvärderings-tröskeln 
överskrids

Antalet personer exponerade för 
halter över MKN

Kvalitet på vatten ur ett 
dricksvattenförsörjningsperspektiv 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till 
fots och med cykel till utbud och 
aktiviteter 

Betydelse för skyddsvärda 
områden

M
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Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Betydelse för mortalitet

Betydelse för barriärer

Betydelse för störning

Betydelse för upprätthållande och 
utveckling av landskapets 
utmärkande karaktär och kvaliteter – 
avseende delaspekterna skala, 
struktur eller visuell karaktär

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Inget bidrag: Laddstationer är förhållandevis små och  
kommer sättas upp där landskapet redan är påverkat.

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Betydelse för strukturomvandling

Betydelse för förfall av 
infrastrukturens egna 
kulturmiljövärden respektive god 
skötsel av dessa värden

Betydelse för utradering

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Landskap

Inget bidrag: Beskriv effekten i ord

Trafiksäkerhet
Döda & allvarligt skadade. 
Minskat antal omkomna och allvarligt 
skadade

Inget bidrag: Kommer komma krav på articif iella ljud från 
elbilar (2019) i låga hastigheter. I högre hastigheter tar 

däckbuller över

Betydelse för förekomst av 
livsmiljöer

Betydelse för att värna den 
naturliga, inhemska biologiska 
mångfalden

Betydelse för utpekade 
värdeområden

La
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Inget bidrag: Beskriv effekten i ord
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