Elektrifieringskommissionens
handlingsplan
Elektrifieringskommissionen presenterade i december
2021 en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna
transporter längs större vägar, med fokus på tunga
transporter. Handlingsplanen pekar ut den övergripande
inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och
tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar.
Den innehåller 10 steg som påskyndar elektrifiering av
både lätta och tunga transporter. Här redovisas några
viktiga steg som har tagits under våren 2022 i linje med
handlingsplanen.
Kartläggning av hur elnäten kan möta
tunga fordons laddbehov
E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution, Power Circle,
Scania och Volvo har genomfört en kartläggning av de tunga lastbilarnas behov av laddningspunkter och hur elnäten kan möta
dessa behov. Scenarier som analyserades var 2025 och 2030. Kartläggningen presenterades i april 2022. Givet att de utbyggnader
och åtgärder som planeras och har aviserats i den nationella elektrifieringsstrategin genomförs kommer elnäten att möta transporternas behov av nätkapacitet inför 2025. Inför 2030 behöver ytterligare utbyggnader göras. Analyserna tar inte hänsyn till andra
sektorers kommande effektbehov, utan ger en ögonblicksbild.
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I april 2022 utlyste Energimyndigheten medel till regionala
elektrifieringspiloter, dvs stöd till infrastruktur som påskyndar
elektrifieringen av tunga regionala godstransporter och där både
publik laddinfrastruktur och tankstationer för vätgas inbegrips.
Trots kort ansökningstid har närmare 150 ansökningar inkommit
från hela landet. Beslut om tilldelning av stöd väntas fattas under
sommaren.
Sveriges första permanenta elväg ska
byggas och arbete med reglering av
och planering för elvägar fortsätter
Trafikverket arbetar under 2022 med upphandlingen av elvägsleverantör till Sveriges första permanenta elväg som kommer att
byggas mellan Örebro och Hallsberg. Regeringen har under våren
2022 beslutat om två regeringsuppdrag avseende utvecklingen av
elvägar. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att föreslå avgiftssystem för statliga elvägar med slutredovisas senast 1 november 2022.
Trafikverket har fått i uppdrag att fortsätta samordna samarbetet
med Tyskland och Frankrike avseende elvägar fram till 2025.

Sveriges drivmedelsstationer kommer
att erbjuda laddning
Sveriges drivmedelsstationer intensifierar utrullningen av laddinfrastruktur. Under våren 2022 har nya laddpunkter installerats
hos t.ex. OKQ8, Preem och Circle K.
Kunskap som påskyndar elektrifieringen
av större vägar
Under våren 2022 har Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) bidragit till kunskapsuppbyggnaden genom
redovisning av sitt regeringsuppdrag om en snabb, smart och
samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn.
Under våren 2022 har också Swedish Electromobility Centre
(SEC) fått förlängt anslag Energimyndigheten.

Hallands
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte

Gott exempel

Grunden i det Halländska elektrifieringslöftet består av att följa
med i elektrifieringsutvecklingen och arbeta systematiskt med kunskapsinhämtning samt informationsspridning. Samverkan mellan
berörda aktörer, såväl privata som offentliga, är en nyckelfaktor
för omställningen av de regionala tunga transporterna. Därför har
Region Halland för avsikt att vara en samlande aktör för att
verkställa omställningen i Halland.

Projektet REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska
aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till
elektrifierade emissionsfria tunga transporter. Inom projektet
etableras, körs och utvärderas ett 60-tal olika regionala logistikflöden
i varierande typer av köruppdrag.

Elektrifieringslöftet har hjälpt till att föra upp frågan om elektrifiering av tunga transporter på agendan i Halland.

Einride har ansökt om finansieringsstöd för flera laddpunkter i
Halland genom klimatklivet, samtidigt har de kraftigt utökat sin
fordonsflotta som ett led i att underlätta för sina kunder att
elektrifiera transporter.
I Falkenberg pågår en förstudie om vätgastankstation, samtidigt
har det ansökts medel genom utlysningen för regionala elektrifieringspiloter för att få till en vätgaskorridor kust-till-kust mellan
Halland, Oskarshamn och Karlskrona.

Nästa steg
Foto: Volvo Trucks

Fokus hittills
Har varit att delta i projekt kopplat till
elektrifiering.
SCALE – Nätverk som identifierar gemensamma behov och
utbyter kunskap kring elektrifierade lastbilstransporter. (CLOSER)

Region Halland kommer fortsättningsvis att delta i relevanta projekt, inhämta och sprida kunskap och information om elektrifiering. Därtill kommer resurser och fokus riktas mot att upparbeta
en energisamverkansplattform, där relevanta aktörer kan diskutera energifrågor samt elektrifiering och tillsammans bidra till att
påskynda omställningen.
I utlysningen för regionala elektrifieringspiloter berörs Halland
i 11 ansökningar, kopplade till både laddinfrastruktur och vätgas. Fokus för regionen kommer därför vara att följa dessa projekt och att fungera som en samlande part i elektrifieringen av de
tunga regionala transporterna i Halland.

REEL – Inom satsningen etableras, körs och utvärderas ett
60-tal olika regionala logistikflöden i varierande typer av köruppdrag. (CLOSER)
MarkEn – Öka kunskap och samverkan om näringslivets förutsättningar att växa och etablera sig i Halland, utifrån mark
och energitillgång. (Region Halland)
GREATER4H - Vätgaskorridor mellan Hamburg – Oslo, under ansökning hos (CEF. STRING)
P2X Falkenberg - Förstudie om en vätgastankstation i Falkenberg. (Wind Sweden)
Foto: Peggy Bergman, Scania

Jönköpings
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
Jönköpings län är ett skogs- och logistiklän känt för sin företagaranda och sin samverkan. Vårt elektrifieringslöfte utgår från länets
vision om ett Klimatsmart plusenergilän 2045, som är välförankrad i den regionala utvecklingsstrategin och klimat-och energistrategin.
Vårt elektrifieringslöfte syftar till en ökad elektrifiering i transportsektorns olika delar och på flera geografiska platser. Bakom löftet
finns flera offentliga och privata organisationer som tillsammans
vill påskynda etableringen av laddinfrastruktur och tankstationer
för vätgas.
I Jönköpings län finns flera omlastnings- och distributionscentraler samtidigt som många åkerier har sin hemvist här – i både i de
större kommunerna samt i länets mindre tätorter. Dessutom ligger
Jönköpings län strategiskt mellan storstadsregionerna, vilket innebär många godstransporter till och genom Jönköpings län.
En elektrifiering av Jönköpings läns transportsektor tillsammans
med etablering av andra förnybara drivmedel bidrar till hela södra
Sveriges utveckling.

Fokus hittills
Fokus hittills har varit dialog med aktörer och ge dem underlag för att kunna
ansöka om regionala elektrifieringspiloter. Det har resulterat i
ett oerhört stort antal ansökningar, exempelvis har ansökningar inkommit för alla våra stora omlastningscentraler och
logistikområden. Det finns en betydande investeringsvilja
längs med flera av länets större godsstråk. Flera aktörer som
ingår i elektrifieringslöften har också lämnat in ansökningar
i Jönköpings län.

