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Ordlista  
Ordlistan är baserat på Energimyndighetens ordlista förklaringar på begrepp med koppling till 

laddning, elbilar och andra laddfordon. 

 

Icke-publik laddning  

Laddning vid en laddstation som inte är tillgänglig för alla. Laddstationen kan 

vara placerad vid en bostad eller vid en arbetsplats.   

Laddeffekt 

Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning av ett laddfordon, 

från elnät till fordonets batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.  

Laddinfrastruktur 

Ett samlingsbegrepp för teknisk utrustning för laddning av laddfordon. 

Laddningspunkt 

Ett eluttag där möjlighet finns att ansluta ett laddfordon för laddning eller mer 

formellt ett gränssnitt där ett fordon i taget kan laddas eller där ett batteri på ett 

fordon i taget kan bytas ut. 

Laddoperatör 

En laddoperatör är ett tjänsteföretag som erbjuder drift, underhåll och andra 

tjänster. En laddoperatör kan mäta elförbrukningen och debitera användaren. 

Laddstation 

Geografisk plats med möjlighet till laddning. Består av en eller flera 

laddningspunkter där du kan ladda ett eller flera fordon. 

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. 

Tunga elfordon 

Samlingsbegrepp för tunga fordon (lastbil eller buss)  som på något sätt kan 

drivas med en elmotor till exempel tunga laddfordon, tunga hybridfordon och 

tunga bränslecellsfordon. 

Tunga laddfordon  

Ett begrepp som innefattar tunga fordon som kan laddas från elnätet, som tunga 

elbilar och tunga laddhybrider. 

Tunga laddhybrider 

Ett tungt fordon (lastbil eller buss) 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). 

Tung elbil 

En tung bil (lastbil eller buss) som enbart drivs av el och laddar sitt batteri från 

elnätet. Den engelska motsvarigheten är Battery Electric Vehicle (BEV). 

 

 

 

  



Introduktion 
 

Tunga elfordon blir vanligare. Nya styrmedel för CO2 krav för tunga fordon och sjunkande 

batteripriser är två viktiga förklarande faktorer. Lägre tillverkningskostnader än tidigare gör 

att tunga elbilar blir mer konkurrenskraftiga. Scania har visat att redan nu är tunga 

distributionselbilar kostnadsneutrala med avseende på livscykelkostnader och runt 2030 kan 

även tunga elbilar för fjärrtransporter konkurrera med avseende på kostnad. Scania anser 

också att tunga elbilar som använder dynamisk laddning kan skynda på omställningen 

(Scania, 2018). 

 

Det ökade intresset har gjort att fler studier görs av kostnadsutveckling för tunga elfordon, 

men också av den tillhörande laddinfrastruktur som behövs. Den här studiens syfte  

är att göra en kunskapssammanställning från litteraturen av teknik, funktion och 

investeringskostnader för både tunga elbilar och stationär laddinfrastruktur avsedda för tunga 

elbilar. 

 

Huvudmålet för litteraturstudien är att göra investeringskostnadsbedömningar för perioden 

2025–2030, dvs under en tid när både lastbilar och laddinfrastruktur har mognat, men också 

potentiellt tillverkas i relativt stora volymer.  

 

Den här mindre studien är begränsad till att bara inkludera investeringen, men en mer utförlig 

analys bör analysera TCO (total-cost-of-ownership) för lastbilsägaren och även för andra 

aktörer i systemet. Däremot ingår en kvalitativ diskussion om betydelsen av 

utnyttjandegraden för vad kostnaden är att ladda vid en specifik laddinfrastruktur. 

Utnyttjandegrad är definierat som den energi som laddas över ett medeldygn relativt maximal 

energi som en laddningspunkt kan ge.    

 

Fokus på studien är investeringskostnader, men även andra faktorer spelar roll. Två viktiga 

faktorer är om det finns juridiska problemställningar som hindrar någon lösning och en annan 

är om det finns tillräcklig effekt i elnätet utan för stora kostnader. Båda de frågorna diskuteras 

kvalitativt.  

