
Elektrifiering av Sveriges transport-
sektor
Elektrifieringen av transportsek-
torn kommer att ytterligare öka 
behovet av ett väl fungeran-
de kraftsystem. Elektrifierade 
transporter kommer att vara en 
av lösningarna som krävs för att 
Sverige ska nå målet om att vara 
klimatneutralt till 2045. Trans-
portsektorn är idag den sektor 
där störst andel av energian-
vändningen kommer från fossila 
källor. En elektrifiering av trans-
portsektorn kommer att öka 
behovet av såväl energi, eff ekt 
och överföringskapacitet av el. 
Detta kommer att öka kraven på 
framtidens kraftsystem. 

Sweco har, på uppdrag av 
Svenskt Näringsliv, analyserat tre 
scenarier med olika elektrifie-
ringsgrad och -takt: snabb och 
omfattande elektrifiering; med-
elsnabb och betydande elektri-
fiering; och, långsam och måttlig 
elektrifiering. Såväl vägtrafik som 
spårbunden trafik, sjöfart och 
luftfart ingår i scenarierna. Syftet 
med studien är att öka förståel-
sen för elektrifieringen av trans-
portsektorn och dess påverkan 
på elsystemets alla delar.

Transportsektorn är i början av e   
teknologiski  e där transporter går 
från a   drivas med fossila bränslen  ll 
biodrivmedel och el. Om stora delar av 
transportsektorn elektrifi eras bedöms 
e  erfrågan på el öka med cirka 26 
TWh i Sverige. Det medför inte bara 
behov av ökad elproduk  on utan även 
av y  erligare nätkapacitet. Det fi nns 
redan idag kapacitetsbrist på fl era plat-
ser i elnätet och en snabb elektrifi ering 
av transportsektorn riskerar a   förse-
nas på grund av kapacitetsbrist. Av 29 
 llfrågade nätbolag svarade drygt 20 

procent a   de ser a   elektrifi eringen 
av transportsektorn innebär stora eller 
betydande elnätskapacitetsutmaning-
ar i när  d. På längre sikt (>10 år) är det 
mer än 50 procent av nätbolagen som 
ser stora eller betydande utmaningar 
kopplat  ll elnätskapacitetsbrist när 
transportsektorn elektrifi eras. 

Av transportsektorns olika trafi kslag 
bedöms vägtrafi ken och då i första 

hand personbilar a   stå för den största 
delen av den ökade elanvändningen. 
Elanvändningen i övriga trafi kslag 
kommer rela  vt vägtrafi k öka betydligt 
mindre och inom lu  fart och sjöfart 
bedöms det a   andra alterna  v än 
elektrifi ering kommer a   vara huvud-
spåret. Sjöfarten kan dock kan komma 
a   få problem med elnätskapacitets-
brist då landström och laddning av 
ba  erier kan medföra höga eff ekt-
behov. Flera av Sveriges större ham-
nar är lokaliserade i områden som 
idag har elnätskapacitetsutmaningar. 
I e   scenario där investeringar i nya 
stambanor sker förväntas bantrafi kens 
elanvändningen öka något y  erligare 
jämfört med om de  a inte sker. Elnät 
dimensioneras e  er högsta eff ekten 
som behöver överföras. Om elfordo-
nen laddas på rä    dpunkt kommer 
man a   behöva investera mindre i 
kapacitetshöjande åtgärder i elnäten. 
De  a gäller på samtliga elnätsnivåer: 
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från lokalnät  ll stamnät.  Möjligheterna a   ladda smart är 
som störst för privatbilsfl o  an då yrkestrafi k som bussar 
och lastbilar är mindre fl exibla. Centralt för påverkan på 
elnäten är hur smart laddningen av elfordonen kommer a   
vara i fram  den. De ekonomiska incitamenten  ll a   ladda 
smart är rela  vt små idag. Människor är styrda av invanda 
beteenden och e  erfrågan på el är generellt oelas  sk. 
Större prisskillnader inom dygnet, samt förbä  rad auto-
ma  sering, bedöms öka incitamenten  ll a   ladda smart i 
fram  den.  
 
Elektrifi eringen av transportsektorn kommer a   inne-
bära e   ökat behov av nya infrastrukturinvesteringar. Det 
kommer a   behövas mer laddningsinfrastruktur för både 
långsam och snabb laddning samt förstärkningar i elnätet. 
Personbilar kommer a   laddas långsamt på na  en men 
snabbt under kortare stopp vid längre resor. För tunga 
transporter är elvägar en möjlig lösning då ba  erier annars 
riskerar a   bli för tunga. För kortare sträckor kan dock 
andra lösningar användas,  ll exempel laddning över na   
i hemmadepån och komple  erande  lläggsladdning vid 
lastning och lossning i anslutning  ll logis  knoder. Ladd-
sta  oner måste därmed byggas vid depåer för laddning 
med lägre eff ekter t.ex. över na  en, samt på vägen och vid 
logis  kcenter och terminaler för snabbare laddning under 
dagen. För stadsbussar är både depåladdning och snabb-
laddning möjliga lösningar idag. Nya tåg och tunnelbane-
linjer är stora investeringar som kommer öka både elan-
vändningen och eff ektbehovet. Anläggningar för landström 
och snabbladdare resulterar i stora eff ekter lokalt i hamnar 
vilket nätet måste klara av. På grund av långa led  der för 
elnätsinvesteringar kopplat  ll både  llståndsprocesser och 
leverans  der i kombina  on med få incitament  ll smart 
laddning kan en snabb elektrifi ering av transportsektorn 
riskera a   försenas. Kartan visar hur vägtrafi ken geografi skt 
är fördelad idag samt vilka områden som har elnätskapaci-
tetsbrist just nu. I dessa områden kan en snabb elektrifi e-
ring av transportsektorn resultera i än större utmaningar. 
        

Översikt över olika trafi kslags 
påverkan vid en omfa  ande elektri-
fi ering. Rö   indikerar hög påverkan, 
låg poten  al eller svårigheter inom 
respek  ve kolumn medan grönt 
indikerar låg påverkan, god poten  al 
eller större framkomlighet 
Källa: Sweco

För mer informa  on kontakta Magnus Lindén, Sweco.
Rapporten kan laddas ner hos Svenskt Näringsliv:
h  ps://www.svensktnaringsliv.se/fragor/elforsorjning/elektrifi e-
ring-av-sveriges-transportsektor_770732.html
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