Vi som skrivit under löftet är: Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region
Jönköpings län, Gislaveds kommun, Jönköpings kommun, Jönköping
energi, Småländska bränslen, Einride, Sävsjö kommun, Stockarydsterminalen AB, Tranås kommun, Vaggeryds kommun.
Jönköpings läns elektrifieringslöfte samordnas av projektet FASTR –
snabbare omställning till fossilfria transporter som drivs av
Energikontor Norra Småland och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Gott exempel
Vi är stolta att elektrifieringen redan har startat i Jönköpings län.
Sedan 2021 testar DHL elektrifierade lastbilstransporter mellan
Jönköping och Göteborg med depåladdning vid båda städerna för
att kunna erbjuda lastbilsladdning. Målet med investeringen var att
erhålla kunskap och insikter för att kunna skala upp elektrifieringen.
Jönköpings län är även hemvist till Einride och DB Schenkers
världsunika samarbete med självkörande ellastbilar, där testas
fordonet Einride pod på en sträcka mellan två av DB Schenkers
anläggningar, varav en del av sträckan är på allmän väg
– vilket man var först i världen med.

Nästa steg
Vi väntar med spänning på vilka aktörer som erhåller investeringsstöd för att genomföra de regionala elektrifieringspiloterna.
Nästa steg i vår samordning för att påskynda omställningen är att
bistå i arbetet så att aktörerna kan förverkliga piloterna. Vi har
ambitionen att även verka för fler ansökningar för ickepublik laddinfrastruktur genom Klimatklivet i syfte att etablera
fler depåladdare. Vi planerar att följa elektrifieringspiloterna och
uppmärksamma framsteg. Slutligen vill vi få hit fler fordonsdemonstrationer och samla transportköpare och åkerier, så
att laddarna och tankstationerna laddar och tankar för fullt
från dag ett.

Kronobergs
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
Kronobergs län har som mål att bli fossilfritt till 2030. Behoven
av transporter är stora, eftersom befolkningen och företag är glest
fördelade inom länet. Vi har sedan länge ett stort intresse för
vätgas. Det är bakgrunden till att tretton regionala och lokala
aktörer gemensamt tog fram ett elektrifieringslöfte. Flera av
aktörerna kommer från näringslivet, såsom vätgasproducenter
och fordonstillverkaren Volvo Construction Equipment AB.
Därtill medverkar organisationer som Miljöfordon Sverige och
Energikontor Sydost liksom kommuner, region och länsstyrelse.
Elektrifieringslöftet har ett tydligt fokus på vätgas men också
elektrifiering av tunga transporter.

Fokus hittills
Ansökningar elektrifieringspiloter
Åtta ansökningar om elektrifieringspiloter har lämnats in till Energimyndigheten för investeringar i
Kronobergs län.
Vätgas kust-till-kust
Utifrån elektrifieringslöftet har PS energi med hjälp av
Miljöfordon Sverige tagit initiativ till en ansökan för en
elektrifieringspilot med ett större regionalt omfång. Länsstyrelsen
i Kronobergs län har bidragit i ansökningsprocessen.
Ansökan omfattar sex tankstationer för vätgas lokaliserade i
Falkenberg, Halmstad, Växjö, Nybro, Oskarshamn och
Karlshamn. Tillsammans med de pågående satsningarna i
Ljungby, Markaryd och Uppvidinge bidrar satsningen till en
bra regional vätgasinfrastruktur.
Elektrifiering
Sju ansökningar om laddstationer för tunga fordon har
lämnats in från flera aktörer. Placeringar är främst planerade
utmed E4:an i Markaryd, Älmhult, Ljungby och Strömsnäsbruk men även på andra orter i länet som Växjö och Älghult.
Nätverk för vätgasaktörer
Energikontor Sydost leder ett nätverk för vätgasaktörer inom
Kronobergs län, i syfte att samordna och gynna en utbyggd
infrastruktur för vätgas.

Gott exempel
I Kronoberg byggs två produktionsanläggningar. Strandmöllen AB
håller på att färdigställa en utav dessa vätgasanläggningar som är
strategiskt belägen utmed E4:an. Anläggningen har en kapacitet på
3 MW och ska vara i drift hösten 2023.
Strandmöllens vätgasprojekt är unikt i sitt slag med ett flertal synergier, vilket innebär ett lokalt samarbete som säkrar efterfrågan av
vätgasen redan före produktionsstart. Utöver Strandmöllen AB ingår Ljungby Energi, Ljungby kommun och PS Energi i samarbetet.
Ljungby Energi står för elförsörjningen genom att bygga ut vindkraft. Ljungby kommun upplåter mark och är en framtida kund, och
överskottsvärmen tas omhand i fjärrvärmenätet. PS Energi ansvarar
för uppförandet av en tankstation för vätgas nära produktionen.

Nästa steg
Kronoberg har ett rikt näringsliv. Vår export är störst i landet per
invånare och vi har ett väl utvecklat entreprenörskap med många
företag som bland annat producerar tunga fordon. Tunga elektrifierade fordon behövs och vi tror att vårt näringsliv vill bidra.
Skogen är en viktig produktionsgren och huvudkontoren till flera
av södra Sveriges stora skogsbolag och sågverk finns i Kronoberg. Timmertransporterna är tunga och behöver fungera på små
vägar. Elektrifiering av skogstransporter är en stor utmaning men
i Småland ser företagen tuffa utmaningar som möjligheter.
Tillsammans med Sydsvenska handelskammaren och Fossilfritt
Sverige samlar vi skogsnäringen kring skogens värdekedja och
avser att bredda vårt arbete genom vätgas och elektrifiering.

Norrbottens
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
Norrbottens elektrifieringslöfte innebär att Region Norrbotten
och Energikontor Norr, tillsammans med de 20 aktörer som anslutit sig till löftet, ska främja och samordna en ökad elektrifiering
av de regionala godstransporterna i Norrbotten. Elektrifieringslöftets aktörer kan delas in i sju olika typer av företag och organisationer: logistikföretag, transportköpare, biltestnäring, energibolag, nätägare, eldistributionsföretag samt främjare.
Aktörerna avser påskynda elektrifieringen av de regionala
godstransporterna genom att bland annat: upphandla elektrifierade transporter, etablera infrastruktur och testmiljöer, investera
i lösningar för arbetsmaskiner samt kartlägga elnätsbehovet för
laddningen av tunga fordon. Därutöver avser aktörerna att systematiskt arbeta med kunskapsinhämtning och informationsspridning för att öka takten i elektrifieringen av tunga transporter i
Norrbotten.

Fokus hittills
Det har inkommit 6 ansökningar om
regionala elektrifieringspiloter för Norrbotten, varav två avser uppförande av
vätgastankstationer. Totalt omfattar ansökningarna 17 el-laddstationer och 3 vätgastankstationer på 15 olika platser. Två
förstudier med fokus på elektromobilitet för tunga transporter
pågår:
• Pre Electric Logistics In Sweden ska resultera i en kartläggning av nuläget och förutsättningarna för omställning av de
tunga transporterna.
• Förkommersiella laddplatser för test av tunga fordon ska
bygga upp ny kunskap om införandet av elektromobilitet i
samhället, samt forma en idéskiss kring framtida värdekedjor
för elektromobilitet.
Det förs också resonemang om semipublik laddning i regionen, där det övergripande målet är att sammanväva testverksamhetens laddbehov med den publika laddningen.

