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Sammanfattning 
Klimatförändringar och effekterna av global uppvärmning är ett växande problem i världen 
och anses vara en av vår tids största utmaningar. Idag står Sveriges inrikes transporter av en 
tredjedel av landets totala växthusgasutsläpp och är i hög grad beroende av fossila 
drivmedel.  För att eftersträva ett hållbart energisystem har politikerna satt upp ett mål om en 
fossilfri fordonsflotta år 2030.  För att uppnå detta mål behöver koldioxidintensiva 
energikällor gradvis ersättas med renare alternativ. Där har bland andra elfordon och 
bränslecellsfordon potential att vara nycklar i en sådan teknisk omvandling. Dock finns det 
många barriärer för att implementera vätgas som drivmedel, däribland de finansiella riskerna 
kring den stora investeringen i samband med upprättandet av produktion och infrastruktur.  
 
Syftet med rapporten har varit att studera om, och på vilket sätt, vätgasdrivna 
bränslecellsfordon kan bidra till en teknisk omvandling av den svenska transportsektorn. Den 
ekonomiska ägandekostnaden för fyra utvalda fordonsapplikationer; gaffeltruckar, bussar, 
distributionsfordon och båtar har studerats för att undersöka vilka som har störst potential att 
bidra till de vätgasdrivna bränslecellsfordonens genomslag ur ett marknadsmässigt och 
ekonomiskt perspektiv. Varje fordonsapplikation har jämförts med sina respektive 
konventionella och/eller miljöanpassade motsvarigheter genom beräkningsmodellen Total 
Cost of Ownership. Vidare har applicerandet av ett systemperspektiv, med de teoretiska 
ramverken Multi-Level Perspective (MLP) och Strategic Niche Management (SNM) i fokus, 
varit värdefullt för förståelsen av vätgasens och bränslecellsfordonens roll i kontexten av ett 
sociotekniskt system och för att identifiera hur marknadsintroduktionen och diffusionen av 
dessa ska ske på ett hållbart sätt. 

Resultaten i denna studie visar på att initiala satsningar på småskaliga projekt inom 
vätgasdrivna fordonsapplikationer så som gaffeltruckar, bussar, distributionsfordon och båtar 
har potential att fungera som en katalysator för en framtida introduktion av vätgasdrivna 
bränslecellsfordon. Sådana projekt skulle inte omedelbart leda till en avsevärd reduktion av 
koldioxidutsläpp utan snarare hjälpa att bryta barriärerna och underlätta för en framtida 
marknadsintroduktion av vätgasdrivna bränslecellsfordon i Sverige. Ur ett större perspektiv 
skulle utvecklingen av vätgasdrivna bränslecellsfordon även uppmuntra till en spridning av 
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andra miljöanpassade alternativ, vilket ytterligare driver fram den tekniska omvandlingen 
genom positiva feedback-loopar. Då en teknisk omvandling av den svenska transportsektorn 
kräver en kombination av flera drivmedel och tekniker bör vätgasdrivna bränslecellsfordon 
betraktas som ett komplement till andra miljöanpassade alternativ, inte en konkurrent. 

Vidare tyder resultaten på att vätgasdrivna bränslecellstruckar (gaffeltruckar) och 
bränslecellsbussar kan bli de första applikationerna som introduceras i Sverige via småskaliga 
implementationsprojekt fram till år 2030 och därefter kommersialiseras. Dessa applikationer 
har de ekonomiska förutsättningarna som krävs och det finns i dagsläget tydliga drivkrafter 
och aktörer som verkar för deras utveckling i Sverige. Distributionsfordon med vätgasdrivna 
räckviddsförlängare finns i Europa och kan, givet att Bonus-malus systemet introduceras, bli 
ekonomiskt försvarbara i Sverige. Inom båt-applikationen anses pendelfärjor vara lämpliga 
för enstaka projekt som kan gynna diffusionen av vätgasdrivna bränslecellsfordon, medan 
deras verkliga genomslag tros bortom 2030. Däremot kan dynamiska effekter i det socio-
tekniska systemet påskynda utvecklingen applikationerna emellan. Vidare har styrmedel och 
samordning av infrastruktur och andra strategiska samarbeten identifieras som de viktigaste 
lösningarna för att få igenom småskaliga implementationsprojekt på kort sikt, och större 
strukturella förändringar i det svenska transportsystemet på lång sikt. Det bör belysas att nya 
alternativ så som vätgas och bränslecellsfordon ofta genomgår en långsam 
marknadsutveckling. Det är därför väsentligt att skapa rimliga förväntningar då det krävs 
stora förändringar inom infrastrukturen och transportmönster samt betydande 
teknikutveckling för att dessa ska nå marknadsmässig mognad. 
 

Nyckelord: Vätgas, Bränslecellsfordon, Sveriges transportsektor, Teknisk omvandling, 
Multi-Level Perspective, Total Cost of Ownership 
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Abstract 

Climate changes and the effects of global warming is a growing problem worldwide and is 
considered to be one of our times greatest challenges. Today, Swedish domestic transports is 
highly dependent on fossil fuels and account for one third of the greenhouse emissions in the 
country. In order to maintain a sustainable energy system, policy-makers in Sweden have set 
as target for Sweden to have a fossil free vehicle fleet in 2030. To achieve this goal, carbon-
intensive fuels need to be gradually replaced with more sustainable alternative. In this 
context, hydrogen fuel cell vehicles and electric vehicles could be key alternatives in this 
transition. However, there are several barriers to the implementation of hydrogen and fuel cell 
vehicles (FCEVs), such as the financial risks associated with the big investments in 
production systems and infrastructure. 
 
The purpose of this report has been to study if, and in what way, hydrogen FCEVs can 
contribute to a technological transition within the Swedish transportation sector. The total 
ownership cost of four, selected vehicle applications; forklifts, busses, distribution vehicles 
and boats have been studied to analyse which applications are most likely to contribute to the 
breakthrough of FCEVs from a economic and market oriented perspective. Each vehicle 
application has been compared to its conventional and/or low-emission alternative through 
assessing the Total Cost of Ownership. Moreover, the use of theoretical frameworks, 
especially the Multi-Level perspective (MLP) and Strategic Niche Management (SNM), has 
been valuable to understand the role of hydrogen FCEVs in the context of a socio-technical 
system and identify how these can be introduced to the market in a sustainable manner.  
 
The results in this study indicate that initial market introduction through small-scale projects 
within vehicle applications such as forklifts, busses, distribution vehicles and boats could be a 
potential catalyser of the future introduction of hydrogen FCEVs. Such projects would not 
immediately result in considerable emission reductions, but rather help break the barriers and 
facilitate the future diffusion of hydrogen and fuel cell technology in Sweden. Also, from a 
wider perspective, the development and successful introduction of hydrogen FCEVs could 
potentially encourage and enable the diffusion of other environmentally adapted fuels and 
vehicle technologies.  This would further enforce the technological transition through positive 
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feedback-loops. Since such a transition of the Swedish transportation sector requires a 
combination of several alternative fuels and technologies, hydrogen FCEVs should be 
considered as a complement to other environmentally adapted alternatives, not a competitor.  
 
Furthermore, the results indicate that hydrogen fuel cell forklifts and busses could be the first 
niche applications that are introduced in Sweden through small-scale implementation projects, 
and later commercialized, by 2030. These applications can be made competitive compared to 
other alternatives today and there are existing parties that currently drive the development of 
these forward. Distribution vehicles with hydrogen fuelled range extenders currently exist in 
Europe and can become competitive if the Bonus-malus system would be introduced in 
Sweden. Within the boat-application, hydrogen fuel cell passenger ferries are identified as 
most suitable for small-scale projects, however their true breakthrough is expected to incur 
beyond 2030. However, dynamic effects in the socio-technical system could catalyse the 
development among applications. Furthermore, regulatory instruments, coordination of 
refuelling stations and other strategic collaborations are identified as the most important 
solutions to carry through small-scale implementation projects in the short term, and more 
substantial structural changes in the Swedish transportation sector in the long term. It should 
be emphasized that new alternatives such as hydrogen and FCEVs generally experience a 
slow market development and diffusion. Thus, it is important to have realistic expectations 
since the process requires considerable changes within infrastructure, transportation patterns 
and technological development. 
 
Key words: Hydrogen, Fuel cell vehicles, Swedish transportation sector, Technological 
transition, Multi-Level Perspective, Total Cost of Ownership 
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DEFINITIONER & FÖRTYDLIGANDEN 
 
Term Beskrivning 

 
Fordonsapplikation En viss kategori av fordon, exempelvis gaffeltruckar, bussar, 

distributionsfordon, båtar, tåg, flygfarkost, lastbilar. 
Oberoende av drivlina och typ av bränsle.  

Nisch I denna rapport refererar ordet nisch till den teoretiska termen. 
I denna kontext är exempelvis vätgasdrivna bränslecellsbussar 
en nisch medan konventionella bussar inte anses vara det då de 
har nått en marknadsmässig mognad. 

Konventionella drivmedel/fordon Termen konventionella drivmedel syftar till biogas, 
oljebaserade drivmedel så som diesel och bensin och andra 
fossila bränslen. Termen konventionella fordon syftar till de 
typer av tekniker och drivlinor som dominerar marknaden för 
en viss fordonsapplikation. Exempelvis fordon med 
förbränningsmotorer. 

Alternativa drivmedel/fordon Syftar till nya typer av fordonstekniker och bränslen. El och 
vätgas är exempel på alternativa drivmedel, analogt är 
batterifordon och bränslecellsfordon exempel på alternativa 
fordon. 

Demo-projekt Tillfälliga projekt med få test-objekt. 

Småskaliga implementationsprojekt I kontexten av denna rapport refererar termen till mindre, 
permanenta projekt för att introducera ett nytt drivmedel eller 
en ny fordonsteknik. Ska tolkas som större och mer 
omfattande än demo-projekt.  

Eldrivna/ Vätgasdrivna fordon Både bränslecellsfordon och batterifordon har en el-drivlina. I 
batterifordon lagras el-energin i batterier och i 
bränslecellsfordon omvandlas vätgas till el i 
bränslecellssystemet för att driva fram fordonet. Vidare 
kompletteras bränslecellsfordon oftast med batterier för att 
täcka effekttoppar, vilket tekniskt sett gör bränslecellsfordon 
till hybrider. För enkelhets skull refererar termen eldrivna 
fordon till batterifordon i denna rapport, medan termen 
vätgasdrivna fordon refererar till bränslecellsfordon.  
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1 Introduktion 
 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till studien, därefter definieras problemformuleringen och 
syftet. Utifrån detta formuleras sedan den övergripande frågeställningen och de 
underliggande delfrågorna, följt av studiens bidrag och relevanta avgränsningar. 
Avslutningsvis beskrivs rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Klimatförändringar och effekterna av global uppvärmning är ett växande problem i världen 
och anses vara en av vår tids största utmaningar. Den betydande ökningen av växthusgaser 
sedan 1950-talet och framåt har främst drivits av den industriella revolutionen, ekonomiska 
tillväxten och den ökade befolkningsmängden. Det behöver vidtas kraftfulla åtgärder för att 
minska utsläppen och för att undvika allvarliga icke-reversibla konsekvenser för 
mänskligheten och ekosystemen. Dessa insikter har fått forskare, beslutsfattare, företag och 
slutanvändare att söka efter förändring i mänskliga konsumtionsmönster (Laestadius, 2009; 
IPCC, 2014). Ett högst relevant område med stor potential för minskade utsläpp av 
växthusgaser är transportsektorn, som för närvarande utgör 14 % av de totala globala 
utsläppen av växthusgaser.  I dagens samhälle är mobilitet en nyckelfaktor, vilket till stor del 
är en följd av personbilens utveckling och diffusion. Denna utveckling har dock även medfört 
en rad problem, där bidraget till global uppvärmning är ett av de största. En del problem är 
direkt relaterade till användning av förbränningsmotorer som leder till utsläpp av förorenande 
ämnen vilket försämrar lokal luftkvalitet. En väsentlig del av lösningen ligger i att minska 
koldioxidutsläppen vid förbränning av fossila bränslen. För att detta ska vara möjligt behöver 
energiförbrukningen miljöanpassas genom att gradvis ersätta koldioxidintensiva energikällor 
med renare alternativ. (IPCC, 2014)  
 
Idag står Sveriges inrikes transporter för så mycket som en tredjedel av landets totala 
växthusgasutsläpp och 88 % av Sveriges transportsektor är beroende av fossila drivmedel. För 
att trygga energiförsörjningen i Sverige och skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt 
energisystem har politikerna satt upp ett antal energimål. För år 2030 är målet satt om att ha 
en fossilfri fordonsflotta vilket ska göra Sverige ledande inom omställningen från fossila till 
förnyelsebara bränslen. Med bakgrund i detta har Energimyndigheten fått uppgiften att ta 
fram en strategisk plan för omställning av transportsektorn mot fossilfrihet (Wetterstrand & 
Miljömålsrådet, 2016). Denna utredning kommer bygga vidare på Fossilfrihet på väg (SOU 
2013:84) där bedömningen gjordes att en kombination av samhällsåtgärder, effektivare fordon 
samt tillförsel av fossilfri energi krävs för att en omställning till en fossilfri fordonsflotta ska 
bli möjlig. I en sådan teknisk transformation har bland andra elfordon och bränslecellsfordon 
potential att vara nyckeltekniker. Larsson (2015) menar att elfordon är en energieffektiv 
lösning där elektriciteten kan produceras från förnyelsebara energikällor. Dock behöver dessa 
kompletteras för att täcka behovet inom transportsektorn och därför föreslås 
bränslecellsfordon som drivs av metan eller vätgas som ett alternativ. Då miljöproblemen 
relaterade till transportsektorn växer sig allt större blir en storskalig implementering av sådana 
alternativ alltmer trolig och brådskande (Van Bree, Verbong, & Kramer, 2010). 
 