 

  



Kostnader för stationär laddinfrastruktur för tunga lastbilar 
Det finns olika typer av statisk laddinfrastruktur för tunga elbilar. Laddning av lastbilar 

kommer ofta ske när fordonet står stilla länge, som t ex under natten. Det kan vara hemma hos 

en enskild lastbilsägare eller på en större depå (icke-publik laddning). En hypotes är att 

laddeffekten för laddning under natt blir vald så att batteriet kan bli helt laddat under en natt. 

En fördel med icke-publik laddning vid hem eller depå är att föraren eller åkeriet själv kan 

äga laddstationen och därför kontrollerar tillgänglighet.  

 

Icke-publik laddning behöver kompletteras med publik laddning. Transportuppdragen per dag 

kan vara för långa eller en del dagar kan nya transportuppdrag uppkomma. Publik laddning 

kommer antagligen ha en större laddeffekt än icke-publik laddning. Det beror på att föraren 

kostar pengar under tiden som laddningen pågår, men också att hela transportuppdraget blir 

försenat om laddningen tar för lång tid. En hypotes är att laddeffekten kommer vara vald så 

att ett batteri kan laddas upp till cirka 80-90 procent på 45 minuter (från 20 procent). Den 

tiden är den avtalade vilotiden en förare måste ta när lastbilen rullat 4,5 timme körtid 

(Transportstyrelsen, 2018). Den är en tid som lastbilen ändå måste stå stilla och som lämpar 

sig väl för en laddning. Det finns en avsaknad av standarder som möjliggör MW laddning av 

lastbilar, men arbete pågår inom t ex CharIN. Det är rimligt att tro att under perioden så 2025-

2030 så kommer det vara möjligt att ladda med flera MW (CharIN, 2019). 

 

En möjlighet till är att ladda lastbilar när de lastas av. Det lämpar sig antagligen bäst för turer 

som är väldigt regelbundna.  

 

Det innebär att det finns huvudsakligen tre olika laddpunkter för ellastbilar: 

 Icke-publik laddning vid hem eller depå med förhållandevis låg effekt 

 Publik laddning med hög effekt 

 Semi-publik laddning vid av- och omlastning med relativt hög effekt. 

 

De tre alternativen har olika kostnader för hårdvaran pga. av olika laddeffekter, men också 

krav på t ex ombordladdare. Det kan också skilja med avseende på behov av betallösningar 

och övervakning.  Laddinfrastruktur för tunga lastbilar är inte välutvecklad och 

kostnadsbilden är fortfarande oklar. Det finns en del erfarenhet från laddinfrastruktur för 

elbussar och givetvis en del från laddinfrastruktur för personbilar. Ett utmärkande drag är 

också att det inte finns volymproduktion än av laddinfrastruktur för lastbilar så vad 

kostnadsbilden blir på sikt är oklar. En uppskattning är att kostnad för hårdvaran för en 

snabbladdare blir 10-30% lägre på tio år beroende på vilken volym som kommer tillverkas 

(Hall et al, 2019). En annan detalj är att ofta så köper laddoperatörerna många laddpunkter till 

ett helt nät på en gång och får genom det ett lägre pris än vad hårdvaran skulle kosta om 

laddoperatören skulle köpa per styck (Van der Hoed et al, 2019). 

 

Förutom själva hårdvaran för laddinfrastruktur behövs ofta en förstärkning av nätet. Det kan 

vara framdragning av elnät, men också nya nätstationer (Karlsson, 2016). Kostnaderna är 

delvis situationsspecifika och beror på hur långt du måste dra fram ledningar, men också om 

du använder lågspänningsnätet eller mellanspänningsnätet.  

 

En litteratursammanställning har gjorts för att undersöka ungefärliga kostnadsnivåer för 

stationär laddning för både publik och icke-publik laddning. Kostnadsnivåer har räknats om 

till vad kostnaden blir per kW laddeffekt.  