Vi som skrivit under löftet är: BDX, Lindströms Transport, Kyl- och
frysexpressen Nord, Einride, Kaunis Iron, LKAB, Talga, Boliden,
Polarbrödskoncernen, Vattenfall, Luleå Energi, Vattenfall Eldistribution, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens
Kommuner, Energikontor Norr, Norrbottens Handelskammare,
BioFuel Region och Trafikverket

Gott exempel
Kemiföretaget Wibax har köpt in en eldriven lastbil som ska köra
biooljor och flytande kemikalier på vägarna mellan Piteå och Skellefteå, en sträcka på 80 kilometer enkel väg. Bilen är en skräddarsydd, batterielektrisk, treaxlad lastbil med modellbeteckningen
Scania 25 P BEV (Battery Electric Vehicle). Batterikapaciteten är
300 kWh, med 130 kW-laddare blir laddtiden cirka 45 till 60 minuter. Maximal räckvidd på en laddning är enligt Scania 250 kilometer.
Skellefteå Kraft har levererat laddinfrastrukturen för denna satsning.
Under lastbilens livslängd räknar Wibax att minska koldioxidutsläppen med ca 1 400 ton, jämfört med om samma transporter
gått på diesel.

Nästa steg
Norrbottens aktörer ska fortsätta att arbeta för att få till ett brett
införande av kommersiell infrastruktur för laddning av tunga
fordon. För att vi ska lyckas krävs troligen en lika hög tillgänglighet som finns till traditionella dieselpumpar. Därför ser vi positivt
på de ansökningar som kommit in till utlysningen för regionala
elektrifieringspiloter. Vi tror att det kommer att krävas teknikutveckling och inte minst integrationstestbäddar för att utveckla
robusta och tillgängliga infrastrukturlösningar. Därför ser vi fram
emot att i samverkan med EU:s strukturfonder, fortsätta utveckla
teknik och partnerskap.

Skånes
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
I Skåne finns det ett stort antal engagerade och aktiva aktörer
som har påbörjat elektrifieringen av de tunga transporterna.
Det skånska Elektrifieringslöftet har lagt en bra grund för ökad
samverkan, bland annat i den arbetsgrupp under Skånes Effektkommissions paraply som nu finns för elektrifieringen av transportsektorn i Skåne.
Det skånska elektrifieringslöftet hade ursprungligen 27 organisationer som slöt upp och fler aktörer har därefter anslutit sig.
Energibranschen, logistik och transportbranschen är
välrepresenterade.
Det skånska Elektrifieringslöftet bygger på att rätt förutsättningar
skapas för den elektrifiering som krävs i Skåne. Vi vill att Skåne
och Sverige ska bli ledare på området.

Fokus hittills
För att öka engagemang, samarbeten
och kunskap startades en arbetsgrupp
för elektrifiering av transportsektorn i
augusti 2021. Arbetet utgår från de initiativ som medlemmarna i arbetsgruppen arbetar med och fokuserar på regionala godstransporter. Ett flertal av arbetsgruppens medlemmar deltar i REEL-projektet. I Skåne kommer
14 olika flöden med elektrifierade fordon att driftsättas. Tre
av fordonen är prototypfordon och de andra serieproducerade. Projektet medverkar även till att accelerera utbyggnaden av
laddinfrastruktur för tunga fordon.
Öresundkraft påbörjade 2021 att planera för 10 publika laddpunkter för tunga fordon som nu är under uppbyggnad. Einride har parallellt med utvecklingen av en snabbt växande flotta
av eldrivna tunga lastbilar arbetat för nya affärslösningar och
erbjuder transporter som en tjänst med eldrivna tunga fordon.
Projektet Evolution Road med elvägsteknik från Elon Road
har framgångsrikt genomfört tester på den sträckning som
finns i Lund längs Getingevägen.
Parallellt pågår inom regionen ett arbete för att kartlägga energi- och effektbehov för att bättre kunna möta kraven från en
ökad elektrifiering inom flera sektorer och inte minst en växande laddinfrastruktur.
.

Gott exempel
En av pionjärerna inom elektrifierade godstransporter är Eriksson
Åkeri i Tomelilla som erbjuder sina kunder elektrifierade transporter. Avstampet är ett samarbete med Einride, Oatly, och E.ON där
dessa 4 parter gemensamt etablerat lösningar för fasta rutter med
batterifordon och laddstationer. Idag har Erikssons Åkeri 4 tunga
elektrifierade fordon i daglig drift. Ytterligare 5 batterifordon är på
väg under 2022. Företaget möter ett stort intresse för elektrifierade
transporter och tror på en snabbt ökad efterfrågan.

Nästa steg
Transportflödena inom projektet REEL med elektriska fordon
går i drift under 2022. Semipublik laddinfrastruktur byggs med
stöd från Klimatklivet för dessa flöden. Stödet till Elektrifieringspiloter för tunga fordon kommer att bidra till en ökad omställningstakt. Från 14 huvudansökande skånska aktörer finns 19
ansökningar som kan resultera i 26 laddstationer på 350 kW och
2 vätgasstationer.
Falkenklev Logistic har beställt 5 ellastbilar, Skånemejerier planerar för 5 ellastbilar 2023 och flera andra är i startgroparna. Projektet Evolution Road med elvägsteknik från Elon Road har förlängts
med 2 år för ytterligare tester och utveckling av tekniken och användandet, nu med fokus på landsvägstrafik och högre hastigheter.
Arbetet för att kartlägga energi och effektbehov och framtagande
av prognoser över förväntat behov drivs vidare för att ge en bild
av investeringsbehov på kort, medel och lång sikt. Ett verktyg för
prognostisering av fordonsflottan kommer att tas i bruk. Engagemanget för elektrifiering fortsätter.

Stockholms
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
Senast 2045 ska Stockholmsregionens nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären vara noll. I linje med de nationella målen ska
också utsläppen från länets transporter, exklusive inrikesflyget,
minska med 70 procent till år 2030. Transporterna i Stockholmsregionen genererar cirka hälften av växthusgasutsläppen i länet
och vägtransporter orsakar drygt 90 procent av dessa.
Stockholmsregionens elektrifieringslöfte samlar aktörer med en
vilja och ett engagemang för att aktivt verka för att nå klimatmålen
inom transportsektorn. Region Stockholm avser att bidra till samordningen för en ökad elektrifiering av godstransporterna. Undertecknade aktörer åtar sig att öka ambitionerna för elektrifiering
med fokus på de regionala godstransporterna och aktivt delta i det
gemensamma regionala elektrifieringsarbetet.

Foto: Einride

Gott exempel
Vätgastankning och laddinfrastruktur i Nykvarns kommun

Fokus hittills
Fokus för arbetet i Region Stockholm
har hitintills inriktats på investeringsstödet för de regionala elektrifieringspiloterna och förutsättningarna för att etablera sådana i Stockholms län. Arbetet har i första hand drivits genom möten och
workshops med olika aktörer för att undersöka intresset, diskutera lämpliga platser för laddning och vätgastankning, samt
att kommunicera vår kunskap om stödet. Ambitionen har
varit att erbjuda stöd till aktörer som vill ansöka om pilotpengar. Givet detta syfte har det varit viktigt att bygga upp
kontakter i regionen och omvärldsbevaka frågan.
Detta fokus valdes för att göra arbetet tydligt och minska risken för att upprepa sådant som görs i andra sammanhang och
av andra aktörer. Inriktningen har därför beslutats i ljuset av
flera andra initiativ i regionen med fokus på elektrifiering av
tung trafik, framför allt Stockholms stads elektrifieringspakt
och det storregionala godsrådet i Östra Mellansverige.