Det finns drivkrafter och incitament till att genomdriva implementeringen av vätgasdrivna 
bränslecellsfordon, vilken kan bidra till en teknisk omvandling av den svenska 
transportsektorn. Först och främst är de potentiella miljövinsterna, såväl minskade utsläpp av 
växthusgaser som lokala utsläpp, ett viktigt incitament som kan bidra till renare luft i 
storstäder. I Sverige kan vätgas produceras med el eller biomassa vilket skapar möjlighet för 
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en inhemsk produktion. Vätgas kan framställas på flera sätt och det är produktionsmetoden 
och resurserna som används i processen som avgör vilken miljöpåverkan vätgas har (Ahmadi 
& Kjeang, 2015). I jämförelse med andra drivmedel och fordonstekniker besitter vätgasdrivna 
bränslecellsfordon en rad fördelar. För det första delar vätgasdrivna bränslecellsfordon flera 
fördelar med elfordon, däribland snabb acceleration och låg ljudnivå vilket kan leda till 
minskat buller i städer vid låga hastigheter. Dock är vätgasdrivna bränslecellsfordon till 
skillnad från eldrivna fordon jämförbara med konventionella fordon när det gäller räckvidd 
och tankningstid (Ball & Weeda, 2015).  
 
Att få vätgasdrivna bränslecellsfordon från vision till marknad kräver enligt Saxe (2008) att 
nischer och marknader identifieras där dessa kan utvecklas och bli konkurrenskraftiga redan 
idag. Saxe tillägger vikten av att ha realistiska förväntningar på vad som är möjligt (Saxe, 
2008) vilket talar för vikten av att studera vätgasdrivna bränslecellsfordons faktiska tekniska 
och marknadsmässiga potential inom den svenska transportsystemet i stort. 

1.2 Problemformulering 
Målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030 skapar utrymme för satsningar och initiativ 
som verkar för att öka andelen miljöanpassade fordon och alternativa drivmedel inom den 
svenska transportsektorn. För att uppnå detta mål krävs en kombination av olika lösningar, 
där vätgasdrivna bränslecellsfordon är en sådan lösning (SOU 2013:84, 2013; Wallmark, 
Mohseni, & Schaap, 2014; Wetterstrand & Miljömålsrådet, 2016). Dagens transportsystem är 
anpassat efter konventionella drivmedel vilket är en av de största barriärerna för att nya 
alternativ som vätgasdrivna bränslecellsfordon ska få genomslag på marknaden. Idag bedrivs 
ett infrastrukturellt EU-projekt vid namn Hydrogen Infrastructure for Transport (HIT) vars 
syfte är att skapa ett europeiskt infrastrukturnät för vätgas för att överkomma ”hönan-eller-
ägget”- situationen (HIT; Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014). Vidare är värdekedjan för 
vätgas ännu outvecklad i Sverige och systemintegrationen är i en omogen fas på grund av 
avsaknad av infrastruktur (Hagman, 2016). International Energy Agency (IEA) (2015) skriver 
i rapporten ”Technology Roadmap – Hydrogen and Fuel Cells” att ännu en stor barriär är de 
finansiella riskerna kring den stora investeringen i samband med upprättandet av produktion 
och infrastruktur, i och med osäkerheten kring bränslecellernas introduktion och framgång på 
marknaden. I Sverige råder en okunskap om hur långt teknikutvecklingen kring vätgas och 
bränslecellsfordon har kommit bland allmänheten och media, vilket skapar missuppfattningar 
om den egentliga situationen (Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014) 
 
Det finns flera rapporter som pekar på att fortsatta studier bör undersöka andra 
fordonsapplikationer än personbilar, där bland annat distributionsfordon och liknande 
företagsägda fordon anses vara lämpliga nischer då dessa har en fast och förutsägbar rutt med 
punkt-till-punkt körning, vilket underlättar utbyggnaden av infrastrukturen (Alexander E. 
Farrell, 2003; HIT-2-Corridors, 2015). En kartläggning av olika fordonsapplikationer behövs 
för att ge en helhetsbild av vilket bidrag dessa kan ha till introduktionen av vätgas som 
drivmedel och hur de på sikt kan bidra till en teknisk omvandling av den svenska 
transportsektorn. En sådan kartläggning ger en bild av möjliga satsningar som kan göras i 
Sverige och kan således utgöra ett underlag för strategiska beslut kring vätgasdrivna 
bränslecellsfordon. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera om, och på vilket sätt, vätgasdrivna bränslecellsfordon 
kan bidra till en teknisk omvandling av den svenska transportsektorn i enlighet med målet om 
en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. I följande studie kommer den ekonomiska 



 

 1-18 

ägandekostnaden för fyra utvalda fordonsapplikationer studeras (se 1.6.2 Val av 
fordonsapplikationer) för att tillsammans med teori och empiriska resultat utforska vad som 
är genomförbart i Sverige fram till år 2030.  

1.4 Frågeställning 
Den övergripande frågeställningen som denna studie ska besvara är: 
 
Hur kan introduktionen av de vätgasdrivna fordonsapplikationerna gaffeltruckar, 
bussar, distributionsfordon och båtar bidra till en teknisk omvandling av den svenska 
transportsektorn?   
 
Frågeställningen kan brytas ned i följande tre delfrågor: 
 
Delfråga 1: Hur kommer de olika fordonsapplikationerna att skilja sig kostnadsmässigt från 
konventionella och andra miljöanpassade alternativ år 2030? 

 
Delfråga 2: Hur ser marknadspotentialen ut för respektive fordonsapplikation med avseende 
på drivkrafter hos aktörer och initiativ i Sverige? 
 
Delfråga 3: Vilka lösningar behövs för att vätgasdrivna bränslecellsfordon ska kunna 
introduceras på den svenska transportmarknaden? 

1.5 Bidrag till forskning 
När det gäller vätgasdrivna bränslecellsfordon har det gjorts tidigare forskning med fokus på 
tekniska specifikationer och miljömässiga fördelar (Notter, Kouravelou, Karachalios, Daletou, 
& Haberland, 2015; Messagie, Boureima, Coosemans, Macharis, & Van Mierlo, 2014). Även 
barriärer för storskalig implementering av vätgasdrivna bränslecellsfordon har studerats i 
tidigare rapporter och problematiken kring produktion, distribution och lagring, samt 
kommersialisering av personbilar har studerats i flera fall (Larsson, 2015; Wallmark, 
Mohseni, & Schaap, 2014). Vidare finns en rad ekonomiska analyser och beräkningar på 
bland annat total ägandekostnad, hädanefter benämnt Total Cost of Ownership (TCO) för 
framförallt personbilar. Däremot finns det i dagsläget ett begränsat antal studier som 
utvärderat den ekonomiska och marknadsmässiga potentialen hos andra fordonsapplikationer 
än personbilar i Sverige och som sätter dessa i förhållande till varandra (Folkesson, 2008; 
Wallmark b, 2016). Det finns således ett gap i tidigare undersökningar kring vätgasdrivna 
bränslecellsfordon ur Sveriges perspektiv, vilket skapar utrymme för denna studie.  
 
För att minska detta forsknings-gap ämnar därför denna studie bidra med en analys av olika 
fordonsapplikationer för vätgas (gaffeltruckar, bussar, distributionsfordon och båtar). Mer 
specifikt undersöks vilken eller vilka av de studerade fordonsapplikationerna som har störst 
konkurrenskraft gentemot sina respektive substitut, samt har potential att bidra till de 
vätgasdrivna bränslecellsfordonens genomslag. Huvudfrågan knyter samman den empiriska 
studien med teori och avser analysera de valda applikationernas roll och potential inom det 
svenska transportsystemet utifrån ett socio-tekniskt systemperspektiv. Den första delfrågan 
ämnar ge en överblick över det ekonomiska gapet mellan olika vätgasdrivna 
fordonsapplikationer och deras konventionella motsvarigheter, för att göra en bedömning av 
det vätgasdrivna alternativets konkurrensförmåga på marknaden. Vidare bidrar delfråga två 
med en överblick över marknadspotentialen för respektive fordonsapplikation för att ge en 
uppfattning om initiativ och drivande aktörer i Sverige. Delfråga tre ämnar ge svar på vilka 
lösningar som behövs för att vätgasdrivna bränslecellsfordon ska få verkligt genomslag för att 
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på sikt bidra till en teknisk omvandling av den svenska transportsektorn. Sammanfattningsvis 
är studiens huvudsakliga bidrag de empiriska resultaten från beräkningar och intervjuer. 
Genom att besvara dessa frågeställningar avser denna rapport även att bidra till projektet SIA 
som Sweco genomför under finansiering från Energimyndigheten. 

1.6 Avgränsningar  
För att uppnå ett djup i analysen och resonemanget som förs i studien, samt på grund av 
frågeställningens karaktär och begränsningar i tid och omfattning har en del avgränsningar 
gjorts, vilka beskrivs nedan. 

1.6.1 Generella avgränsningar 
• Denna rapport studerar den ekonomiska och marknadsmässiga potentialen för 

fordonsapplikationerna gaffeltruckar, bussar, distributionsfordon och båtar i Sverige. 
Andra applikationer så som taxibilar, flygplan, tåg och arbetsmaskiner inkluderas således 
inte i studien.  

- Med ekonomisk potential avses hur TCO per fordon och år för respektive 
fordonsapplikation förhåller sig till marknaden och hur ekonomiskt 
konkurrenskraftig dessa är i jämförelse med de konventionella alternativen. 

- Med marknadsmässig potential avses aspekter så som acceptans, befintliga aktörer 
och politiskt stöd i samband med respektive applikation. 
 

• Rapporten avgränsar sig till att fokusera på de kostnadsmässiga skillnaderna mellan 
vätgasdrivna fordonsapplikationer och övriga alternativ för att identifiera det ekonomiska 
gapet. Således görs inte djupgående analyser av de tekniska eller miljömässiga aspekterna 
hos övriga alternativ i jämförelse med vätgasdrivna bränslecellsfordon. Vätgas ska 
betraktas som ett komplement till andra miljöanpassade fordon och drivmedel, varför 
denna rapport fokuserar på att analysera vätgasens bidrag till en teknisk omvandling i 
symbios med övriga alternativ.  
 

• Rapporten studerar endast Sverige och indikationer på lämpliga strategier för 
vätgasimplementering syftar således till den svenska transportindustrin. Detta eftersom 
det anses finnas ett forsknings-gap när det gäller just de valda fordonsapplikationerna i 
denna studie, där det inte tidigare genomförts konkreta ekonomiska beräkningar 
kombinerat med djupgående empiriska studier och teoretisk analys. Däremot används de 
vätgasdrivna bränslecellsfordonens utveckling på den globala marknaden som underlag 
för att skapa en kontext och sätta analysen för Sverige i ett större sammanhang.  

 
• Rapporten inkluderar inte några ingående analyser av de vätgasdrivna 

bränslecellsfordonens miljömässiga fördelar, de olika produktions- eller 
distributionsmetoderna och deras respektive miljöinverkan, då detta anses ligga utanför 
studiens fokus och då det redan bedrivits mycket forskning kring detta. Däremot har dessa 
komponenter relevans i värdekedjan och för hur beräkningsmodellerna är utformad samt 
vilka antaganden som gjorts inom respektive fordonsapplikation. Beräkningsmodellen och 
samtliga antaganden för respektive fordonsapplikation beskrivs mer ingående i kapitel 5. 
 