 

  



I tabell 1 finns en uppskattning på vad kostnaden blir för publik laddning med hög effekt för 

hårdvara, förstärkning av elnät och övriga kostnader som t ex betallösning. En trolig 

uppskattning är att den totala kostnaden för en publik laddare är cirka 5 000 SEK/kW, så om 

en publik laddpunkt skulle behöva ha effekt på cirka 1 MW är kostnaden cirka 5 miljoner 

SEK.  

 

Tabell 1. Infrastrukturkostnader för DC publika laddare till tunga lastbilar (SEK) 

 Hårdvara Uppgradering 

elnät 

Övrigt SEK/kW Referenser 

Kalifornien, 

(100 kW)   

2018-2030 

470 000  520 000 - 10 000(*) CARB (2019b) 

Nederländerna  

(350 kW)  

2025-2030 

 1 470 000 120 000 210 000 5 000 Van den Hoed 

et al, 2019 

USA (350+ 

kW) (**) 2025 

        -          -     - 5 200 Hall et al 2019 

USA (350+ 

kW) (**) 2030 

        - -  - 4 500 Hall et al 2019 

Sverige, 

bussar, (324 

kW) 2016 

1 620 000 

 

570 000 (**) 

 

 6 800 Karlsson, E., 

2016 

Sverige, buss, 

(450 kW) 

2019 

3 000 000, 

Inkl 

installation 

- - 6 700 Trafikförvalt-

ningen SLL 

(2019b). 
1 USD = 9,4 SEK, 1 EUR = 10,5 SEK 

(*) Den större kostnaden beror antagligen på dyrare mark, men också att det är en tidsperiod på 2018-2030 

(**) större kostnader för uppgradering nät om endast få laddningspunkter, om mer än 1000 kW så ca 100 

USD/kW (950 SEK/kW). 

(**) Beror på många antaganden, men om 324 kW och en ny nätstation. 

 

En laddare för omlastning kommer antagligen också vara av likströmstyp (DC) och ha en 

storlek på cirka 300 - 1 000 kW. Även den laddningen kommer behöva ske med relativt hög 

effekt och kommer säkert variera med avseende på behovet av flotta som används.  

 

I tabell 2 är kostnaderna för icke-publik laddning för en tung elbil sammanställd. Kostnaden 

är större om likströmsladdning används, men om endast växelström används måste en 

ombordladdare av åtminstone samma effekt också inkluderas i den tunga elbilen. En 

uppskattning är att ombordladdare kostar mindre per kW än laddstation per kW. Kostnaden 

för en icke-publik laddningspunkt är cirka 2 000 SEK/kW om det är AC och cirka 4 000 - 6 

000 SEK/kW om det är DC laddning.  

 

Tabell 2. 22-500 kW både AC och DC laddare för depå 

 Hårdvara Uppgradering 

elnät 

Övrigt SEK/kW Referenser 

Nederländerna,  

(20 kW AC)  

2025-2030 

  23 100 0 9 765       2 000 Van den Hoed et 

al, 2019 

Nederländerna,  

(50 kW DC)  

2025-2030 

260 000             0 42 000       6 000  



USA (50 kW) 

DC (*) 2025 

        -          -     -       4 200  Hall et al 2019 

USA (50 kW 

DC) (*) 2030 

        - -  -       3 900 Hall et al 2019 

Sverige, bussar, 

(11-22 kW AC) 

2016 

         1 000 

till 2 000 

Karlsson, E., 2016 

Sverige, buss, 

(50 kW DC) 

2019 

250 000 

Inkl 

installation 

- -       5 000 Trafikförvaltningen 

SLL (2019b). 

 

Det innebär att en AC laddare på cirka 50 kW kostar cirka 100 000 SEK, men DC laddare 

kostar cirka 250 000 SEK.  

 

Priser för lastbilar med batteridrift 
Tunga lastbilar är en mångsidig marknad. Lastbilar blir ofta tillverkade för en ägares specifika 

önskemål. De tillverkas i många storlekar med olika specifikationer. När t ex California Air 

Resource Board gjorde en analys av vilka nischer av lastbilar som passar till batteridrift, så 

sorterade de upp lastbilsmarknaden i 87 segment (CARB, 2019c). För att kunna ge 

prisuppgifter bör därför några standard-lastbilar med transportuppdrag definieras.  