Stockholmsregionens elektrifieringslöfte har undertecknats av:
Einride, Ellevio, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Länsstyrelsen
i Stockholms län, Nynäshamns kommun, Nykvarns kommun, Region
Stockholm, Salems kommun, Scania, Systembolaget, Södertälje kommun, Trafikverket Region Stockholm, Tyresö kommun, Volkswagen
och Åkeriföretagen

Nilsson Energy har i samverkan med Nykvarns kommun, Scania
och Stadskraft ansökt om medel för att bygga en vätgasstation
kombinerat med laddinfrastruktur i logistikområdet Stockholm
syd i Nykvarns kommun. Platsen är utpekad i såväl i den regionala utvecklingsplanen som i den regionala och i den storregionala
godsstrategin.
Laddning av tunga fordon i Stockholms stad
JOLT energy och Stockholms stad har ansökt om medel för att
etablera laddinfrastruktur för tunga transporter i Hägersten i
nära anslutning till Västberga industriområde. Området är ett av
de mest frekvent använda för uppställning av tunga transporter i
Stockholm län.
Einride hjälper flera kunder att elektrifiera lastbilstransporterna
Einride har nyligen avtalat med såväl Lidl som Apotea om att hjälpa
till att elektrifiera deras transporter i Stockholmsområdet.
Kartläggning av platser för uppställning och laddinfrastruktur
Region Stockholm har tillsammans med Stockholms stad och
Trafikverket genomfört en kombinerad analys av det framtida behovet av uppställningsplatser och laddinfrastruktur i Stockholms län.

Nästa steg
När nu den första ansökningsomgången till regionala elektrifieringspiloter är avslutad behöver arbetet utvärderas. Dialog kommer även att ske med aktörerna i syfte att hitta gemensamma frågor att jobba tillsammans med framöver.

Uppsalas
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
Tunga godstransporter utgör en femtedel av transportutsläppen
i Uppsala län. En utmaning för elektrifieringen är att Uppsala län
har en betydande brist av tillgänglig elnätskapacitet. Det ställer
i sin tur stora krav på användandet av smart teknik för att möjliggöra en flexibilitet i elanvändningen samt dialog om vikten av
detta.
Såväl myndigheter, organisationer som näringsliv har i Uppsala län
gått samman för att ställa om de regionala tunga transporterna till
ökad eldrift. Befintliga nätverk och samarbeten kring elektrifiering
och hållbara drivmedel fördjupas och utvecklas. Aktörerna kommer arbeta med kunskapsinhämtning, informationsspridning samt
tester och pilotprojekt. Vattenfall Eldistribution har för avsikt att
kartlägga behovet av förstärkning av elnäten som krävs för laddning av tunga fordon och medverka till framtagande av lösningar
som möjliggör en snabb elektrifiering.

Fokus hittills
Arbetet inom elektrifieringslöftet i
Uppsala län sker främst inom befintliga
nätverk. I länet finns en väl uppbyggd
samverkan kring effektfrågan, till exempel genom nätverket
Uppsalaeffekten. Elektrifiering av fordonsflottan är en av de
frågor som diskuteras inom nätverket. Vattenfall Eldistribution har arbetat med att se var laddstationer för tung trafik kan
få plats i elnätet.
Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och BioDriv Öst
genomför en uppdatering av länets regionala plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon där laddinfrastruktur för tung trafik utgör en del. Planen kommer utgöra
ett underlag för åtgärder både för privat och offentlig sektor.
En ansökan med koppling till löftet har skickats in till utlysningen för regionala elektrifieringspiloter. Ansökan omfattar
sex snabbladdningspunkter för tunga fordon och sex dispensrar för vätgastankning.

Vi som skrivit under löftet är: Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala, BioDriv Öst, Handelskammaren i Uppsala län, Sveriges Åkeriföretag Uppsala och Vattenfall Eldistribution.

Gott exempel
Offentliga aktörer i Uppsala län har genom ett nära samarbete
hittat ett sätt att hantera den samhällsutmaning som ett ansträngt
elnät utgör. Kommunerna, Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala, elnätsbolagen och andra viktiga aktörer utbyter och
sprider information, erfarenheter och kunskap för att se till att
utvecklingen till ett klimatklokt län med eldriven transport kan
fortsätta. För att kraftsamla kring effektfrågan har, på initiativ av
landshövdingen, samarbetet #uppsalaeffekten bildats. Uppsala
läns elektrifieringslöfte har utvecklat och förstärkt detta samarbete genom att knyta samman ytterligare aktörer – för ett effektsmart samarbetslän.

Nästa steg

Löftets aktörer kommer fortsätta arbeta med informationsinhämtning och spridning om bland annat effektfrågan samt vilka
stöd som finns för att möjliggöra investeringar i laddinfrastruktur
och elfordon.
Arbetet med vätgastankstation samt snabbladdning för tunga fordon nära E4:an i Uppsala kommun fortgår. Ett antal transportaktörer har undertecknat avsiktsförklaringar kopplat till el- och vätgasfordon och arbete med att öka intresset bland åkerier fortgår.

Värmlands
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
Transporter lyfts som ett betydande område i Värmlands energi- och klimatstrategi. Under 2021 gick Länsstyrelsen och Region
Värmland samman med 19 aktörer i en regional avsiktsförklaring
för omställning till fossilfria tunga transporter. Elektrifieringslöftet
är en regional kraftsamling där transportföretag, fordonsåterförsäljare, industri, energi, drivmedelsbolag, akademi och branschorganisationer samverkar för att öka takten i omställningen.

Gott exempel

Fokus hittills
Flera av elektrifieringslöftets aktörer
hade initialt ett fokus på vätgas och genom Klimatklivet har det beviljats stöd för 5 vätgastankstationer i länet. Inom utlysningen för elektrifieringspiloter har dock
ingen vätgasansökan inkommit. Paper Province genomförde
2021 en förstudie för att utreda avsättningsmöjligheter för vätgas, och RISE genomför 2022 en förstudie för fossilfria transporter i Värmland. Resursflöden och värdekedjor kartläggs för
transporter med el, vätgas och biodrivmedel.
Ansökningar inom Klimatklivet och Elektrifieringspilotstödet
visar ett växande intresse för laddinfrastruktur. Vi har inom länet en publik snabbladdare för tunga fordon och en helelektrifierad lastbil i drift. Under hösten 2022 levereras ytterligare ett
par tunga batterifordon och laddare, dessutom finns ett antal
hybridfordon i drift. Fordonsåterförsäljarna uttrycker stor efterfrågan på elektrifierade fordon.

Vi som skrivit under löftet är: Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Karlstads universitet, RISE, Paper Province, IUC Stål & Verkstad,
Handelskammaren Värmland, Karlstads Energi, Karlstads El & Stadsnät, Ellevio, OK Värmland, REH2, VSV Frakt & Unite Logistics, LBC
Frakt, KEWAB, Wiréns Åkeri, Mejeritransporter, Värmlands Motor,
Lecab, Stora Enso Skog samt BillerudKorsnäs

Texas åkeri och entreprenad är ett värmländskt transportföretag
som ingår i LBC Frakt. En kund framförde 2021 önskemål om
hållbara godstransporter, vilket resulterade i att LBC tillsammans
med Texas beställde en helelektrifierad lastbil från Scania. LBC
Frakt, Karlstads Energi och Karlstads El- och stadsnät är tre av
aktörerna bakom Värmlands elektrifieringslöfte. Aktörerna gick
samman och etablerade länets första publika laddstation för tunga
fordon. LBC Frakt upplät mark för laddstationen, Karlstads El &
Stadsnät upphandlade laddstationen från ABB och Karlstads Energi säljer nu laddning till LBC Frakt. Den publika laddstationen
invigdes i oktober 2021 och har varit i drift sedan dess.