• Denna rapport inkluderar inte beräkningar och strategiska rekommendationer för 
utbyggnaden av tankstationer och infrastrukturen kring vätgas i och med att det redan 
finns nationella initiativ på området. Sweco har, på uppdrag av Vätgas Sverige, 
tillsammans med 25 projektaktörer tagit fram en implementationsplan för 
vätgasinfrastrukturen i Sverige mellan 2014-2020 (Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014). 
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Däremot inkluderar beräkningsmodellerna kostnaderna för tankstationer enligt den satta 
systemgränsen för respektive fordonsapplikation. 

 
• Beräkningarna som presenteras i denna rapport inkluderar direkta kostnader i samband 

med fordonsägande och användning. Indirekta kostnader inkluderas inte. 
- Försäkringskostnader inkluderas inte i beräkningsmodellen då dessa beror av 

flertalet faktorer specifika för respektive fordonsapplikation samt ägarstruktur.  
- Andra beräkningsspecifika antaganden och avgränsningar som görs presenteras 

separat i detalj för respektive fordonsapplikation (se kapitel 5 Beräkningsmodell).  
 

• Denna rapport avgränsas till att enbart studera vätgasdrift med bränsleceller. Vätgas kan 
även omvandlas till elenergi i förbränningsmotorer, men då detta är ineffektivt och 
ekonomiskt olönsamt i jämförelse med omvandling i bränsleceller kan detta alternativ 
försummas. 
 

• I denna rapport studeras endast tillämpningen av vätgas som drivmedel i 
bränslecellsfordon. Vätgas och bränsleceller har flera olika användningsområden, där 
andra exempel är stationära tillämpningar (Vätgas Sverige) eller användning av vätgas vid 
reduktion av järnmalm inom stålindustrin (Tillväxtanalys, 2016).  

1.6.2 Val av fordonsapplikationer 
I denna rapport studeras fordonsapplikationerna gaffeltruckar, bussar, distributionsfordon och 
båtar. Samtliga applikationer är fordon med bestämda kör-rutter mellan fasta punkter, vilket 
förenklar planeringen för infrastruktur och enligt Farrell, Keith och Corbett (2003) utgör 
dessa applikationer lämpliga alternativ för en initial introduktion av vätgasdrivna 
bränslecellsfordon. I och med att denna rapport ämnar bidra till projektet SIA har valet av 
fordonsapplikationer även gjorts utifrån gemensam diskussion med Sweco. Som en del i att ta 
fram en strategisk innovationsagenda för vätgas är det relevant att studera olika 
fordonsapplikationer som är lämpliga för vätgasdrift. Då tidigare studier främst fokuserat på 
de vätgasdrivna personbilarna avgränsar sig denna rapport till att inte studera just denna 
applikation. Vidare genomför SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) just nu en 
omfattande studie på vätgasdrivna arbetsmaskiner, varför denna rapport väljer att avgränsa sig 
till att inte studera dessa utan fokuserar på att komplettera med studerandet av andra 
fordonsapplikationer, med undantag för gaffeltruckar.  
 
Gaffeltruckar är intressanta ur perspektivet att de nått en kommersiell nivå i USA, varför det 
är relevant att studera om dessa även kan vara ekonomiskt och marknadsmässigt 
konkurrenskraftiga i Sverige. Vidare är vätgasdrivna bränslecellsbussar uppmärksammade 
idag vilket märks exempelvis på EU:s riktade satsningar för att stödja dessas 
marknadsutveckling. Dessutom har demo-projekt med vätgasdrivna bränslecellsbussar 
genomförts tidigare i Sverige och det finns aktörer som är intresserade av att driva fram denna 
utveckling. Vätgasdrivna distributionsfordon är en relativt outvecklad applikation, däremot 
finns de i form av eldrivna distributionsfordon med bränsleceller som räckviddsförlängare. 
Dessutom ligger dessa teknikmässigt nära bränslecellsbussar, vilket talar för att deras 
marknadsutveckling kan komma att följa bussarnas. Vidare är även vätgasdrivna 
bränslecellsbåtar relativt outvecklade globalt sett, men de senaste årens utveckling av 
bränslecellsfärjor i exempelvis Nederländerna och Norge gör det intressant att studera denna 
applikations framtidspotential i Sverige.  
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1.7 Rapportens disposition 
Den återstående delen av rapporten är disponerad enligt följande: 
 
Kapitel 2 Vätgas – En Överblick: Detta kapitel innehåller litteratur och 
bakgrundsinformation om vätgas som drivmedel som anses relevanta för förståelse av 
studien. Överblicken inkluderar en introduktion till vätgas som drivmedel och 
bränslecellsfordon, samt vätgasens nuvarande marknadssituation, med fokus på de fyra 
fordonsapplikationerna gaffeltruckar, bussar, distributionsfordon och båtar.  
 
Kapitel 3 Metod: I detta kapitel beskrivs metoden som använts för att besvara 
frågeställningen. Kapitlet inkluderar en beskrivning av vald forskningsdesign, samt en 
överblick över arbetsprocessens olika delar. Vidare beskrivs de datainsamlingsmetoder som 
använts följt av källkritik och kvalitetsbedömning.  
 
Kapitel 4 Teoretiskt ramverk: I detta kapitel presenteras de teoretiska verktyg och ramverk 
som anses relevanta för att besvara frågeställningen. Teorier kring bland annat teknisk 
omvandling presenteras och sammankopplas med tidigare studier om nya drivmedel i 
kontexten av transportsektorn som ett sociotekniskt system. Vidare presenteras det verktyg 
som ligger till grund för beräkningsmodellen i denna rapport. 
 
Kapitel 5 Beräkningsmodell: I denna del av rapporten presenteras beräkningsmodellen för 
respektive fordonsapplikation, vilket inkluderar en beskrivning av den valda fallstudien, 
samtliga antaganden och ingångs-parametrar.  
 
Kapitel 6 Resultat och analys: I detta kapitel presenteras de empiriska och 
beräkningsmässiga resultaten av studien. De övergripande intervjuresultaten presenteras, följt 
av ett separat resultat-avsnitt för respektive fordonsapplikation som studerats. Resultaten 
analyseras löpande utifrån det teoretiska ramverket. 
 
Kapitel 7 Diskussion: I denna del av rapporten diskuteras de viktigaste insikterna från 
intervju- och beräkningsresultaten från kapitel 6. Diskussionen förs utifrån det teoretiska 
ramverket och sammankopplar således empiri med teori. 
 
Kapitel 8 Slutsats: I detta kapitel sammanfattas de viktigaste slutsatserna i studien. 
Inledningsvis besvaras delfrågorna vilket sedan mynnar ut i besvarandet av den övergripande 
frågeställningen. Här presenteras även förslag på framtida studier inom rapportens 
forskningsområde. 
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2 Vätgas – En överblick 
Det här avsnittet innehåller litteratur och bakgrundsinformation om vätgas som drivmedel 
som anses relevanta för förståelse av studien. Överblicken inkluderar en introduktion till 
vätgas som drivmedel och bränslecellsfordon, samt vätgasens nuvarande marknadssituation 
både i Sverige och globalt, med fokus på de fyra fordonsapplikationerna gaffeltruckar, 
bussar, distributionsfordon och båtar.  

2.1 Vätgas som drivmedel 
Inledningsvis är det relevant att ha en övergripande förståelse för vätgas som drivmedel för att 
kunna följa resonemangen senare i rapporten.  
 
Först och främst är det viktigt att belysa att vätgas är en energibärare och inte en energikälla, 
vätgas i sin rena form finns bundet i naturen och att extrahera denna kräver mycket energi 
(Ahmadi & Kjeang, 2015; IEA, 2015). I en rapport från IEA (2015) beskrivs vätgas som en 
flexibel energibärare som på ett effektivt sätt kan omvandlas till någon form av energi för 
olika slutanvändningstillämpningar. Vätgas som energibärare kan användas för lagring av 
energi, vilket innebär att den kan transporteras och användas vid behov. Om vätgasen är 
framställd med förnybara bränslen kan vätgas hjälpa till att minska användandet av fossila 
bränslen (IEA, 2015). Vätgasens miljöpåverkan beror dock på vilka energikällor som används 
vid produktionen (Ahmadi & Kjeang, 2015). Givet att produktionen sker via förnyelsebara 
energikällor leder det till minskade koldioxidutsläpp och lokala utsläpp vilket bidrar till 
renare luft. Eftersom bränslecellsfordon räknas till kategorin miljöanpassade fordon betraktas 
införandet av dessa fordon som ett led i att förhindra den globala uppvärmningen från att nå 2 
°C (IEA, 2015). Vidare är vätgas väl lämpad för att användas i bränsleceller, som på ett 
effektivt sätt omvandlar vätgasen för att generera elektricitet och på så vis driver fordonet. 
Jämförelsevis har förbränningsmotorer en verkningsgrad på ungefär 20 % medan 
vätgasdrivna bränslecellsfordon kan nyttja cirka 40-60 % av energin lagrad i vätgasen 
(Ahmadi & Kjeang, 2015). Dessutom har bränslecellssystemen få lösa delar och inget 
materialbyte sker under processens gång, vilket ger hög hållbarhet (Saxe, 2008).  

2.1.1 Produktion och distribution av vätgas 
Den huvudsakliga fördelen med vätgas som drivmedel är att den lokalt sett är utsläppsfri och 
den enda restprodukten från energiomvandlingen är vatten. Dock är det viktigt att notera att 
vätgasens totala miljöinverkan till hög grad beror av hur den är producerad (Ahmadi & 
Kjeang, 2015). Vätgas kan produceras från både primära och sekundära energikällor, 
beroende på den regionala tillgången (IEA, 2015). Vätgas utvinns mestadels från metan, 
vatten och el eller biomassa. Den vanligaste metoden är att utvinna vätgas från 
ångreformering av metan, som är huvudkomponenten i både naturgas och biogas, där naturgas 
är mest förekommande och där utvinningen medför ett nettoutsläpp av koldioxid. Kostnaden 
för reformering är relativt låg på grund av skalfördelar (Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014; 
Larsson, 2015). Elektrolys är en annan metod för vätgasframställning och troligtvis den 
metod som kommer att användas i Sverige. Idag importeras majoriteten av drivmedel som 
används i Sverige, men vätgasproduktion via elektrolys skulle utgöra en väg för Sverige att 
bli oberoende av import från andra länder. Dessutom kan vätgas användas för att lagra energi 
vilket gör att intermittent elproduktion kan jämnas ut (Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014). 
Elektrolys innebär att vatten sönderdelas med elektricitet till två beståndsdelar; vätgas och 
syrgas. Kostnaden för produktion via elektrolys beror till stor del av årstiden då den följer 
elprisutvecklingen. Det är viktigt att belysa att de miljömässiga fördelarna med vätgas som 
produceras via elektrolys till stor del beror av hur elen är producerad. Den tredje metoden, 
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förgasning av biomassa, är endast i pilotstudiefasen och appliceras således inte ännu 
(Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014). Beräkningsmodellerna i denna rapport kommer att 
utgå från vätgasproduktion via elektrolys. De olika produktion- och distributionsmetoderna 
kommer inte att diskuteras ingående i rapporten.  

2.1.2 Infrastruktur och tankning 
Graden av mobiliteten med vätgasdrivna bränslecellsfordon beror huvudsakligen av att 
infrastrukturen möter förväntningar och behov hos ägarna, och utgör en väsentlig faktor för 
att uppnå marknadsspridning (Ball & Weeda, 2015).  
 
Infrastrukturen för vätgas är i dagsläget begränsad globalt sett, där USA, Tyskland, Japan och 
Sydkorea ligger i framkant. I världen finns ungefär 300 vätgastanksstationer vilket kan 
jämföras med de cirka 400 000 konventionella tanksstationer som finns globalt (Ball & 
Weeda, 2015). I Sverige finns totalt tre tankstationer i dagsläget, belägna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö (Larsson, 2015). Trots att infrastrukturen för vätgas inte är fullt utbyggd 
har vätgastankstationer genomgått en teknisk utveckling de senaste åren i och med de 
lärdomar som tagits allteftersom dessa ökat i antal. Det har lett fram till standardiseringar för 
funktion och storlek på tankstationerna vilket gör att dessa idag är redo för att skalas upp och 
byggas ut i ett brett nätverk (Ball & Weeda, 2015).   
 