 

I den här översiktliga kalkylen så har tre nischer valts: 

 Stadsdistribution, som utmärks av att de åker cirka 100 km/dag, 

 Regional trafik som åker mindre än 300 km/dag, samt 

 Fjärrtransporter som åker i medel 500 km/dag, men kan också åka mer. 

 

I tabell 3 finns en sammanställning av prisuppgifter för lastbilar i olika segment, världsdelar 

och tidsperioder.  

 

Tabell 3. Olika uppskattningar för merkostnad för inköpspris för tunga elbilar inklusive 

batteri i relation till dieseldrift (SEK) 

 Inköpspris Merkostnad i inköp 

jmfr med diesel från 

samma studie 

Referens 

Fjärrtransport (klass 8, 

dvs en tung 

fjärrtransportlastbil i 

USA) tung elbil USA 

(200 USD/kWh, 1406 

kWh) 

3,9 miljoner  +2,7 miljoner Burke and Fulton, 2019 

Fjärrtransport (klass 

8) tung elbil USA 

(100 USD/kWh, 1406 

kWh) 

2,5 miljoner  +1,3 miljoner Burke and Fulton, 2019 

Fjärrtransport (klass 

8) diesellastbil  

1,2 miljoner  0 Burke and Fulton, 2019 



Regional trafik USA, 

2030, tung elbil, 500 

kWh batteri 

1,8 miljoner  +0,4 miljoner CARB, 2019b 

Regional trafik USA, 

2030, Dieseldrift 

1,4 miljoner  0 CARB, 2019b 

 

I den här sammanställningen har dock data från TNO använts för en beräkning av pristillägget 

för att köpa en tung elbil jämförelse med diesel (TNO, 2018).  

 

Tabell 4  Priser till fordonstillverkarna för komponenter som indata för analys av priser för 

lastbilar (TNO, 2018) 

 2025 2030 

Batteripris (SEK/kWh) 2 100 1 260 

Pris ersatta motor 

komponenter* 

525 + 683*kW 525 + 683*kW 

Pris för andra 

elfordonskomponeter **  

32 000 + 142*kW 32 000 + 142*kW 

(*) Motor, avgasrening, bränsletankar och delar av transmission 

(**) Elmaskiner, kraftelektronik, kontrollenheter, bromsåtervinning 

 

Priserna i tabell 4 är vad det kostar för fordonstillverkarna att köpa komponenter. De värdena 

multipliceras med 1,48 (Kleiner et al, 2017) som är tilläggskostnaderna för 

fordonstillverkaren att producera och sälja lastbilen. 

Det krävs några antaganden för att beräkna en uppskattning på merkostnaden för köparen av 

lastbilen i olika tillämpningar. Specifikationsvärdena är baserad på befintliga 

demonstrationslastbilar (Verbruggen et al, 2018): 

 Fjärrtransportsbilen drar cirka 1,2-1,4 kWh/km, önskvärd räckvidd är 400-600 km, 

och endast 80%1 av batteriet används. Det innebär att batteristorleken som behövs är 

ungefär 600 – 1050 kWh. Motoreffekt som behövs är 500-800 kW. 

 Regional lastbil drar cirka 1,0-1,2 kWh/km, önskvärd räckvidd är 300 – 400 km och 

endast 80% batterier av batteriet används. Det innebär att batteristorleken som behövs 

är ungefär 375 – 600 kWh. Motoreffekt som behövs är 200-500 kW. 

 Citylastbil drar cirka 0,8-1,0 kWh/km, önskvärd räckvidd är 150 – 200 km och endast 

80% batterier av batteriet används. Det innebär att batteristorleken som behövs är 

ungefär 150 – 250 kWh. Motoreffekt som behövs är 150-200 kW. 

 

Om kostnadsuppgifterna från tabell 4 multipliceras med 1,48 och de olika antaganden om 

specifikationer, så blir intervallen för merkostnaden enligt tabell 5. 