Nästa steg
Återförsäljare prognostiserar en försäljning av 20 batterifordon
under 2023. Dialog förs med fordonstillverkare för att driftsätta
vätgasfordon i regionen. Snabb utbyggnad av laddinfrastruktur
efterfrågas. Kommuner och kommunala bolag engageras i
processen. Inom utlysningen för regionala elektrifieringspiloter
har åtta ansökningar inkommit till Länsstyrelsen för yttrande.
Ansökningarna avser stöd motsvarande ca 100 miljoner kronor
för etablering av laddstationer på 25 platser i Värmland. Målsättningen är att RISE förstudie under 2022 ska resultera i ett förslag
och färdplan för det fortsatta arbetet med omställningen till ett
fossilfritt transportsystem i Värmland.

Västernorrlands
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
Västernorrlands elektrifieringslöfte är undertecknat av 17 aktörer
som samlats kring ett gemensamt ställningstagande om att arbeta
för elektrifiering av tunga transporter i länet. Löftet samlar offentliga aktörer såsom regionen, länsstyrelsen, kommuner och
myndigheter, organisationer samt åkerier, elnätsbolag och logistikföretag. Utöver den mer generella formuleringen har flera av dessa
aktörer även givit mer specifika löften, såsom att ta fram rapporter,
genomföra workshops eller arbeta med den offentliga upphandlingen av transporter.

Fokus hittills
• Hittills har fokus legat på att skapa
samling kring elektrifieringen. Löftet
har även fungerat mycket väl som ett
mer generellt forum för kunskapsspridning och dialog kring
elektrifiering och deltagarna har visat stort intresse för kunskap kring temat.
• I länet har 16 ansökningar om stöd till Regionala elektrifieringspiloter inkommit, varav 12 rör laddstationer och 4 tankstationer för vätgas.
• Flera av de aktörer som ingår i löftet har planer på att bygga
såväl infrastruktur som att införskaffa fordon, men ännu har
inget konkret kommit att verkställas i Västernorrland.

Gott exempel
Aktörer har inom ramen för elektrifieringslöften tagit fram
viktiga strategiska underlag. Här har bland annat Handelskammaren
Mittsverige samt BioFuel Region spelat viktiga roller genom att
ta fram en rapport respektive anordnat en workshop i syfte att
identifiera strategiskt viktiga noder och punkter grundade i länets
specifika behov.

Vi som skrivit under löftet är: Region Västernorrland, Länsstyrelsen
Västernorrland, BioFuel Region, Handelskammaren Mittsverige, Härnösand kommun, Kyl och Frysexpressen Nord AB, Sollefteå kommun,
Sundfrakt AB, Sundsvall Elnät, Sundsvalls kommun, Sundsvall Logistikpark, Sveriges Åkeriförföretag, Timrå kommun, Örnsköldsviks Airport,
Örnsköldsviks, Örnsköldsviks Hamn & Logistik, Övik Energi.

Nästa steg
Givet det stora intresset kring och värdet av forumet som
uppstått är arbetsgruppens målsättning att framöver modifiera
elektrifieringslöftets formulering samt att utöka antalet
undertecknande aktörer.

Västmanlands
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
Electrification Hub utgör en storregional kraftsamling i Östra
Mellansverige och Stockholm, med global räckvidd i form av
samarbeten mellan storbolag och starka forskningsmiljöer som
vill accelerera omställningen kopplat till elektrifiering, energi och
elektromobilitet. Kraftsamlingen omfattar ABB, Alstom, Epiroc,
Hitachi Energy, Northvolt, Scania, Svealandstrafiken, Volvo
Construction Equipment, InnoEnergy, Mälardalens Universitet,
Uppsala Universitet, RISE (inkl. SEEL), Region Västmanland och
Västerås stad, samt Länsstyrelsen i Västmanland, Mälarenergi och
AA logistik. Löftet har tre delar:
• Konkreta insatser och implementering av lösningar
i storregionen.
• Utveckla lösningar och leverera dem för nationell och
internationell omställning av transport och energisystemet.
• Aktivt bidra med kompetens och data i gemensamt
utvecklingsarbete.

Gott exempel
Eldriven lastbil minskar utsläppen med 80 procent
Invigning av AA Logistiks anläggning på Finnslätten med en eldriven lastbil från Scania, som beräknas rulla 1000 mil/år och möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med 89 procent. Till 2030
ska hela deras fordonsflotta med 15 tunga lastbilar elektrifieras.
ABB:s e-mobilityverksamhet i Sverige och Mälarenergi är
samarbetspartners.
Svealandstrafiken investerar i elbussar

Fokus hittills
Samlat utvecklingsarbete
Aktivt arbete med workshops,
etablerandet av arbetsgrupper och tillhörande seminarier med
länets kommuner, transport- och logistikföretag, transportköpare, byggföretag, elbolag, hamnar, depåer, akademin och
leverantörer av transportlösningar. Syftet har varit att initiera
och utveckla insatser för omställningen till elektrifierade tunga
transporter.
Stöttat genomförande
Proaktiv dialog och stöttning i ansökningar av elektrifieringspiloter varav tre lämnats in för etablering av sju laddpunkter
med ca 22 snabbladdare/vätgasstationer. Fler laddare är planerade och kommer utvecklas i det fortsatta arbetet.
Byggt kompetens
Vi har medvetet involverat lösningsleverantörer och forskningsorganisationer för att dela kompetens och jobba med
hela kedjan från behov till lösningar, samt att öka kunskapen
kring området över tid.

Som en del av Svealandstrafikens arbete med att elektrifiera delar av
sin bussflotta har den första av 10 nya elbussar, med option på
ytterligare sju, levererats till depån i Västerås. De nya elbussarna har
plats för 120 personer och en räckvidd på 200 km och tas i drift
under hösten 2022. Bussarna ska gå i trafik i Västerås med omnejd.

Nästa steg
Driva gemensamma utvecklingsgrupper
Jobba i etablerade arbetsgrupper, med aktörer i länet, med fokus på:
• Transport, logistik och laddinfrastruktur – lastbils-, buss-,
flyg- och sjötransporter
• Entreprenad – bygg, anläggning, gruva, jord- och skogsbruk
Utveckla demonstrationsprojekt
Jobba fram identifierade case till genomförandeprojekt. Dialogmöten med åkerier och godstransportköpare om förutsättningar
för att använda sig av elektrifierade fordon.
Kraftsamla kring lösningar
Samarbete mellan regionen, länsstyrelsen, kommuner, energibolag och tongivande företag för insatser som kan underlätta
elektrifiering av godstransporter och industrin.

Örebros
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
I Örebro län ses transporter som en viktig del av näringslivet
och regionens utveckling. Därför är satsningar på hållbara godstransporter och infrastruktur självklart för länets fortsatta utveckling som transportnav, både nationellt och internationellt. Örebro
läns mål är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart
och transporteffektivt samhälle.
• Elektrifieringslöftet togs fram av Region Örebro län och Länsstyrelsen Örebro län. I löftet lyfts särskilt Örebro läns handlingsplan för hållbara resor och transport där drivmedlen el, vätgas
och biogas prioriteras i första hand.
• I dagsläget finns 18 regionala löften från privata och offentliga
aktörer som till exempel varuägare, transportörer, elproducenter,
vätgastillverkare, drivmedelsdistributörer, livsmedelstillverkare,
tillverkningsindustri, logistikföretag, återförsäljare, kommuner
och myndigheter.