Vätgastanksstationer, Hydrogen Refuelling Station (HRS) på engelska, består av 
komponenterna vätgaslager, kompressor och dispenser. Likt fordonsgas tankas vätgas genom 
trycksättning av gas till en viss nivå då tankmunstycket kopplas till fordonet (Wallmark, 
Mohseni, & Schaap, 2014). För bilar tar det cirka tre minuter att ladda och för bussar ungefär 
12 minuter (Van der Laak, Martens, Neis, & Proost, 2015). Idag tankas fordon med väte i 
gasform (medan flytande väte används främst som raketbränsle) och generellt finns det två 
typer av tryck för tankstationer, 350 bar och 700 bar. Anledningen till detta är att olika 
fordonsapplikationer har olika stora tankutrymmen. Således krävs olika grader av 
komprimering för att en full tank ska kunna motsvara de konventionella fordonens räckvidd. 
Ett gemensamt beslut av industrin har tagits på global nivå där ett tryck på 700 bar gäller för 
personbilar för att de ska få en räckvidd på cirka 400-700 km. Bussar, distributionsfordon och 
gaffeltruckar kräver istället ett tryck på 350 bar (Ball & Weeda, 2015). Dessa kan ha ett lägre 
tryck då de inte har samma brist på utrymme, exempelvis i fallet med bussar är tankarna är 
placerade på taket. Vidare sker lagring av vätgas vid ett lägre tryck på 200 bar då det är mer 
kostnadseffektivt (Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014).  
 
Investeringskostnaden för att bygga en vätgastankstation är cirka 5-15 MSEK. I dagsläget 
finns dock ett EU-stöd på 50 % av investeringskostnaden för en vätgastankstation, detta för 
att skapa incitament för aktörer att investera i infrastruktur kring vätgas. Kostnaden för att 
bygga en tankstation varierar beroende på kapacitet, tryck och var vätgasen framställs (on-site 
eller off-site). Det finns en viss grad av skalfördelar vilket innebär att den blir billigare per 
levererad kg vätgas. En tankstation blir således ekonomiskt bärig då den har hög beläggning 
(Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014). Om bidrag och subventioner exkluderas behöver 
tankstationerna vara relativt stora och ha hög kapacitet för att anläggningen ska vara 
ekonomiskt gångbar. Detta indikerar att det till en början behövs stöd till investeringar i 
infrastruktur för att det ska vara möjligt att få ut vätgasdrivna fordon på marknaden 
(Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014; Larsson, 2015). 
 
För att kunna applicera ett systemperspektiv och ge en kontext till de frågor som denna 
rapport ämnar besvara är det även viktigt att ha en förståelse för vätgasens nuvarande 
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marknadssituation både i världen, i Europa och i Sverige, varför nästa kapitel behandlar just 
detta.  

2.1.1 Vätgas i förhållande till andra drivmedel 
Det finns en del tekniska förbättringar som har potential minska graden av växthusgaser från 
fordon med förbränningsmotorer, vilka bland annat inkluderar mindre fordonsstorlek och 
lättare material i fordonen samt effektivitetsförbättringar hos förbränningsmotorn. Dessutom 
kan användning av hybridfordon och miljödiesel bidra till att hämma klimatpåverkan från 
transportsektorn. Enligt Ball och Weeda (2015) kommer dock en punkt då utrymmet för 
vidare effektivisering av förbränningsmotorn är begränsat och endast leder till högre 
kostnader. I linje med detta har konventionella tankstationer minskat i antal sedan 2003 i 
Sverige (SPBI b, 2015) vilket indikerar om minskad efterfrågan bland annat till förmån för 
mer miljöanpassade alternativ. Därför behöver fokus ligga vid att fortsatt utveckla alternativa 
drivmedel och fordon. För att möjliggöra detta behövs incitament som uppmuntrar industrin 
(via exempelvis emissionsstandarder) och slutkunderna (via exempelvis skatter och 
subventioner) till produktion respektive användning av miljöanpassade fordon och drivmedel. 
Något att ha i beaktning är att nya alternativ så som vätgas och bränslecellsfordon ofta 
genomgår en långsam marknadsutveckling. Jämförelsevis har fossila bränslen och 
förbränningsmotorn nått dagens penetrationsnivå efter flera decenniers utveckling och 
satsningar på infrastruktur (Ball & Weeda, 2015). Detta är viktigt att ha i åtanke för att skapa 
rimliga förväntningar kring utvecklingstakten hos alternativa drivmedel och fordon, då det 
krävs stora förändringar inom infrastrukturen och transportmönster samt betydande 
teknikutveckling för att dessa ska nå marknadsmässig mognad (Larsson, 2015; Van Bree, 
Verbong, & Kramer, 2010; Geels F. W., 2012). 
 
Under april 2016 publicerade konsultfirman Roland Berger (2016) en rapport där de studerat 
hur EU kan minska utsläppen från vägtransporter på ett kostnadseffektivt sätt. Där skriver de 
att bland annat biobränslen och hybridfordon är den främsta lösningen på kort sikt och behövs 
i en övergångsfas. Ball och Weeda (2015) menar att konkurrensen kring användning av 
biomassa till värme- och elproduktion samt andra användningsområden kommer att tillta i 
framtiden. Vidare menar de att tillgången till biomassa är begränsad vilket tillsammans med 
konkurrensen och andra ekonomiska och miljömässiga aspekter gör att biobränslen inte 
kommer att vara en hållbar lösning som drivmedel för transport (Ball & Weeda, 2015). 
Fortsättningsvis pekar Roland Bergers (2016) rapport på att batteri- och bränslecellsfordon 
inte kommer att bidra till någon större reduktion av växthusgaser innan 2030, däremot 
betonas vikten av dessa för att nå EU:s långsiktiga miljömål. För att nå dessa långsiktiga mål 
för 2030 och framåt anges fyra alternativ som de enda tekniskt lämpliga lösningarna: 
högeffektiva konventionella drivlinor och avancerade biobränslen, batterifordon, laddhybrider 
och vätgasdrivna bränslecellsfordon (Roland Berger, 2016). Vidare har miljöorganisationen 
Transport & Environment varit kritiska mot tidigare satsningar på biobränslen då de menar på 
att användningen av dessa har ökat snarare än reducerat mängden växthusgaser. Vidare är de 
kritiska till satsningar på naturgas och arbetar nu för att främja en elektrifiering av 
transportsystemet i EU (Transport & Environment, 2016). Även i Sverige har intresset för 
elektrifiering ökat och just nu pågår exempelvis en omfattande innovationsupphandling i 
Sverige där elvägar ska utvecklas i syfte att reducera användningen av fossila bränslen hos 
tunga fordon. Även Scania är involverade i projektet och testkör sedan februari 2016 sina 
elektriska lastbilar på den elväg som byggts i Gävle (Scania, 2015). Eftersom tunga fordon 
står för en stor andel av energiförbrukningen inom transportsektorn och främst förbrukar 
fossila bränslen kan denna satsning ha stor betydelse för effektivisering och minskad 
klimatpåverkan (Travikverket, 2014). 
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I kontexten av denna rapport är det viktigt att belysa att vätgas bör betraktas som ett 
komplement till andra drivmedel och vätgasdrivna bränslecellsfordon bör ses som en av flera 
alternativ för att ersätta fordon som drivs på fossila bränslen. Exempelvis har även elfordon 
en viktig roll när det gäller omställningen till miljöanpassade alternativ, dock är det inte 
möjligt att täcka hela behovet inom transportsektorn med endast eldrivna fordon. Det krävs 
således en kombination av miljöanpassade olika lösningar för att nå målet om en fossilfri 
fordonsflotta (Ball & Weeda, 2015; Larsson, 2015). 

2.2 Nulägesanalys  
I följande avsnitt beskrivs hur situationen för vätgas som drivmedel ser ut idag i Sverige och 
globalt sett. Dessutom nämns några av de aktuella projekten och grupperna som arbetar med 
dessa frågor idag. Vätgasdrivna bränslecellssystem diskuteras i kontexten att kunna ersätta 
förbränningsmotorn, ångturbiner och batterier och kan användas i flertalet applikationer, 
däribland fordon, små och stora kraftverk och som reservkraft för exempelvis byggnader 
(Saxe, 2008). Denna studie har valt att fokusera på vätgasdrivna bränslecellsfordon och mer 
specifikt på applikationerna gaffeltruckar, bussar, distributionsfordon och båtar. Genom att 
titta på hur situationen ser ut globalt sett, vilka mål och initiativ som finns och vilka länder 
som är aktiva inom branschen kan Sveriges situation sättas i en global kontext. 
 
I steget mot ett miljöanpassat samhälle står Sverige inför en industriell transformation och 
strukturella förändringar. Historiskt sett har den industriella omvandlingen, varit ett resultat 
av ett samarbete mellan marknadskrafter och institutionella påtryckningar (Laestadius, 2009). 
Laestadius (2009) menar i sin rapport Klimatförändringen och den industriella omvandlingen 
att det behövs ett internationellt politisk samarbete för att genomdriva en industriell 
omvandling, vilket är nödvändigt för att miljöanpassa energikonsumtionen, både 
internationellt och nationellt. I dagsläget finns internationella samarbeten kring vätgas, både 
mellan länder och mellan internationella företag. Samarbetena gäller såväl infrastruktur (HIT-
projektet) som den teknologiska utvecklingen för bränslecellssystemen som installeras i 
fordonen. Exempelvis bedriver Honda och GM ett samarbete för att utveckla och 
vidareutveckla bränslecellsbilar, detta för att de båda ska kunna dra nytta av synergier av 
kunskap, skalekonomier och strategier (General Motors, 2013). Dock poängterar Ball och 
Weeda (2015) att det ännu inte finns någon utarbetad internationell strategi kring hur 
infrastruktur ska byggas ut, vilka produktionsmetoder som ska användas och hur lagring och 
leverans av vätgasen ska ske.  
 
Vätgasdrivna bränslecellsfordon har fått nytt uppsving på grund av teknikutveckling, 
kostnadsreducering och förbättrad livslängd hos bränslecellerna (SOU 2013:84, 2013). 
Satsningar görs både internationellt och i Sverige där biltillverkare, infrastrukturbolag och 
myndigheter är de drivande krafterna. I Sverige finns även partnerskapet Vätgas Sverige som 
arbetar för att främja implementeringen av vätgas- och bränsleceller i samhället (Vätgas 
Sverige b). Inom fordonsapplikationen bussar har Sverige tidigare deltagit i EU-projekt så 
som exempelvis JOULE och CUTE (Folkesson, 2008; Saxe, 2008), vilka beskrivs i avsnitt 
2.3.2 Bussar. I övrigt har relativt få projekt med vätgasdrivna bränslecellsfordon genomförts i 
Sverige, men intresset från svenska aktörer har tilltagit under de senaste åren. I dagsläget 
finns det endast tre tankstationer i Sverige, belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö 
(Larsson, 2015). Vidare planeras det för ytterligare en tankstation i Sandviken och i samband 
med att denna blir färdigbyggd (preliminärt oktober 2016) planerar Sandvikens kommun samt 
företaget Sandvik (Sandvik Materials Technology) att investera i tre bränslecellsbilar vardera 
från Hyundai (Abrahamson, 2016). Sandvik har även tidigare varit involverade i ett 
demoprojekt där de testade en av Toyotas vätgasdrivna gaffeltruckar samt två vätgasdrivna 
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personbilar under 2014 (Sandvikens Kommun, 2014). Vidare investerade taxiföretaget Taxi 
020 i tre bränslecellsbilar från Hyundai vilka kommer att börja köras i Stockholmsområdet 
under våren 2016. Denna satsning är en del i Taxi 020:s strategi för att nå sitt miljömål om en 
fossilfri vagnpark 2025 (Teknikens Värld, 2016). 
 
Under 2014 beslutade Europeiska Unionens råd att fortsätta med satsningarna för FCH JU 
(Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) under det nya finansieringsprogrammet 
Horizon 2020. Syftet med FCH JU är att leverera direkt användbara vätgasdrivna 
bränslecellsteknologier som är så väl utvecklade att de kan nå kommersiell bärighet. EU har 
därför öronmärkt en budget på 665 M€, vilket ska kompletteras med en minst lika stor 
investering från industrin eller andra forskningspartners. (Fuel Cells and Hydrogen Joint 
Undertaking, 2014)  Vidare, globalt sett, har de största fordonstillverkarna utvecklat tekniken 
för vätgasdrivna bränslecellsfordon under de senaste 20 åren. Till exempel är HyFIVE 
(Hydrogen For Innovative Vehicles) ett EU-projekt med 15 partners vars uppgift är att 
utveckla 110 vätgasdrivna bränslecellsfordon som är tillverkade av fem globala biltillverkare 
(BMW, Daimler, Honda, Hyundai och Toyota) som ska leda sektorns kommersialisering. De 
företag i projektet som tillhandahåller infrastrukturen är bland annat Linde och Danish 
Hydrogen Fuel och tankstationerna är främst belägna i England, Tyskland och Danmark 
(HyFIVE, 2016). FCH JU och HyFIVE är endast två exempel på projekt och organisationer 
som jobbar med utvecklandet och framtagandet av kommersiellt användbara vätgasdrivna 
bränslecellsfordon i Europa och globalt sett. 
 
