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Huvudstudie om  transportsektorns elektrif iering  m ed 
fokus på sam hällsbyggnad och planering  av väg tra fikens 
laddinfrastruktur  

 

Trafikutskottets uppföljnings- och forskningsgrupp föreslår att huvudstudien om 

elektrifiering av transportsektorn fokuseras på samhällsbyggnad och planering av 

vägtrafikens laddinfrastruktur. Avgränsningen till laddinfrastruktur för vägtrafik 

(lätt och tung) görs eftersom vägtrafiken står för den absoluta merparten av 

växthusgasutsläppen från inrikes transporter. 

 

Sy fte och frågeställningar 

Syftet är att ta fram en kunskapsöversikt som ska ge en fördjupad förståelse av 

vilka incitament och hinder som finns för olika aktörer som medverkar i och 

planerar för en utbyggnad av vägtrafikens laddinfrastruktur. Gruppen föreslår att 

följande frågeställningar vägleder urvalet och genomgången av underlagen till 

översikten: 

 

• Vilka olika slags laddinfrastruktur ser kommuner, regioner, företag, 

bostadsföreningar m.fl. störst incitament att investera i? 

• Vilka är de viktigaste hindren enligt kommuner, regioner, företag, 

bostadsföreningar m.fl. för utvecklingen av olika typer av laddinfrastruktur 

(t.ex. i termer av sårbarhet, bristande energiförsörjning eller regelverk)? 

• Vilka målkonflikter finns och hur har de hanterats (t.ex. mellan 

samhällsekonomisk effektivitet och lönsamhet för transport- och 

energibranschens aktörer)? 

• Hur kan konsumenternas beteende påverkas till en mer samhällseffektiv 

laddning (att t.ex. inte ladda samtidigt)? 

• Hur planeras det för att laddinfrastrukturen ska bidra till planerbarhet och 

flexibilitet i elsystemet (t.ex. användning av bilbatterier som buffert)? 

• Vilka goda exempel finns (t.ex. på hur en region hanterat målkonflikter, hur 

konsumenters beteende kan påverkas eller på hur någon aktör planerat för 

flexibilitet i elsystemet)? 

• Hur planeras det för en utbyggnad av laddinfrastruktur som syftar till att 

minska batteribehovet i bilarna (t.ex. modulära snabbladdare byggda på 

lågvolts-strömförsörjning)? 
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• Vilka tekniska lösningar bedömer relevanta aktörer är effektiva och goda 

och varför (t.ex. elvägar för tunga och lätta transporter, fullskaleförsök i 

bostadsområden, lösningar med tvåvägsladdning, s.k. vehicle to grid, eller 

utveckling av modulära snabbladdare)? 

 

 

Metod och genomförande 

 

Dokumentstudier 

Kartläggning av relevanta kunskapsunderlag. Urval och analys av underlagen 

görs utifrån frågeställningarna ovan. 

 

Kompletterande intervjuer med forskare och experter 

I den mån det inte går att få svar på frågeställningarna genom dokumentstudier 

ställs kompletterande frågor till berörda experter (från såväl akademi och 

myndighet som näringsliv). 

 

Internationell utblick 

Översiktliga jämförelser av aspekter som kommit fram i studien kan göras med 

andra nordiska och relevanta länder i de fall kunskapsunderlag finns tillgängliga 

och bedöms vara jämförbara. 

Referensgrupp 

En referensgrupp med forskare och experter – som godkänns av utskottets 

uppföljnings- och forskningsgrupp – bidrar med synpunkter till hur urvalet av 

kunskapsunderlagen genomförs, och till den analys av kunskapsunderlagen som 

genomförs inom ramen för projektet.  

 

Tidsplan 

Nedan presenteras en preliminär tidsplan. Fler avstämningsmöten i 

trafikutskottets uppföljnings- och forskningsgrupp kan tillkomma.  

 

Period Aktivitet 

17 januari 2023 Beslut i trafikutskottet om huvudstudie. 

Februari 2023 Förslag på forskare och experter till 

referensgruppen lämnas till TU:s arbetsgrupp 

för uppföljning och forskning. 
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Våren 2023 Huvudstudie inleds. Dokumentstudier. 

Möte/kontakter med referensgruppen. 

Senvåren 2023 Ev. kompletterande intervjuer med experter. 

Hösten 2023 Ev. internationell utblick. Möten/kontakter 

med referensgruppen. 

Juni–augusti 2023 Faktagranskning av rapportutkast 

(beskrivande delar). 

September 2023 Utkast till rapportens beskrivande delar till 

gruppen. 

Oktober 2023 Möte i TU:s arbetsgrupp för uppföljning och 

forskning där synpunkter på utkastet och 

inspel till gruppens sammanfattande 

iakttagelser lämnas. 

November 2023 Utkast till hela rapporten inkl. gruppens 

sammanfattande iakttagelser skickas till 

gruppen. 

November 2023 Möte i TU:s arbetsgrupp för uppföljning och 

forskning för synpunkter på hela 

rapportutkastet. 

December 2023 Synpunkter inarbetas och nytt utkast skickas 

till gruppen för slutligt godkännande. 

December 2023 Ev. beslut i gruppen och därefter i 

trafikutskottet om ev. publicering och ev. 

seminarium eller dyl. med anledning av 

rapporten. 

 

 