Fokus hittills
Samarbetet genom energi och klimatråd
Ett energi- och klimatråd har startats i
länet och drivs gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.
Rådet har runt 40 medlemmar från näringslivet, kommuner,
universitet samt branschorganisationer och är en arena för att
öka takten i klimatomställningen. Fokusområden i arbetet är
energiförsörjning, transporter och upphandling vilket alla
knyter an till elektrifieringen.
Framtidens transporter
Flera aktörer uttrycker en stor osäkerhet gällande utvecklingen
av drivmedel för transporter. Därför har ett arbete initierats
för att undersöka en möjlig framtida utveckling av transporter
och olika drivmedel.
Stort intresse för vätgas
Vätgas ses som en viktig del i den gröna omställningen.
Därför har ett nätverk startats för att diskutera och undersöka
möjliga samarbeten kopplat till vätgas i länet.

Gott exempel
Sveriges första permanenta elväg: Hallsberg-Örebro
Sträckan mellan Hallsberg och Örebro har blivit utvald till att bli
Sveriges första permanenta elväg. Syftet med elvägspiloten är att
tekniken ska verifieras och demonstreras. Dessutom ska hela
konceptet elväg med kringtjänster såsom betalsystem testas och
demonstreras.
Sträckan mellan Hallsberg och Örebro är ett av Sveriges tyngst
trafikerade stråk för tunga transporter. Därför är projektet viktigt i
omställningen till hållbara transporter för att kunna nå miljömålen
2030. Det bidrar också till att nå mål i den regionala utvecklingsstrategin och Energi- och klimatprogrammet.

Nästa steg
Elektrifiering av bussar och laddstationer på gång
Ansökningar för laddstationer har inkommit för sex platser i
länet, vilket kan påskynda utvecklingen. I Örebro köps elektriska
snabbussar in för delar av stadstrafiken (BRT-system). Elektrifieringslöftet i kombination med energi- och klimatrådet kommer
att användas som plattform för ökat samarbetet runt elektrifiering i länet.
Vätgasen som en del av omställningen

Vi som skrivit under löftet är: Ahlsell Sverige AB, BillerudKorsnäs,
Bring, Elektroskandia Sverige AB, E.ON Sverige AB, GDL Sjöcontainer AB, Hallsberg kommun, Hynion Sverige AB, Lantmännen Unibake
Sweden AB, Lidl Sverige, Lindesberg kommun, Länsstyrelsen i Örebro
län, Metacon AB, Närkefrakt, Orkla Foods Sverige, Region Örebro län,
Trafikverket och Örebro kommun.

Ansökning om vätgastankstation för tre platser i länet har också
lämnats in. För att möta utvecklingen kommer kunskapshöjande
möten att anordnas inom energi- och klimatrådet. Fokus kommer
bland annat att vara på goda exempel.

Västerbottens
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
Västerbottens elektrifieringslöfte samlar aktörer som vill
påskynda elektrifiering av de regionala godstransporterna och
synliggör även den pågående kraftfulla omvandlingen av näringslivet och samhället i regionen. Vid detta tillfälle har Västerbotten
valt att lyfta fram två exempel från aktörer som på olika sätt
möjliggör för laddinfrastruktur för lastbilar.

Fokus hittills
Umeå energi
Umeå energi avsåg i sitt löfte att anlägga nya ledningar och kapacitetsförstärkningar för att undanröja hinder för ökad elektrifiering. På elnätssidan har Umeå
Energi under 2021 investerat 133 miljoner kronor för att förstärka och bygga ut kapaciteten i näten. Umeå Energi har stora planer för regionnätet och vi kommer att fortsätta investera
mycket under hela 2020-talet. Umeå Energi har flera forskningsprojekt i gång för att öka kunskapen kring hur man i
framtiden ska kunna nyttja elnäten på ett effektivt sätt för att
till exempel möjliggöra laddning, både publikt och vid depåer.
Skellefteå kraft
Skellefteå Kraft vill bidra till att säkerställa nätkapacitet för de
laddstationer som krävs för elektrifieringspiloten, laddstationer av tunga fordon vid destinationer och depå, samt anlägga laddstationer för vägtrafik som kräver stödladdning mellan
depå och destination. Dessutom undersöks förutsättningar
för vätgasproduktion, lagring och distribution för att förse de
tunga vägtransporterna med grön vätgas.

Gott exempel
Under 2022 kommer en laddplats för tunga fordon att stå klar i
Skelleftehamn. Etableringen är en del av satsningen på att möjliggöra elektrifieringen av tunga transporter. Tre lastbilar kommer att kunna ladda samtidigt med en effekt på 300 kW. Bakom
satsningen står Elregion Norrland.
– Det unika i den här satsningen är att aktörer från hela värdekedjan samarbetar i en region där elektrifieringen är i fokus, säger Fredrik Jonsson, tf affärsenhetschef inom E-mobilitet på
Skellefteå Kraft.
För att finansiera projektet har Skellefteå Kraft ansökt om, och
fått beviljat, klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket. Stödet förutsätter att den nya laddplatsen är i drift innan årets slut.
Samverkansprojekt för elektrifiering av
regionala godstransporter
Skellefteå Kraft deltar i två olika regionala projekt i Västerbotten.
Det ena är samverkansprojektet Elregion Norrland, som är ett
partnerskap mellan Skellefteå Kraft, Scania, Northvolt, Wibax,
Boliden och Skellefteå Kommun. Samarbetet går ut på att stödja
elektrifieringen av tunga transporter i, kring, till och från Skellefteå.
Målet är att en betydande del av transporterna är elektrifierade
innan 2025. Åtminstone 50 procent av denna del gäller transporterna på väg 372 mellan Boliden och Rönnskär.

Vi som skrivit under löftet är: Holmen Wood Products, Kyl- och Frysexpressen Nord AB, FAMA Maskin AB, Einride, samverkansprojektet
”Elregion Norr” (Skellefteå Kraft, Scania, Northvolt, Wibax, Boliden,
Skellefteå kommun), samverkansprojektet ”Lokal vätgasproduktion”
(Skellefteå Kraft, Storumans kommun, Inlandsbanan, Inlandets Teknikpark, Umeå Universitet, SPGA, Region Västerbotten och länsstyrelsen), Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Skellefteå hamn,
Sorsele kommun, Umeå kommun, Umeå Energi, Godsterminalerna i
Norsjö och Nordmaling, BioFuel Region, RISE, Research Institutes of
Sweden AB, Trafikverket och Region Västerbotten.

Nästa steg
I Energimyndighetens utlysning ”Regionala elektrifieringspiloter”
har Skellefteå Kraft ansökt om stöd för två projekt; ”snabbladdare för tunga fordon” samt ”stationsnät vätgas i Västerbotten”
tillsammans med OKQ8. Besked om stödet väntas i juni. Är beskedet positivt sätter vi omedelbart igång arbetet för att verkställa
projekten.
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Jämtlands län har arbetat mot målbilden fossilbränslefritt 2030 under många år. Det är ett ambitiöst mål som kräver ändrade
resvanor och elektrifiering av fordonsflottan. Elektrifieringslöftet förklarar hur det ska gå till. Här finns löften från näringslivet
om att erbjuda ellastbilar till försäljning, etablera lastbilsladdare och erbjuda elektrifierade transporter. Från den offentliga sidan
finns löften om att upphandla elektrifierade fordon, att ta fram kunskapsunderlag runt elektrifiering och sprida information. Inom
ramen för elektrifieringslöftet har en ellastbil köpts in av Sandberg & Jonsson Åkeri AB. Fler aktörer hade skrivit på löftet om det
gjorts idag och utöver löftet har en ellastbil köpts in av Lundstams Återvinning AB.