Vätgasdrivna bränslecellsfordon är aktuella bland biltillverkare internationellt sett, bland 
annat har Hyundai lanserat sin första serietillverkade personbil ix35 Fuel Cell som enligt 
företaget ska vara 80 % billigare att tillverka än sin föregångare. Dessutom kan bilen komma 
upp i 160 km/h och köra 594 km på en tank (Hyundai Pressmeddelande, 2014). Toyota Mirai 
(Toyota ) och Honda FCX Clarity (Honda, 2016) är andra exempel på personbilar som redan 
finns på den kommersiella marknaden. Globalt sett finns det cirka 600 vätgasdrivna 
bränslecellsfordon på vägarna, varav ungefär 160 finns i Europa (Ball & Weeda, 2015). I 
Sverige finns ingen av dessa i större utsträckning på grund av de hinder som nämnts tidigare, 
där den höga investeringskostnaden för fordonen och infrastrukturen är en viktig barriär 
(Vätgas Sverige a). Dock är det planerat att personbilen Toyota Mirai ska börja säljas i 
Sverige under sommaren 2016 (Abrahamson, 2016). 
 
Vidare är det relevant att belysa befintliga expansionsplaner och målbilder runtom i världen 
för att sätta Sverige i en global kontext. Globalt sett är bland andra Tyskland, Storbritannien, 
Danmark och Canada ledande inom industrin och har kommit längst med utvecklingen kring 
vätgasdrivna bränslecellsfordon (Vätgas Sverige a). Vidare är Kalifornien (USA) en av de 
regioner som kommit längs med utvecklingen av infrastruktur för vätgas som drivmedel 
(Vätgas Sverige). The California Fuel Cell Partnership är ett samarbete mellan organisationer 
så som biltillverkare, energibolag, statliga myndigheter och företag som utvecklar 
bränslecellsteknologi. Målet med samarbetet är att främja kommersialiseringen av 
vätgasdrivna bränslecellsfordon (California Fuel Cell Partnership). Även Japan ligger i 
framkant, där deras strategi fokuserar på att tillhandahålla resurser för att skapa snabb 
spridning av vätgasdrivna bränslecellsfordon med tillhörande tankstationer. Deras målsättning 
är 2 miljoner vätgasdrivna bränslecellsfordon och 1000 vätgastankstationer till år 2025.  I 
Europa lägger städer tillsammans med fordonstillverkare fokus på kommersialisering av 
vätgasdrivna bränslecellsbussar. De har tecknat ett avtal som räknar med att omkring 500-
1000 vätgasdrivna bränslecellsbussar ska finnas i trafik i Europeiska städer mellan år 2017-
2020  (Ahmadi & Kjeang, 2015).  



 

 2-27 

 
En nulägesbeskrivning av respektive fordonsapplikations mognadsgrad och 
marknadsposition, framförallt i Sverige men även globalt sett, beskrivs mer ingående i nästa 
kapitel. 

2.3 Fordonsapplikationer 
Nedan följer en beskrivning av de fyra fordonsapplikationer som denna studie kommer att 
behandla. De applikationer som åsyftas är gaffeltruckar, bussar, distributionsfordon och båtar.  
Syftet är att ge läsaren en bakgrund och beskriva kontexten som respektive applikation 
befinner sig inom i förhållande till vätgas och bränslecellstekniken. Med denna grund kan 
läsaren sedan följa resonemanget i beräkningsmodellerna och efterföljande analyser. 

2.3.1 Gaffeltruckar 
I dagsläget utgör vätgasdrivna gaffeltruckar ännu en liten andel av den totala marknaden för 
gaffeltruckar, men är bland de vätgasdrivna fordonsapplikationer som kommit längst i sin 
kommersiella utveckling.  Att vätgasdrivna bränsleceller används i gaffeltruckar hjälper till att 
förbättra bränslecellstekniken och användningen av vätgas som fordonsbränsle, vilket gynnar 
marknadspotentialen (Ramsden, 2013). USA är det land som kommit längst med 
marknadsintroduktion av vätgasdrivna gaffeltruckar och globalt sett finns det i dagsläget cirka 
10 000 gaffeltruckar (Forklift Action, 2016). I Sverige har det hittills endast genomförts ett 
känt demoprojekt med vätgasdrivna gaffeltruckar. Detta demoprojekt genomfördes på 
Sandvik under 2014, där en av Toyotas vätgasdrivna gaffeltruckar samt två personbilar 
testades under en månads tid (Sandvikens Kommun, 2014).  
 
Ett av de viktigaste användningsområdena för gaffeltruckar är transport av varor i 
varuhuslager. För att truckar ska kunna köras i en inomhusmiljö krävs det att de är i stort sett 
emissionsfria, och i dagsläget finns det två huvudsakliga kommersiella alternativ som möter 
det kravet. Det är viktigt att känna till dessa då den vätgasdrivna gaffeltrucken utgör ett 
substitut för befintliga alternativ, vilket har relevans vid analys av konkurrenssituationen och 
marknaden. Det första och ledande alternativet är eldrivna batteri-truckar och det andra 
alternativet är LPG (Liquified Petroleum Gas) truckar. Ett batteri kan ta upp till 8 timmar att 
ladda och behöver ibland även extra tid för att avsvalna efter laddning innan de kan användas 
igen (Ramsden, 2013), däremot kan laddningstiden reduceras avsevärt om snabbladdning 
finns att tillgå (Material Handling & Logistics, 2010). Vidare kan eldrivna truckar köras ca 6-
8 timmar innan batteriet behöver laddas om eller bytas ut mot ett nytt fulladdat batteri. Detta 
ger en lägre produktivitet hos såväl gaffeltrucken och de arbetare som är ansvariga för att 
ladda och byta ut batterier. Detta innebär högre kostnader eftersom att flera batteri-pack 
behövs för varje gaffeltruck. Eldrivna batteri-truckar kräver också stora utrymmen i 
varuhusens lagerlokaler för lagring av batterier och laddningsinfrastruktur. Vidare är LPG-
truckar lämpliga för både inomhus- och utomhusdrift, men de är inte emissionsfria och kräver 
särskilda säkerhetsåtgärder och extra ventilation för inomhuskörning. Därför är användning 
av LPG-truckar vanligtvis inte att föredra, särskilt i varuhus och distributionscentraler som 
hanterar matvaror (Ramsden, 2013). 
 
Vätgasdrivna bränsleceller är särskilt intressant för gaffeltruckar eftersom det kan innebära 
arbetsmiljömässiga fördelar och framförallt kostnadsbesparingar i jämförelse med 
konventionella batteridrivna truckar och LPG-truckar. Mer specifikt visar studier att sådana 
kostnadsbesparingar kan uppnås i stora lagerlokaler med en stor gaffeltrucksflotta, där 
truckarna körs i 2-3 skift dagligen (Ramsden, 2013; Larriba , Garde, & Santarelli , 2013). 
Fördelarna med vätgasdrivna bränslecellstruckar är att de är helt emissionsfria, har en tid för 
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tankning på några få minuter och kan köras med kontant effekt. Dessutom kräver 
vätgasdrivna bränslecellstruckar mindre utrymme för laddningsinfrastruktur jämfört med 
eldrivna truckar och även behovet av batterilagring elimineras (Ramsden, 2013). 
 
Blybatteri-truckar dominerar i dagsläget marknaden och på grund av nämnda nackdelar 
kommer dessa troligtvis att på sikt ersättas av alternativ så som bränslecellstruckar och 
eldrivna truckar med litium-jon batterier som är mer energi- och kostnadseffektiva (Material 
Handling & Logistics, 2010). Eldrivna truckar med litium-jon batterier bör betraktas som ett 
komplement till vätgasdrivna bränslecellstruckar snarare än en konkurrent, då båda kan bidra 
till övergången mot mer miljöanpassade truckflottor. I denna rapport kommer vätgasdrivna 
gaffeltruckar därför att jämföras med den konventionella eldrivna blybatteri-truckar. 

2.3.2 Bussar 
Demoprojekt för vätgasdrivna bränslecellsbussar har pågått sedan 1990-talet och idag finns 
vätgasdrivna bränslecellbussar på reguljära rutter bland annat runt om i Europa och i USA 
(Ball & Weeda, 2015; Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014). I dagsläget finns cirka 160 
vätgasdrivna bränslecellsbussar i Europa (Ball & Weeda, 2015). Bland annat åtta 
vätgasdrivna bränslecellsbussar i London, sex stycken i Hamburg och fem i Oslo, som alla är 
finansierade av EU-projektet CHIC. Oslo planerar att öka antalet vätgasdrivna 
bränslecellsbussar till 100 stycken till 2025, som tillsammans med biogasbussar, elbussar och 
bioetanolbussar ska bidra till att uppnå en fossilfri kollektivtrafik (Akershus County Counsil, 
2014). Vidare har bland annat Rotterdam och London ytterligare fyra respektive två 
vätgasdrivna bränslecellsbussar som finansieras av EU-projektet 3Emotion, där bussarna 
tillverkas av det belgiska företaget Van Hool (Roland Berger , 2015).  EU har som mål att 
stödja marknadsintroduktionen av vätgasdrivna bränslecellsbussar och planerar för 300 till 
400 bussar i Europa till år 2020.  
 
I Sverige har demoprojekt för bussar genomförts vid flera tillfällen. Bland de första var EU-
projektet JOULE där Scanias konceptbuss Scania hybrid fuel cell concept bus, testades för att 
samla kunskap och erfarenhet av vätgasdrivna bränslecellsfordon. Där kom de fram till att 
tekniken behövde vidareutvecklas innan fullskalig kommersialisering skulle vara möjlig. 
Därefter kom EU-projektet The clean urban transport for Europe project (CUTE) vars mål 
var att demonstrera och bedöma potentialen för vätgas som drivmedel och vätgasdrivna 
bränslecellsbussar (Binder, Faltenbacher, Kentzler, & Schuckert, 2006 ). Projektet pågick 
mellan år 2003-2006 och då testades bränslecellsbussen Mercedes-Benz Citaro i SL’s 
linjetrafik i Stockholm (Folkesson, 2008; Saxe, 2008). Totalt sett var 27 bussar involverade i 
projektet i hela Europa, varav tre kördes i Stockholm. De involverade aktörerna i Stockholm 
var bland annat Stockholms Stad, SL, operatören Busslink samt KTH och Fortum (Saxe, 
2008). Det huvudsakliga tekniska problemet som uppstod med bussarna hade inte att göra 
med bränslecellssystemet utan berodde på att strömväxlarna gick sönder efter en tid i 
verksamhet. Enligt Folkesson (2008) var resultatet från CUTE-projektet lyckat på så vis att 
det indikerade att bussarna var gångbara, dock med en något hög bränsleförbrukning, samt att 
acceptansen hos förarna och allmänheten var hög. Dessutom kunde funktionaliteten hos 
bussarna bedömas av aktörer och intressenter och nya erfarenheter skapades. Enligt Folkesson 
(2008) introduceras endast nya, okonventionella system när de är ekonomiskt försvarbara och 
hållbarheten är bevisad vilket kan förklara varför CUTE-projektet tog slut till följd av att det 
blev för kostsamt (Folkesson, 2008; Saxe, 2008). 
 
Vidare är förbränningsmotorn den vanligaste motortypen i bussar i världen idag och det är 
endast en liten andel som använder alternativa bränslen så som biogas och eldrift. 
Biobränslen, så som biogas kan användas i förbränningsmotorn med bara några få 
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modifikationer vilket gör att omställningen till att använda biobränslen är relativt 
okomplicerad. Biodiesel och biogas är de alternativ till fossila drivmedel med den högsta 
kommersiella tillgängligheten. I Sverige satsar exempelvis region Skåne stort på biogasbussar 
och har ungefär 700 bussar av denna modell i sin flotta. Emellertid ger även biobränslen 
lokala utsläpp och växthusgaser, dock i en mindre mängd än vid förbränning av fossila 
alternativ, vilket gör att flera argumenterar för att elektrifierade drivlinor behöver komplettera 
biodrivmedlen. Dessa fordon har inte nått en kommersiell nivå i dagsläget men befinner sig i 
processen att introduceras på marknaden i större skala (Roland Berger & Ruter, 2015). 
Fördelen med eldrivna bussar och vätgasdrivna bränslecellsbussar är att de inte avger lokala 
utsläpp eller växthusgaser och därför är fördelaktiga ur ett miljömässigt perspektiv. Dock 
beror detta på om elen respektive vätgasen producerats från förnyelsebara källor (Ball & 
Weeda, 2015). Ball och Weeda (2015) lyfter fram fördelen med att vätgasdrivna 
bränslecellsbussar rör sig på bestämda sträckor med korta reguljära rutter, och samlas vid en 
central depå för att tankning och underhåll. Detta är fördelaktigt då det inte krävs en utbyggd 
vätgasinfrastruktur. Vidare bidrar dessa till att öka kunskapen om vätgasdrivna 
bränslecellsfordon bland allmänheten (Ball & Weeda, 2015).  
 