 

                                                 
1 Detta är ett relativt högt utnyttjande av installerade batterikapacitet. En mer konservativ användning är 60 

procent (från 20 procent state of charge till 80 procent state of charge) 



Tabell 5. Merkostnaden för en tung elbil relativt en diesellastbil för slutköparen för år 2025 

och 2030 (SEK) för olika specifikationer, elmaskinen och förbränningsmotor antas ha samma 

maxeffekt. Ombordladdarkostnad är ej inkluderad, men behövs vara en mindre del. 

 2025 2030 

Fjärrtransportbil (600 kWh, 500 kW) +1,5 miljoner + 0,76 miljoner 

Fjärrtransportbil (1 050 kWh, 800 kW) + 2,7 miljoner  + 1,4 miljoner  

Regional lastbil (375 kWh, 200 kW) +1,1 miljoner + 0,58 miljoner 

Regional lastbil (600 kWh, 500 kW) +1,4 miljoner +0,76 miljoner 

Stadsdistribution (150 kWh, 150 kW) + 0,4 miljoner  + 0,21 miljoner 

Stadsdistribution (200 kWh, 200 kW) +0,5 miljoner +0,26 miljoner 

 

Den viktigaste faktorn som förklarar merkostnaden är hur stort batteri lastbilen dimensioneras 

för samt vad batteripriset blir. Det är fullt möjligt att priserna kan bli lägre än 1 200 SEK/kWh 

(CARB, 2019b).   

 

En annan viktig aspekt är att även om det blir en merkostnad, så kommer en del av värdet 

återföras till köparen när lastbilen säljs till nästa ägare. Värdet kommer vara mindre, men det 

återstår att se hur mycket minskningen blir.  

Merkostnad tung elbil i relation till kostnad för laddinfrastruktur 
Det finns liten erfarenhet av att bygga publik laddinfrastruktur för tunga elbilar, så exakt hur 

mycket som behövs för att få bra täckning och servicenivå är ej klart. 

 

För att beräkna ett möjligt scenario vad laddinfrastruktur kostar i relation till merkostnaden 

för tunga elbilar, så används följande antaganden, som delvis är baserade på Hall et al 

(2019).: 

 För fjärrtransporter så behövs cirka 0,05-0,2 publik laddningpunkt per 

fjärrtransportbil, laddeffekt som behövs är 1-2 MW för att kunna ladda 70% på 45 

minuter. De behöver också en icke-publik laddningspunkt per lastbil på cirka 60 kW 

AC. Anledningen att det behövs färre laddpunkter än en per lastbil är att flera bilar kan 

dela på samma laddpunkt under dagen, samt vissa dagar behöver lastbilar inte någon 

publik alls.  

 För regionala transporter behövs cirka 0,02-0,1 publik laddningspunkt per lastbil, samt 

laddeffekt på cirka 500 kW till 1 MW. De behöver också en icke-publik 

laddningspunkt per lastbil på cirka 40 kW AC. 

 För stadsdistribution behövs cirka 0,02-0,05 publik laddningspunkt per lastbil, samt 

laddeffekt på cirka 200-350 kW.  De behöver också en icke-publik laddningspunkt per 

lastbil på cirka 20 kW AC. 

 

Tabell 6 Kostnad för laddinfrastruktur (både publik laddningspunkt och icke-publik 

laddningspunkt) för olika transportuppdrag per tung elbil 

 Kostnad 

laddinfrastruktur 

Fjärrtransportbil (0,05 publik laddningspunkt per lastbil, 

1 MW samt en icke-publik laddningspunkt per lastbil, 

60 kW AC) 

0,37 miljon 

Fjärrtransportbil (0,2 publik laddningspunkt per lastbil, 

2 MW samt en icke-publik laddningspunkt per lastbil, 

60 kW AC) 

2,1 miljon  



Regional lastbil (0,02 publik laddningspunkt per lastbil, 

0,5 MW samt en icke-publik laddningspunkt per lastbil, 

40 kW AC) 

0,13 miljon 

Regional lastbil (0,1 publik laddningspunkt per lastbil, 1 

MW samt en icke-publik laddningspunkt per lastbil, 40 

kW AC) 