LADDAT FRÅN TRONDHEIM TILL SUNDSVALL

ANSÖKNINGAR I JÄMTLANDS LÄN

Det blir möjligt att köra ellastbil hela Mittstråket från
Trondheim till Sundsvall, om Jämtländska ansökningar
till elektrifieringspiloter i Järpen och Östersund beviljas.
Med ett par laddare på strategiska platser i Hede och Sveg
blir även hela stråket från Röros till Östersund en möjlig
rutt för ellastbilar.

•
•
•
•
•
•

Återvinningsföretaget Lundstams Återvinning AB samarbetar med LIR teknik som säljer och servar DAF-lastbilar
och Alltank som driver bränslestationer för tung trafik
och erbjuder betallösningar. Tack vare närheten till den
norska marknaden blir det lättare att få ekonomi i laddare på mindre orter längs viktiga stråk.

Allego Sweden AB – Sveg
Alltank AB – Sveg
Eric Petersson i Brunflo AB – Gulf Brunflo
LIR Teknik AB – Brunflo
Lundstams Återvinning AB – Östersund, Järpen, Hede
OKQ8 – Östersund

• Ullfabriken – Torvalla

FOKUS HITTILLS
För att vara förberedda inför att
ansökan om Elektrifieringspiloter
öppnade har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med en konsult kartlagt lämpliga placeringar
för publika snabbladdare för tunga transporter inom
Jämtlands län.
Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige
har ett regionalt nätverk samlat aktörer från näringslivet och det offentliga för att skapa konkret verkstad
runt elektrifieringen. Pedagogiken har varit uppbyggd
kring att lyfta fram lokala föregångare som företag
som köpt ellastbilar eller byggt lastbilsladdare.
Målet har varit att aktörer ska inspirera varandra och
börja samarbeta runt elektrifieringsfrågor. Både kartläggningen och nätverket har lagt grunden för de ansökningar som till slut kom in till Energimyndigheten.
VI SOM SKRIVIT UNDER LÖFTET ÄR:

Foto: Fredrik Hedström

Ellastbil hos Lundstams Återvinning AB.

NÄSTA STEG
Beslutet om vilka som får elektrifieringspiloter blir ett viktigt nästa steg. Regionen och Länsstyrelsen arbetar tillsammans med näringslivet i olika forum för att accelerera
elektrifieringen ytterligare. Bland annat via olika projekt
och genom att informera om möjligheter till ekonomiskt
stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur för både personbilar och tunga fordon. Det pågår också redan nu ett
arbete med att identifiera lämplig mark för att etablera
kommande publika lastbilsladdare på.

Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Berners Tunga Fordon AB, BioFuel Region, Curt Sillström Åkeri AB, Inlandsbanan, Jämtkraft, Kyl- och Frysexpressen
Nord AB, LoadEx AB, Persson Invest, Wist Last & Buss AB, Reaxcer AB med dotterbolag, Sandberg & Jonsson Åkeri AB, Svensk Cater AB & Östersunds kommun.

Elektrifiering av tunga transporter i
Västra Götaland
Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av
växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i
världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Transporter står för en fjärdedel av klimatutsläppen i Västra Götaland. Under initiativet Klimat 2030,
samordnat av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland, har kommuner, företag, organisationer/föreningar och akademiska parter skrivit under
klimatmålen. I den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland anges elektrifiering som en av kraftsamlingarna för de närmaste åren. Det innefattar såväl
industrin och transportsektorn som utbyggd förnybar elproduktion och förstärkt eldistribution. Göteborgs hamn är Skandinaviens största och hanterar en tredjedel av
Sveriges utrikeshandel, cirka 40 miljoner ton gods per år, samt omfattande transittrafik till Norge. Därmed är godsflödena genom Västra Götaland både en regional
och en nationell angelägenhet. Några av de viktigaste stråken för vägburen godstrafik i landet går genom Västra Götaland, som har mer inrikes godstransporter med
lastbil än något annat län i Sverige, merparten med både ursprung och destination inom länet. Fordonsindustrin är en dominerande sektor i Västra Götaland och en
viktig resurs i den regionala utvecklingen. Som hemmaplan för omfattande fordonsforskning är Västra Götaland ofta en testarena för en utveckling som har både
nationell och internationell räckvidd. En stor del Västra Götalandsregionens arbete kopplat till elektrifiering av tunga transporter sker genom att regionen stödjer
därtill länkade aktiviteter och projekt vid Lindholmen Science Park och den nationella samarbetsplattformen CLOSER som har sitt säte vid Lindholmen Science Park.

Satsningar i Västra Götaland som accelererar omställningen till elektrifierade tunga
transporter i hela Sverige

RegionEL

REEL – Regional Electrified Logistics

RegionEL är ett forum för kunskapsutbyte inom området elektrifierade
transporter som Västra Götalandsregionen tillsammans med bl.a. AB Volvo,
Scania, Volvo Cars initierade 2019. Forumet drivs av Lindholmen Science Park
och behandlar frågor kring elektrifiering både för lätta och tunga fordon.
Forumet har blivit en nationell angelägenhet och nu deltar förutom ovan
nämnda även Energimyndigheten, Trafikverket, Vattenfall, Göteborgs stad,
Stockholm stad med flera.
Kontakt: gunnar.ohlin@lindholmen.se.

SCALE – Scandinavian Electrified Logistics

REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för
att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter
på våra vägar. Inom satsningen etablerar vi, kör och utvärderar ett 60-tal olika
regionala logistikflöden i varierande typer av köruppdrag. REEL samlar
transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer,
laddpunktsoperatörer, elnätsföretag samt leverantörer av lastbilar,
laddutrustning, och ledningssystem. Dessutom medverkar regioner, nationella
myndigheter och universitet i detta initiativ. Satsningen leds av CLOSER vid
Lindholmen Science Park och Västra Götalandsregionen har stött utvecklingen
av projektet. Kontakt: andreas.josefsson@lindholmen.se
URB
REEL involverar mer än 40 olika organisationer och totalt kommer 30+ systemdemonstrationer
AN
etableras för en mängd olika logistikapplikationer

Tillsammans med Region Halland, Region Hovedstaden, Region Skåne och
Region Viken medfinansierar och deltar Västra Götalandsregionen i det CLOSER
ledda projektet SCALE. I projektet har parterna tillsammans kartlagt det
aggregerade effekt- och energibehovet för logistikterminalerna som kommer
uppstå i och med elektrifiering av transporterna. Vidare har även möjligheten
till att elektrifiera regionens interna transporter skett vilket har resulterat i att
regionen ställde krav på att en andel av de tunga transporter som
upphandlades vid senaste tillfället skulle vara elektriska.
Kontakt: nikita.zaiko@lindholmen.se