Vätgasdrivna bränslecellsbussar jämförs ideligen med elbussar eftersom de båda är 
miljöanpassade fordon som reducerar lokala utsläpp. För elbussar är räckvidden med mindre 
batterier ungefär 7-20 km vid 2-8 minuters laddning vilket kan förlängas via längre laddning. 
Räckviddsbegränsningen kan delvis lösas med hjälp av exempelvis större batterier eller 
laddning vid varje hållplats. Alternativt finns även hybridbussar som har en kombination av 
en förbränningsmotor och en eldrivlina, och som kommit relativt långt i sin 
marknadsutveckling. Likt vätgasdrivna bränslecellsbussar, kräver en utveckling elbussar att 
tillhörande infrastruktur med laddstationer byggs ut. (Roland Berger & Ruter, 2015). 

Vidare är vätgasdrivna bränslecellsbussar är byggda som ett konventionellt chassi men med 
ett bränslecellsystem och ett elektriskt batteri som tillsammans ersätter förbränningsmotorn. 
Konstruktionen hos dessa bussar kan variera, de kan exempelvis bestå av bränslecellstackar 
som direkt energikälla för framdrivning i kombination med super-kondensatorer och med 
olika storlekar på batterier för energilagring. Vissa vätgasdrivna bränslecellsbussar har stora 
batterier och en mindre bränslecellsstack. Denna mindre bränslecellsstack brukar då 
benämnas range extender (räckviddsförlängare) (Roland Berger , 2015). Räckvidden för de 
fullt vätgasdrivna bränslecellsbussarna ligger på ungefär 300 km/gastank (Snauwaert, 2015).  
 
I denna rapport kommer den vätgasdrivna bränslecellsbussen att jämföras med såväl 
konventionella som miljöanpassade alternativ för framdrivning av bussar. Den konventionella 
dieselbussen har en klassisk förbränningsmotor men med dagens tekniska utveckling finns 
flera drivmedelsalternativ och andra typer av motorlösningar. Denna studie har därför valt att 
fokusera på jämförelse med dieselbussen, biogasbussen och elbussen.  

2.3.3 Distributionsfordon 
Sverige genomgår i dagsläget en urbanisering vilket gör att behovet av transportmöjligheter 
för både gods och individer i in och ut ur storstäderna är viktigt. På gatorna trängs lastbilar 
med bussar, personbilar, taxibilar, gående och cyklister. Allteftersom urbaniseringen tilltar 
ökar transportbehovet vilket bland annat leder till trängsel, men även ökat buller och 
luftföroreningar samt risk för trafikolyckor. Detta gör således att det krävs en genomtänkt 
infrastruktur och regelverk för att styra trafiken samt utforma miljöanpassade 
logistiklösningar för samhället (Lindholm, o.a., 2014).  
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En del av lösningen för en mer miljöanpassad stadstrafik kan vara vätgasdrivna 
distributionsfordon. Wallmark, Mohseni och Schaap (2014) menar att ”Typiska initiala 
fordonsägare kan t.ex. vara lokala distributionsföretag i storstäder där luftkvaliteten har stor 
betydelse”. En fördel vid ett potentiellt framtida införande av vätgasdrivna bränsleceller i 
distributionsfordon är att dessa kör bestämda rutter vilket gör att det blir relativt tydligt att 
avgöra var tankstationer bör placeras.  
 
I samband med detta är det högst relevant att ta hänsyn till incitament för införandet av mer 
miljöanpassade fordon. Till exempel finns i vissa städer så kallade miljözoner (kan införas av 
kommuner för att hindra tunga fordons närvaro) vilka endast gäller för fordon över 3,5 ton, 
vilket gör att skåpbilar inte påverkas av de regler som gäller inom zonerna. Detta ger således 
effekten att distributionsbolagen enligt regelverket inte behöver miljöanpassa sina skåpbilar. 
Dessutom får det effekten att de större distributionsfordon som rör sig i städerna är de senaste 
och bäst miljöanpassade modellerna, medan de som inte uppfyller miljökraven körs utanför 
städerna (HIT-2-Corridors, 2015). De lokala utsläppen förflyttas således från de mest 
tätbebyggda områdena vilket minskar påverkan på människor. Däremot minskar inte 
utsläppen av växthusgaser totalt sett. 
 
Vätgas Sverige har i en fallstudie studerat potentialen för vätgastankstationer i regionen 
Västra Götaland. Varför detta område valts är för att det ligger taktiskt beläget längs 
motorvägen mellan Norge och Danmark och således är en strategiskt viktigt del för hela den 
planerade europeiska så kallade korridoren för vätgasinfrastruktur. Deras studie väljer att 
undersöka distributionsfordon bland annat på grund av dess bestämda körmönster vilket gör 
den relativt enkel att kartlägga och avgöra var tankstationen bör ligga. I studien framkommer 
att skåpbilar kan ersättas med nollemissionsfordon givet att de kan klara en körsträcka upp till 
100 km. Lastkapacitet bör vara minst 12m3 och klara 1200kg i nyttolast. Vad gäller större 
lastbilar behövs en längre räckvidd, men i studien anses130-150 km vara tillräckligt. (HIT-2-
Corridors, 2015)  
 
Idag tillverkas vätgasdrivna distributionsfordon bland annat av Symbio FCell, ett franskt 
företag beläget i Grenoble. Enligt dem kommer utvecklingen för distributionsfordon gå från 
batterier med så kallad range extender (räckviddsförlängare) för vätgas, till fordon som drivs 
fullt ut på vätgas. Symbio FCells affärsmodell bygger idag på ombyggnation av befintliga 
elfordon, till exempel deras modell HYKangoo är ursprungligen en Renault Kangoo med 
eldrivlina. Deras framtidsprognos är att infrastrukturen för vätgastankstationer kommer vara 
nationellt utbyggd i Frankrike mellan år 2020-2025. Vidare indikerar deras analyser en 
framtida satsning på fordonsflottor med bestämda kör-rutter inom kluster, där kluster i 
sammanhanget betyder ett avgränsat geografiskt område med flera kunder där det endast 
behövs en eller några få tankstationer. (SymbioFCell, 2013) 
 
Analyserna i denna rapport kommer att begränsa sig till vätgasdrivna distributionsfordon med 
räckviddsförlängare, det vill säga samma variant som beskrivits ovan. Ett alternativ, som 
denna studie valt att inte studera men som skulle kunna vara möjligt i framtiden, är 
distributionsfordon som körs på vätgas fullt ut. I dagsläget finns inte sådana 
distributionsfordon, varför range extender-varianten är mer sannolik och verklighetsnära att 
ha som referenspunkt. Vidare kommer det vätgasdrivna distributionsfordon att jämföras med 
det dieseldrivna respektive eldrivna alternativ.  
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2.3.4 Båtar 
I dagsläget är vätgasdrivna bränslecellsbåtar en applikation som det endast finns ett fåtal av 
globalt sett, däremot visar de senaste årens utveckling på ett ökat intresse. Exempelvis 
lanserades världens första vätgasdrivna kanal-färja i Amsterdam under 2009, färjan kallas 
Nemo H2 och kan ta upp till 86 passagerare. Färjan är delvis statligt finansierad och blev 
dubbelt så dyr att bygga jämfört med en motsvarande dieseldriven färja. Däremot tror 
utvecklarna av färjan att kostnaderna kommer att sjunka i takt med att bränslecellsbåtar byggs 
och används i större utsträckning (Reuters, 2009). Vidare finns ett projekt vid namn SF-
BREEZE i San Francisco som i dagsläget är i förstudie-fasen. Målet med projektet är att 
designa och bygga en vätgasdriven höghastighet-färja som är tänkt att transportera både bilar 
och passagerare. Förstudien ska avgöra om det är tekniskt möjligt att bygga en så pass stor 
och snabb färja, där den huvudsakliga svårigheten ligger i att bränsleceller och batterier är 
mycket tunga. Om färjan byggs kommer även en stor vätgastankstation att upprättas i 
anslutning till denna. Denna tankstation skulle bli den största i världen och det är tänkt att 
såväl sjöfart som personbilar, bussar och andra fordon ska kunna nyttja stationen (Sandia 
National Laboratory, 2016). 

Enligt Energimyndigheten (2015) utgör sjöfarten cirka 3 % av den totala energiförbrukningen 
för inrikes transport i Sverige, däremot finns det risk för stora felmarginaler på grund av 
svårigheten att skilja på det bränsle som används till inrikes respektive utrikes sjöfart samt 
varierande bränslekategorisering hos leverantörer. Detta kan jämföras med vägtrafikens andel 
på 94 % av den totala energiförbrukningen (Energimyndigheten, 2015). I sitt miljöpolitiska 
program satte Stockholms Läns Landsting (SLL) ett mål om att minst 75 % av det bränsle 
som används till transporter i landstingsfinansierad verksamhet ska vara från förnyelsebara 
källor år 2016 (SLL, 2011). Som en steg mot att nå detta mål fick Trafikförvaltningen i 
uppdrag av Trafiknämnden att ta fram en plan för en övergång till icke-fossila bränslen inom 
sjötrafiken. I sin plan anger Trafikförvaltningen att de mål som initialt föreslogs för 
Stockholms sjöfart kan revideras till högre mål eftersom det nu finns ett realistiskt 
drivmedelsalternativ på marknaden vilket tidigare saknades. Trafikförvaltningen menar att det 
är fullt möjligt att nå de reviderade målen, vilka sammanfattas i Tabell 1 (Trafikförvaltningen, 
2015).  

Tabell 1 - Trafikförvaltningens mål om andel förnybara bränslen inom olika delar av sjöfarten 

 Kategori Mål 2020 Mål 2030 

Pendelbåtstrafik  90 %   100 %  
Nya och tillkommande fartyg i skärgårdstrafiken  90 %  100 %  
Befintliga fartyg i skärgårdstrafiken 30 %   40 %  
 
I Sverige, likt andra delar av världen, är flyg- och fartygsbränsle skattebefriat (Båtbranschen, 
2014). Skattebefrielsen gäller ”för transport av passagerare mot ersättning, för transport av 
varor mot ersättning, för tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning, vid användning 
av offentliga myndigheter eller för dess räkning, för yrkesmässigt fiske, för frivilliga 
försvarsorganisationer, för sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet som 
ideella organisationer bedriver, inklusive övning och utbildning”. I praktiken betyder det att 
fartyg som enligt Skatteverket godkänts som skattebefriade inte betalar energi- eller 
koldioxidskatt (Skatteverket d). Med bakgrund i detta skriver Trafikförvaltningen (2015) i sin 
rapport att en ökad andel förnyelsebara bränslen kommer att innebära höga kostnader för 
kollektivtrafik på vatten. Trots att förnyelsebara bränslen är skattebefriade ligger de i nivå 
med beskattade bränslen. En övergång från redan skattebefriade fartygsbränslen till 



 

 2-32 

förnyelsebara drivmedel kommer således att innebära en kostnadsökning vilket leder till en 
tuff prismässig konkurrenssituation för förnybara bränslen. Vidare menar Trafikförvaltningen 
att Sverige är en relativt liten marknad som påverkas mycket av EU:s beslut, standarder för 
kvalitet och val av satsningar på olika bränslen. De skriver även att pris och tillgång på 
bränsle beror mycket av beskattning, investeringsstöd och andra politiska styrmedel, vilket 
ger en osäkerhet vid investeringar (Trafikförvaltningen, 2015). 
 
Vidare skriver Trafikförvaltningen (2015) i sin plan att det bränsle som anses vara mest 
kostnadseffektivt och enklast att ställa om till är biodrivmedlet HVO, vilken beskrivs som en 
icke-fossil dieselkopia. De anger en rad skäl till varför de anser att HVO är det bäst lämpade 
alternativet att ersätta fossila drivmedel. Dels kräver HVO inte någon förändrad motorteknik 
eller infrastruktur, vilket gör det enkelt att återgå till tidigare bränslekvalitet om det skulle bli 
nödvändigt i framtiden. Dessutom finns det i dagsläget redan flera leverantörer av HVO som 
Trafikförvaltningen menar kan täcka det totala drivmedelbehovet. Trafikförvaltningen 
uttrycker följande i sin rapport: ”Genom ett aktivt val av HVO och förhandlingar med de 
drivmedelsleverantörer som tillhandahåller detta drivmedel kan man nå miljömålen inom 
kollektivtrafiken på vatten. Detta utan stora övergångsinvesteringar i fartyg och annan 
infrastruktur och samtidigt säkerställa en fossilbränsleoberoende kollektivtrafik med 
bibehållen säkerhet, flexibilitet, försörjningstrygghet och kostnadseffektivitet jämfört med de 
andra förnybara alternativen” (Trafikförvaltningen, 2015, s. 2). 
 