0,58 miljon 

Stadsdistribution (0,02 publik laddningspunkt per 

lastbil, 200 kW samt en icke-publik laddningspunkt per 

lastbil, 20 kW AC) 

0,06 miljon 

Stadsdistribution (0,05 publik laddningspunkt per 

lastbil, 350 kW samt en icke-publik laddningspunkt per 

lastbil, 20 kW AC) 

0,13 miljon 

 

I tabell 6 finns sammanställning av kostnader för laddinfrastruktur per tung elbil beroende på 

specifikationer av laddeffekt, samt också hur många laddningspunkter som behövs för ett 

fungerade system för transportuppdraget. Hall et al (2019) uppskattar att det behövs 0,2 

publika laddningspunkter per tung elbil i ett fjärrtransportsystem i USA. Om så många behövs 

blir kostnaden per tung elbil relativt högt. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

avskrivningstiden för nätförstärkningen och hårdvaran för laddinfrastrukturen kommer vara 

längre än för en tung elbil vid beräkningen av en livscykelkostnad.  

Diskussion om livscykelkostnader 
För att sätta merkostnaden av tung elbil och laddinfrastrukturen i relation så beräknas 

kostnaden per km samt jämförs med dieselkostnad per km. Det krävs en del antagande för att 

beräkna livscykelkostnad. 

 

Antar att produktkostnaden och med bruttomarginal så kostar diesel ungefär 12 SEK/liter 

(utan moms) i Sverige (Ekonomifakta, 2019).  

 

Bränsleförbrukningen eller elanvändningen för de olika transportuppdragen (Trafikverket, 

2018b) är: 

 Fjärrtransporter: 35 liter diesel/100 km eller 140 kWh el/100 km. 

 Regionala lastbilar: 27 liter diesel/100 km eller 108 kWh el/100 km. 

 Stadsdistribution: 22 liter diesel/100 km eller 88 kWh el/100 km. 

 

De olika lastbilarna kör olika mycket per dag och har därför olika total körsträcka under sin 

livstid. Utgånspunkten är  ASEK:s lastbilsvärden (där fjärr = HGV40, regional = MGV24 och 

lokal = MGV16), men ändrat antal mil per år till lite lägre än vad ASEK använder för 

fjärrtransporter (Trafikverket, 2018b): 

 Fjärrtransporter: 230 dagar per år, 7 år, ca 90 000 km/år 

 Regionala lastbilar: 230 dagar per år, 8 år, ca 60 000 km/år 

 Stadsdistribution: 230 dagar per år, 8 år, ca 45 000 km/år 

 

Den ekonomiska livslängden för laddinfrastrukturen antas vara 20 år. I många kalkyler antas 

tio år med argumentet att teknikutvecklingen går fort, men värdet antas stabiliseras på sikt. 

Livslängden för nätförstärkningen är troligtvis uppåt 40 år, men i kalkylen används 20 år för 

enkelhetens skull.  

 



För lastbilarna antas att 20% av värdet är kvar av lastbilarna efter 7-8 år. För tunga elbilar 

behöver också kostnaden för el och effekt inkluderas och den antas vara 1,5 SEK/kWh. 

Effektkostnaden varier över landet samt den kommer vara beroende av vilken utnyttjandegrad 

laddningspunkten har. För ett värde på ca 0,5 SEK/kWh behövs antagligen en utnyttjandegrad 

på minst 10% (Grauers, personlig kommunikation).  

 

Merkostnaden för tunga elbilar i kalkylen är medelvärdet mellan max och min för året 2030 

från tabell 5. Investeringen i laddinfrastruktur antas också vara medelvärdet mellan max och 

min värdet från tabell 6.  

 

Ränta är ej inkluderat för den här översiktsberäkningen. Med god sannolikhet är 

underhållskostnaden lägre för en tung elbil än för en diesellastbil (källa ev), men denna 

faktorn har ej inkluderats. 