Västra Götaland
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Industrier

I samverkansprojektet E-Charge, som finansieras av FFI-programmet ska Scania
och Volvo utveckla och demonstrera batterielektriska lastbilar för långväga
transporter tillsammans med ett flertal aktörer. I projektet ska fordonen
användas i verkliga långväga logistikflöden i södra Sverige. Lastbilarna ska
laddas med megawatt-laddare (MCS) utvecklade av ABB. MCS-laddningen sker
vid tre platser i antingen Circle Ks eller OKQ8s regi och är avsedd att tillföra
erforderlig energi till fordonen i normalfallet. Projektet leds av Lindholmen
Science Park. Kontakt: gunnar.ohlin@lindholmen.se
Systemdemonstration av elektrifierade långväga lastbilstransporter

Energiförbrukning från laddning vid punkterna i ett antal nätområden i Västra Götaland år 2030 (MWh/dygn)
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Östergötlands
elektrifieringslöfte
Beskrivning av löfte
För att genomföra elektrifieringen har Länsstyrelsen
Östergötland, Region Östergötland, Cleantech Östergötland
och Linköpings universitet en gemensam viljeinriktning i
att genom fortsatt samverkan, samordna arbetet för en ökad
elektrifiering av de regionala godstransporterna. Arbetet ska
ske i befintliga nätverk och aktörerna ska även identifiera
och bjuda in ytterligare nätverk/aktörer som krävs för att nå
målsättningen. Utöver den gemensamma viljeinriktningen
har flera regionala aktörer anslutit sig med avsikt att
samverka och genomföra egna åtaganden.
Förutom arbetet inom elektrifieringslöftet pågår ett
kontinuerligt arbete med elektrifieringen tillsammans med
och av andra regionala aktörer utanför löftet.

Goda exempel
Tekniska verken i Linköping har inlett samarbete med
fyra regionala energibolag i södra Sverige om fortsatt
utbyggnad av laddlösningar för lastbilar. Det är Tekniska
verken, Öresundskraft, Mälarenergi, Jönköping Energi och
Göteborg Energi som tillsammans med nationella aktörer
i logistikbranschen ska bygga ut laddinfrastrukturen för
lastbilar i en större nationell satsning. De fem energibolagens
samlade kunskap om elnät, smart styrning och omfattande
erfarenhet av fordonsladdning ska användas när
logistikföretag ställer om till eldrift.
Utanför elektrifieringslöftet har Alltransport i Östergötland
AB, Rusta AB och Stadium AB inlett ett samarbete och
genom nära partnerskap gör deras nya ellastbil entré på de
Östgötska vägarna. Lastbilen som är den första i regionen
i den här storleken drivs på 100% grön el med en räckvidd
upp till 250 km på en laddning. Fordonet kommer dagligen
transportera containrar från Norrköpings Hamn ut till både
Rusta & Stadiums centrallager.

Fokus hittills
Huvudaktörerna i Östergötlands elektrifieringslöfte har
under året samverkat och samordnat resurser i arbetet
med elektrifieringen. Projektet ”Elsmarta Östergötland”
har beviljats stöd av Tillväxtverket med syfte att ta ett
helhetsgrepp om elektrifieringen i Östergötland.
Einride har sedan tidigare Sveriges största eldrivna
fordonsflotta som inom kort planerar för att börja köra för
kunder i Östergötland.
Även andra elektrifieringsmöjligheter som inte var aktuella
inom ramen för ansökan om regional elektrifieringspilot har
undersökts, exempelvis är ”Battery swapping” ett sådant
område där samverkan mellan flera parter har initierats.

Nästa steg
I Östergötland fortsätter arbetet med elektrifieringen inom
både befintliga projekt, för att lösa systemövergripande
utmaningar och reda ut offentliga aktörers roller i
omställningen, såväl som inom nya elektrifierings case. Det
gäller att hitta olika affärsmodeller, smarta logistiklösningar
och inte minst framtidssäkrade systemlösningar. Planer
finns för att ta fram ett kunskapsunderlag i form av en
regional logistikkarta som underlag till flera viktiga beslut. Vi
ser att fortsatt samverkan och samordning kommer att vara
nyckeln till ett lyckat regionalt omställningsarbete.

Vi som skrivit under löftet är:
Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland,
Linköpings universitet, Cleantech Östergötland.
Till löftet har BillerudKorsnäs, E.ON, Einride, Holmen
Paper, Norrköpings Hamn AB, Tekniska verken i Linköping
AB samt Intuizio anslutit sig med egna åtaganden.

Klart för laddplats
– lyfter bostadsbolagens viktiga roll
i elektrifiering av personbilsflottan
Bakgrund
Elektrifieringen av personbilstrafiken ökar, men takten i omställningen behöver gå snabbare än i dag för att nå klimatmålen. En
omfattande elektrifiering av transporter krävs för att transportsektorn ska kunna ha i princip noll utsläpp av växthusgaser senast
2045.
I april 2022 lanserade Elektrifieringskommissionen initiativet
”Klart för laddplats” som lyfter bostadsbolagens viktiga roll att
påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Över en fjärdedel
av den svenska befolkningen bor i hyresrätter. Elbilar laddas mestadels i närheten av bostaden. En förutsättning att skaffa elbil kan
för många därför vara att bilen kan laddas nära hemmet. Bostadsbolag i Sverige står inför en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen för att kunna erbjuda hemmaladdning för sina hyresgäster.
Överenskommelse
Inom ramen för initiativet ”Klart för laddplats” har tolv bostadsbolag manifesterat sina ambitioner att ge sina hyresgäster möjlighet att gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle, och gör
följande åtaganden:
• Vi undersöker alltid möjligheten att tillmötesgå hyresgästens
önskemål om tillgång till laddningsmöjlighet av elbil.
• Vi gör vårt yttersta för att på kort tid erbjuda en laddplats.
• Vi arbetar strategiskt genom att t.ex. förbereda för laddplatser så
att våra hyresgäster snabbt ska få tillgång till en laddplats.
Åtagandena är framåtsyftande och icke-bindande. Syftet med
initiativet är dels att lyfta fram bostadsbolag som är ambitiösa vad
gäller utbyggnaden av hemmaladdning, dels kunskapsspridning
bland deltagare i initiativet och övriga bostadsbolag.

Deltagande bolag
Initiativet har samlat en grupp bostadsbolag som har geografisk
spridning och delvis olika strategier för hur de ska bygga ut hemmaladdning åt sina hyresgäster. Följande bostadsbolag har hittills
anslutit sig till initiativet: Kopparstaden AB, Lunds Kommuns
Fastighets AB, Örebrobostäder, Stena Fastigheter, Stockholmshem, Halmstads Fastighets AB, Östhammarshem, Arbetarebostadsfonden, Ängelholmshem, SBB, Växjöbostäder
och Familjebostäder
Kunskapsdelning genom seminarieserie
och nätverksträff
Bostadsbolag har uttryckt ett stort behov av att ta del av varandras erfarenheter. Initiativet genomför därför en seminarieserie i
fyra delar rörande olika frågeställningar som bostadsbolag har tagit upp som centrala:
• Strategisk utveckling – planera för och anläggning av laddinfrastruktur. Hur ”framtidssäkrar” vi investeringar i vår laddinfrastruktur och affärsmodell?
• Tekniska val, eleffekt och elhandelsfrågor.
• Kunderbjudandet – debiteringsmodeller och principer för
tillgång till laddplats och mobilitetstjänster.
• Barriärer – såsom regler, attityder och oklarheter – som
försvårar etablering av laddinfrastruktur.
Seminarieträffarna har visat sig vara populära med över 70
deltagare och aktiva diskussioner. För deltagande bostadsbolag
kommer även en nätverksträff att hållas för att möjliggöra
ytterligare diskussioner och kunskapsspridning.