Enligt Trafikförvaltningen skulle en övergång till HVO innebära merkostnader, vilka 
presenteras i Tabell 2. För att nå målet om 90 % förnybart drivmedel i pendelbåts- och 
skärgårdstrafiken 2020 skulle exempelvis innebära en kostnadsökning på 23 %, vilket det inte 
finns medel för i ordinarie budget. Alltså krävs extra anslag från SLL för att detta mål ska 
uppnås. (Trafikförvaltningen, 2015) 

Tabell 2 - Merkostnader vid en övergång till HVO för olika scenarier 

 Kategori Merkostnad Procentuell ökning 

90 % förnybart drivmedel i pendelbåtstrafiken och 30 % i 
skärgårdstrafiken 2020 

11,4 MSEK + 23 % 

90 % förnybart drivmedel i hela sjötrafiken 2020 29,1 MSEK + 58 % 
100 % förnybart drivmedel i hela sjöfarten 2030 32,3 MSEK + 65 % 

 
I fallstudien för båtar som presenteras närmare i avsnitt 5.5.1 Fallstudie kommer en fiktiv 
vätgasdriven pendelbåtsfärja att jämföras med det motsvarande konventionella dieseldrivna 
alternativet. I dagsläget finns det till skillnad från de övriga applikationerna inga vätgasdrivna 
bränslecellsbåtar med jämförbara specifikationer, varför fallstudien baseras på en 
dimensionering av bränslecellssystemet utifrån motoreffekt och kapacitet för det befintliga 
konventionella alternativet.  

2.4 Styrmedel inom transportsektorn 
Den föregående regeringen fastställde att den tekniska omvandlingen mot fossilfrihet inom 
transportsektorn ska ske via styrmedel där utsläpp av växthusgaser blir kostnadsbelagda, 
tillsammans med riktade styrmedel för främjande av exempelvis teknisk utveckling. I deras 
direktiv lyftes även vikten av styrmedel ämnade att stimulera energieffektivare fordon samt 
vikten av stabila spelregler för att få igenom långsiktiga investeringar (Regeringen Dir. 
2012:78, 2012). I linje med detta menar Ball och Weeda (2015) att vätgas som drivmedel 
generellt sett marknadsintroduceras i välutvecklade länder som har strikta klimatregler. Att 
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introducera ett nytt bränsle är en komplex process, särskilt i de fall där ny infrastruktur och 
nya fordon behövs, eftersom konkurrens sker med det befintliga, mogna transportsystemet 
som kretsar kring fossila bränslen (Larsson, 2015).  
 
Det finns flera kategorier av styrmedel som definieras något olika inom litteraturen. Larsson 
(2015) hävdar dock att två av dessa är mer utbrett använda än andra vilka är de 
administrativa/reglerande och finansiella/ekonomiska styrmedel. Administrativa/reglerande 
styrmedel används för att driva producenter och distributörer av fordon och bränslen till att 
satsa mer på förnyelsebara alternativ och dess tillhörande infrastruktur, alternativt för att 
minska utsläppen. Då förbränningsmotorn och fossila bränslen är den dominerande regimen 
och gynnas av skalfördelar skapar det ett gap till alternativa drivmedel, vilket gör att det 
skulle kräva mycket tid och stora investeringar innan de kan uppnå samma etableringsgrad. 
Därför menar Larsson att det behövs finansiella styrmedel för att en introduktion av 
alternativa drivmedel ska vara möjlig. Det handlar då om exempelvis dispens från skatt på 
drivmedlet eller fordonet, investeringsbidrag alternativt lån för anläggningar och infrastruktur. 
Vidare använder Larsson introduktionen av biodrivmedel i EU som exempel och menar att 
skattedispens är ett effektivt styrmedel givet att det utjämnar de extra kostnaderna i jämförelse 
med de fossila alternativen. (Larsson, 2015) 
 
Vidare pekar Larsson (2015) på att de effektivaste styrmedlen för att öka produktionen av ett 
alternativt drivmedel så som vätgas är en kombination av skattelättnader och investeringsstöd. 
I Stockholm ökade försäljningen av biogasfordon under 2008 vilket förklaras av dispensen 
från trängselskatt i kombination med en miljöbilsbonus. Resultatet indikerar att synliga 
styrmedel likt dessa är effektiva, dock var problemet i det fallet att miljöbilsbonusen även 
gällde för vissa dieseldrivna fordon, varför även dessa ökade i antal. Slutsatsen som Larsson 
drar är att lärdom kan tas från introduktionen av biodrivmedel då vätgas ska introduceras på 
marknaden, där han menar att styrmedel även kommer att vara viktigt vid införandet av nya 
tekniker och drivmedel så som vätgasdrivna bränslecellsfordon. Då infrastrukturen för 
vätgastankstationer är dyrare och således investeringarna större, föreslås högre och mer 
riktade styrmedel i fallet för vätgas. (Larsson, 2015)  
 
Just nu pågår en utredning på uppdrag av Regeringen huruvida Sverige ska införa ett Bonus-
malus system, där utredningen förväntas bli klar under 2016. Regeringen beskriver ett Bonus-
malus-systemet som ett system där ”miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av 
koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får 
högre skatt, malus.” (Kornebäck, A. Calafatis, & Lindström, 2015). Bonus-malus ska ses som 
ett komplement till dagens koldioxid- och energiskatter och är tänkt att bidra till övergången 
mot en fossilfri fordonsflotta (Kornebäck, A. Calafatis, & Lindström, 2015).  

2.4.1 Fordonsskatt 
I Sverige finns en årlig skatt på alla fordon som baseras på fordonets drivmedel och utsläpp 
av koldioxidekvivalenter. Närmare bestämt tas det ut enligt Skatteverkets 
beskrivning:”Fordonsskatt tas ut för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktor 
skatteklass I, vissa motorredskap med skattevikt över 2 000 kg, vissa tunga terrängvagnar 
skatteklass I och släpvagnar om de är eller bör vara upptagna i vägtrafikregistret och inte är 
avställda (skattepliktiga fordon). ” (Skatteverket a) 
 
I korthet består skatten av en grundavgift på 360 kr och ett koldioxidbelopp på 22 kr/gram för 
all koldioxidutsläpp över 111 gram/km. För dieseldrivna fordon tillkommer en bränslefaktor 
på 2,37 som ska multipliceras med summan för grundbeloppet och koldioxidkomponenten. 
Därefter tillkommer ett miljötillägg på 250-500 kr (Skatteverket b). Summan av dessa avgifter 
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ger den årliga fordonsskatten. För tunga fordon räknas även vikten på fordonet in som en 
parameter och för att finna skattesatsen per år används fordonskattetabellen (Skatteverket a). 
Vidare innebär miljöbilsdefinitionen i Sverige att: ”personbilar, lätta lastbilar och lätta 
bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, befrias från fordonsskatt om bilens 
koldioxidutsläpp (enligt uppgift i registreringsbeviset) inte överstiger ett beräknat högsta 
koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt ” (Trafikverket, 2015). De fordon som 
går under definitionen kan i vissa hänseenden få subventioner medan de som inte uppnår 
kraven kan beskattas, hur detta går förklaras i avsnitt 5.3 Bussar och 5.4 Distributionsfordon, 
eftersom fordonsskatten främst blir relevant i fallstudien för dessa två applikationer.  
 
I övrigt kommer beräkningsmodellen i denna rapport att utgå från de styrmedel som är 
befintliga idag samt möjliga EU-stöd. I fallet för distributionsfordon kommer ett scenario med 
bonus-malus systemet att inkluderas.  
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3 Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs metoden som använts för att besvara frågeställningen i denna studie. 
Nedan följer en beskrivning av vald forskningsdesign, samt en överblick över 
arbetsprocessens olika delar. Vidare beskrivs de datainsamlingsmetoder som använts följt av 
källkritik och kvalitetsbedömning.  

3.1 Forskningsdesign 
Denna studie utgår från en kombination av ett beskrivande och utforskande förhållningssätt 
då fokus ligger på att utforska en relativt ny och växande marknad, varför existerande 
forskningresultat, beräkningar och teorier kompletteras med empiriska resultat och så kallade 
benchmark-analyser. Under arbetets gång har ett induktivt förhållningssätt antagits, vilket 
innebär att insamlat empiriskt material har använts för att bygga vidare på och utveckla 
befintliga teorier allteftersom under arbetsprocessen (Collis & Hussey, 2014). Den induktiva 
metoden innebär även att teori används för att bättre tolka och förstå det empiriska material 
som erhålls (Collis & Hussey, 2014), vilket är vanligt i studier med ett utforskande syfte 
(Blomkvist & Hallin, 2015). Det empiriska materialet leder därmed vägen när det gäller att 
identifiera relevanta och användbara teorier och ramverk (Blomkvist & Hallin, 2015). Alltså 
medför en induktiv metod att empiriska studier genomförs parallellt med studerandet av 
relevant litteratur och tidigare forskning (Blomkvist & Hallin, 2015).  
 
Figur 1 illustrerar de komponenter som utgör metoden för att ta fram denna rapport och 
besvara den övergripande frågeställningen. Som figuren visar utgörs metodens grundpelare av 
det empiriska materialet och beräkningsmodellen, vars resultat har analyserats och tolkats 
med hjälp av det teoretiska ramverket. Beräkningsmodellen inkluderar en scenarioanalys med 
fyra scenarion för respektive fordonsapplikation, där ett scenario visar den ekonomiska 
situationen idag (2016) och övriga tre är framtidsscenarier som visar möjliga utfall för år 
2030. Beräkningsmodellen beskrivs i detalj i kapitel 5 Beräkningsmodell. Vidare har 
empiriskt material från främst intervjuer inhämtats och kartlagts löpande för att kontinuerligt 
förbättra beräkningsmodellen.  
 

 
Figur 1 - Metodens huvudkomponenter 

Vidare har fyra olika fallstudier gjorts för respektive fordonsapplikation där fallstudier är en 
metod för att studera och bättre förstå ett fenomen i en verklig kontext (Collis & Hussey, 
2014). Fallstudierna i denna rapport fokuserar på ekonomiska beräkningar av konkreta fall för 
respektive fordonsapplikation, vilka kan kategoriseras som en kombination av utforskande 
(exploratory) och förklarande (explanatory). Enligt Collis och Hussey (2014) används 
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utforskande fallstudier där det finns brist på teorier och kunskap om ett visst fenomen medan 
förklarande fallstudier används för att tolka och beskriva ett fenomen med hjälp av 
existerande teorier. Den del av fallstudierna som utgörs av beräkningar anses vara utforskande 
då vätgasdrivna bränslecellsfordon är relativt outvecklade i Sverige, varför det finns en brist 
på konkreta ekonomiska kalkyler för verkliga case i just Sverige. Däremot finns tidigare 
forskning om transportsektorn som ett sociotekniskt system, samt om hur vätgasdrivna 
bränslecellsfordon och andra miljöanpassade alternativ kan bidra till en teknisk omvandling 
från fossila till förnyelsebara bränslen (Saxe, 2008; Van Bree, Verbong, & Kramer, 2010; 
Kemp, Schot, & Hoogma, 1998). Därför kan fallstudierna även kategoriseras som 
förklarande, där existerande teori har använts för att analysera och kartlägga både de 
ekonomiska och empiriska resultaten.  

3.2 Datainsamling 
Nedan presenteras de datainsamlingsmetoder som använts i denna studie. Kvantitativ data har 
varit nödvändigt för bland annat de ekonomiska analyserna, medan kvalitativ data har bidragit 
med djup insikt i marknadsmekanismerna för miljöanpassade fordon och drivmedel i 
allmänhet, och vätgasdrivna fordon i synnerhet. Kvalitativa data har framförallt erhållits i 
form av empiriska resultat från intervjuer med branschaktörer och sakkunniga inom 
ämnesområdet. I och med att vätgas är ett relativt nytt och växande fenomen inom den 
svenska transportindustrin och dessutom ett komplext ämnesområde som kräver en djup 
förståelse har det varit särskilt värdefullt med intervjuer. Intervjuerna har bidragit med 
kontext och en djup förståelse för dynamiken och samspelet mellan mekanismerna i transport- 
och framförallt vätgasbranschen, som annars kan vara svåra att få grepp om. För att erhålla 
kvantitativ data till den ekonomiska analysen, samt för att komplettera intervjumaterialet, har 
data även hämtats från litteratur, forskningsartiklar, rapporter, forskningsjournaler, 
avhandlingar, webbsidor och andra sekundära källor. Således har data-triangulering använts 
för att öka reliabiliteten i studien (Collis & Hussey, 2014). 