 

I tabell 7 finns en sammanställning av kostnad per km för år 2030 (SEK/km). Minusvärde 

innebär en besparing att gå över till eldrift. Dieselkostnad inkluderar skatter, men det gör även 

elkostnaderna. Begreppet lastbil är merkostnaden för investeringskostnad för en lastbil med 

batteri per km. Laddinfrastruktur och merkostnaden är medelvärde från tabell 5 och tabell 6.  

 

Tabell 7 Sammanställning av kostnader i SEK per km för olika transportuppdrag (2030).  

 Dieselbesparing Elkostnad Laddinfrastruktur Lastbil Summa 

Fjärrtransportbil  -4,2 2,1 0,7 1,4 -0,05 

Regional lastbil  -3,6 1,8 0,3 1,1 -0,2 

Stadsdistribution -3 1,5 0,2 0,5 -0,7 

 

Om vi tar maxvärden för merkostnad för tung elbil från tabell 5 och laddinfrastrukturkostnad 

från tabell 6 för fjärrtransportbilen så blir värdet en merkostnad på 0,75 SEK/km. För 

energianvändningen antas att en tung elbil är cirka 2,5 gånger effektivare än dieselbilen 

(Verbruggen et al, 2018). Det skulle kunna vara mer.   

 

Elkostnad som inkluderar effektabonnemanget antas vara 1,5 SEK/kWh. Det är relativt 

mycket och kan också på sikt bli lägre. Detta är en översiktlig beräkning och ska inte tolkas 

som en fullständig livscykelkostnad eller företagsekonomisk kalkyl.  

 

Betydelsen av utnyttjandegrad av laddinfrastruktur 
För livscykelkostnaden är utnyttjandegraden av laddinfrastrukturen central för att få en bra 

ekonomi. För en överslagsberäkning används värdena för fjärrtransportbilen från tabell 7 som 

startdata.  

 

Antag att en laddningspunkt fjärrtransportbilar kostar 5 miljoner SEK och avskrivningen är 

tjugo år. Det innebär att kostnaden för investeringen är cirka 250 000 SEK/år.  

 

Antag vidare att cirka 5 lastbilar kommer och laddar 45 minuter per arbetsdag (230 

arbetsdagar per år) samt att de laddar 600 kWh per gång. Då blir laddinfrastrukturkostnad 

omräknat per kWh ungefär 0,4 SEK/kWh.  

 

Om vi istället antar att endast 1 lastbil kommer per dag och laddar 600 kWh. Då blir 

kostnaden 1,8 SEK/kWh eller om vi räknar om det till per km cirka 2,5 SEK/km.  

 



Detta visar på betydelsen av att få upp utnyttjandegrad för att ekonomin ska gå ihop. 5 

lastbilar per dag är dock inte ett orimligt värde för ett väldimensionerat system. 

 

Diskussion om påverkande omgivande system 
Elnät 
I Sverige pågår en diskussion om effektbegränsningar i de lokala och regionala elnäten, som 

begränsar möjlighet att anlägga nya anläggningar som behöver ström.  

 

Publika och icke-publika laddstationer kan behöva relativt stora effekter, upp till flera MW. 

En utrullning av laddstationer behöver ta hänsyn till var det finns brister. Det är också 

önskvärt att laddningen sker smart dvs att laddningen kan kontrolleras med avseende på 

tillgänglig effekt i nätet lokalt och regionalt. 

 

Juridiska frågor 
Det finns flera områden som behöver hanteras med avseende på juridiska frågor och 

regelverk.  

 

Om nya publika laddstationer behöver byggas längs med vägnätet så har Trafikverket vägrätt. 

Frågan är dock om vägområde i direkt anslutning till vägområdet kan tas i anspråk. Det är 

också otydligt om en annan aktör än Trafikverket kan drifta laddinfrastrukturen om vägrätt 

kan användas (Trafikverket, 2018a).  

 

Det finns en liknade frågeställning kring eldistribution och elnät. För att dra 

starkströmsledningar krävs en nätkoncession och en juridisk person som har nätverksamhet 

får inte driva elhandel samtidigt (Trafikverket, 2018a). Det finns en möjlighet att långa 

tillståndsprocesser för nya nät kan försena processen med att anlägga publika laddstationer.    
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