3.2.1 Empirisk data 
Den huvudsakliga delen av det empiriska materialet är hämtat från intervjuer med aktörer 
inom energi-, transport- och vätgasbranschen och utgör en viktig del av de primära källorna i 
studien. I syfte att förstå ekonomiska och marknadsmässiga hinder och drivkrafter för 
vätgasdrivna fordonsapplikationer, bedömdes intervjuer vara en lämplig 
datainsamlingsmetod. Vidare har intervjuer varit värdefulla när det gäller applicerandet av ett 
systemperspektiv. För att få en bättre förståelse för hur systemets komponenter samspelar kan 
problemet analyseras på individ- och organisationsnivå, funktionell nivå samt industri-nivå 
(Blomkvist & Hallin, 2015). Mer specifikt har intervjuerna bidragit med förståelse på individ- 
och organisationsnivå samt industri-nivå, vilket även har störst relevans för denna studie. Att 
intervjua aktörer med olika perspektiv har således resulterat i en flerdimensionell bild av 
vätgasens potentiella roll på den svenska energi- och transportmarknaden. Majoriteten av 
intervjuerna har varit semi-strukturerade, men i vissa fall har karaktären på intervjun varierats 
efter behov. Exempelvis har vissa intervjuer varit fullt strukturerade med specifika frågor, 
framförallt vid insamling av data till beräkningsmodellen. Utöver dessa intervjuer har 
information och data erhållits via mail och telefonsamtal, i syfte att komplettera eller verifiera 
tidigare erhållet material. Vidare har båda författarna deltagit i en bränslecellskonferens på 
Arlanda samt två workshops i samband med projektet SIA på Sweco, där flertalet av de 
ledande aktörerna och sakkunniga inom vätgas- och bränslecellsbranschen deltog. Dessa 
tillfällen har bidragit med värdefulla diskussioner, insikter och ny kunskap inom ämnet och 
varit användbara för att förstå det större sammanhanget. Tabell 3 visar hur intervjuerna varit 
fördelade över aktörer i värdekedjan, där det varit en relativt jämn spridning för att få en så 
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heltäckande kontext som möjligt. En fullständig förteckning över intervjupersonerna 
presenteras i kapitel 9 Förteckning över intervjupersoner. Utöver intervjuerna har sakkunniga 
på Sweco bidragit med empiriskt material och vägledning i arbetsprocessen. 
  

Tabell 3 - Fördelningen av intervjuer på aktörer i värdekedjan 

Del av värdekedjan Procentuell andel av intervjuer 
Gasproducent/Tanstationsägare 13 % 
Fordonsproducent/leverantör 22 % 
Slutkund 30 % 
Intresseorganisation 13 % 
Övriga aktörer/branschkunniga 22 % 

 

3.2.2 Teoretiskt ramverk, litteratur- och faktasökning 
Litteratur- och faktasökningen ligger till grund för kapitel 2 Vätgas – En överblick och 4 
Teoretiskt ramverk, vilka är väsentliga komponenter i denna rapport. Dessa har använts 
genomgående under arbetets gång för att förstå, tolka och analysera de empiriska resultaten 
samt komplettera dessa. De källor som använts inkluderar böcker, forskningsartiklar, 
rapporter, forskningsjournaler och webbsidor. Sökning efter dessa sekundära källor har främst 
skett via sökfunktionen Google Scholar, KTH bibliotekets sökverktyg Primo samt databasen 
Scopus.  

3.3 Analys av data 
Det empiriska materialet i denna studie har främst erhållits från intervjuer. En tematisk metod 
har applicerats för att analysera empiriskt material. Den tematiska metoden är vanlig vid 
analys av kvalitativ empiri och innefattar en tematisk kategorisering och sortering av insamlad 
data (Blomkvist & Hallin, 2015). Kategorierna valdes dels utifrån teman som framkom under 
intervjuernas gång och dels utifrån de analysområden som är fokus för studien. Informationen 
i varje kategori analyserades därefter och de relevanta delarna valdes ut för att reducera 
erhållet material till det som var användbart för studiens syfte och frågeställning. 

3.4 Kvalitetsbedömning – Validitet, Reliabilitet, Generaliserbarhet 
Kvaliteten och kredibiliteten av en studie är nära sammanlänkade med dess reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet syftar till relevansen och korrektheten av studien och till vilken grad 
studien är repeterbar, det vill säga huruvida samma resultat skulle erhållas om studien 
repeterades. Vidare syftar validitet till hur väl studien reflekterar syftet och kärnfrågan som 
ska studeras (Collis & Hussey, 2014). Alltså handlar validitet om att studera rätt sak medan 
reliabilitet handlar om att studera på rätt sätt (Blomkvist & Hallin, 2015). Generaliserbarheten 
hos en studie beror av hur väl den kan appliceras i andra situationer (Collis & Hussey, 2014).  
 
En mycket vanlig kvalitativ metod är intervjuer, som är särskilt praktiska då de ofta ger en 
djupare insikt i, och synliggör tidigare oupptäckta dimensioner av fenomenet som studeras 
(Blomkvist & Hallin, 2015). Kvalitativa studier är generellt sätt förknippade med hög 
validitet då det i hög grad går att anpassa innehållet efter det fenomen eller problem som ska 
undersökas. Dessutom möjliggör intervjuer tillfällen att ställa följdfrågor och ta hänsyn till 
icke-verbala faktorer så som kroppsspråk och attityd (Collis & Hussey, 2014). I denna studie 
har semi-strukturerade intervjuer utgjort den största delen av det empiriska materialet. Semi-
strukturerad syftar till att intervjun förs utifrån ett antal förutbestämda teman och 
frågeställningar men där det exakta innehållet är flexibelt och frågorna utvecklats allteftersom 
under intervjutidens gång (Blomkvist & Hallin, 2015). Dock är en nackdel är att semi-
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strukturerade intervjuer svåra att repetera och även medför risk för feltolkningar och att 
resultaten är vinklade och därmed reflekterar subjektiva uppfattningar (Collis & Hussey, 
2014), vilket i sin tur ger låg reliabilitet. För att höja reliabiliteten och reducera risken för 
vinklad data har data-triangulering använts, vilket betyder att flera olika typer av källor och 
metoder används för att studera ett fenomen (Collis & Hussey, 2014). I denna studie har 
empirisk data från intervjuer kompletterats med både kvalitativ och kvantitativ data från 
sekundära källor så som litteratur, forskningsjournaler och artiklar. Ingångs-data till 
beräkningsmodellen har delvis hämtats från intervjuer och verifierats genom en sådan data-
triangulering. Dock har ett fåtal parametrar i baserats endast på en eller flera intervjupersoners 
uppskattningar i de fall där det inte funnits annan aktuell data att tillgå, vilket försvagar 
reliabiliteten något.  
 
Vidare är intervjuerna fördelade på så sätt att de täcker alla väsentliga delar av värdekedjan, 
vilket ytterligare bidrar till validiteten av studien i och med att rapporten applicerar ett socio-
tekniskt perspektiv, vilket bland annat innebär att hänsyn bör tas till olika aktörer, 
dimensioner och influenser. Däremot finns det en risk för att branschaktiva personer inte är 
objektiva i förhållande till studiefenomenet och har en tendens att uppge svar som gynnar 
deras egna intressen. I syfte att minimera risken för missförstånd och misstolkning av 
intervjuresultaten har båda författarna deltagit vid majoriteten av intervjutillfällena samt 
dokumenterat dessa skriftligt för att kunna återgå till materialet vid behov. När det gäller 
generaliserbarheten av studien bedöms den vara relativt låg i och med att den främst fokuserar 
på ekonomisk och marknadsmässig utvärdering av olika fordonsapplikationer i Sverige. 
Däremot kan metoden och arbetsprocessen vara applicerbar på liknande studier.  
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4 Teoretiskt ramverk 
 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska verktyg och ramverk som anses relevanta för att 
besvara frågeställningen. Inledningsvis presenteras teorier kring teknisk omvandling och 
sociotekniska system. Vidare sammankopplas detta med tidigare studier om vätgas som 
drivmedel i kontexten av en teknisk omvandling av transportsektorn. Detta följs av teorier 
kring teknologisk diffusion och avslutningsvis presenteras det verktyg som ligger till grund 
för beräkningsmodellen i denna rapport. 
 
I en övergång till alternativa bränslen är teknisk utveckling endast en del i utmaningen. 
Förändringar på flera olika nivåer är en förutsättning för att möjliggöra en sådan teknisk 
omvandling. För att beskriva det komplexa förhållandet mellan teknisk utveckling, aktörer, 
styrmedel och effekter av klimatförändringar kan ett socio-tekniskt angreppssätt appliceras. 
Ett sådant angreppssätt hjälper till att sätta utvecklingen av exempelvis vätgasdrivna 
bränslecellsfordon i en bredare kontext för att undvika isolerade analyser av specifika 
element. En fördel med detta socio-tekniska angreppssättet är således att det inkluderar 
dynamiska effekter av en teknisk omvandling, så som förväntningar, uppfattningar och 
stridande krafter (Van Bree, Verbong, & Kramer, 2010). Då den övergripande 
frågeställningen berör vätgasdrivna fordonsapplikationer och deras potentiella bidrag till en 
teknisk omvandling av transportsektorn anses detta angreppssätt väl lämpat för att uppfylla 
rapportens syfte. Således inleds detta avsnitt med en introduktion till teorier om 
systemperspektiv och dynamiken inom sociotekniska system. 

4.1 Large Technical Systems och sociotekniska system 
I syfte att studera teknisk omvandling i industriella system introducerade Thomas P. Hughes 
(1983) teorin om Large Technical Systems (LTS), på svenska Stora Tekniska System, vilken 
han utvecklade genom att studera elsystemet i det amerikanska samhället kring förra 
sekelskiftet. Hughes beskriver LTS som en sammansättning av såväl teknologiska som 
sociala komponenter som samspelar för att tillsammans uppnå systemets gemensamma mål 
(Hughes, 1983). Geels och Kemp (2007) vidareutvecklade Hughes teorier och introducerade 
sociotekniska system. Likt LTS utgörs sociotekniska system av olika fysiska och icke-fysiska 
element, så som vetenskap, teknik, regleringar, infrastruktur och kulturella värden. Dessa 
element skapas, upprätthålls och utvecklas av alla aktörer i systemet. Vidare är dessa element 
väl anpassade och koordinerade i förhållande till varandra, varför teknisk omvandling är en 
sällsynt, komplex och tidskrävande process. Hughes (1983) beskriver detta fenomen som 
dynamisk tröghet och menar att det uppkommer på grund av investeringar i resurser och 
infrastruktur kring den befintliga tekniken. Detta gör att det är svårt för radikala innovationer 
att slå igenom inom det befintliga systemet (Geels F. W., 2012).  
 
Stabiliteten hos ett sociotekniskt system uppstår genom aktivitet hos olika sociala grupper. 
Om transportsystemet studeras som ett sociotekniskt system är exempel på en sådan aktivitet 
byggandet och upprätthållandet av väg-infrastruktur och transportrelaterade regleringar, vilket 
administreras av aktörer så som Trafikverket, Vägverket, Transportstyrelsen och andra 
institutioner och myndigheter. Vidare är det symboliska och kulturella värdet av 
transportmedel ett resultat av interaktionen mellan användarna, media och sociala grupper. 
Användar-beteende och mobilitetsmönster bestäms av den dagliga användningen hos 
fordonsägare. Vidare bestäms industriella strukturer av fordonstillverkarnas strategiska beslut, 
deras inbördes relationer och positionering sinsemellan och samspelet med leverantörer. Den 
tekniska kunskapen skapas av ingenjörer och designers medan komponenterna produceras hos 
fordonstillverkarna. Alla dessa gruppers olika aktiviteter koordineras och samspelar med 
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varandra (Van Bree, Verbong, & Kramer, 2010). För att bättre förstå de olika nivåerna i det 
sociotekniska systemet och få insikter om hur förändringsprocesserna i sådana system 
fungerar, introduceras teorin Multi-Level Perspective (MLP) i nästa avsnitt. 

4.2 Multi-Level Perspective och Strategic Niche Management 
MLP är ett teoretiskt ramverk som kan användas för att förstå de komplexa dynamiska 
effekterna i en socio-teknisk omvandling. Ramverket används för att förstå omvandlingens 
olika dimensioner och dessas inbördes påverkan på varandra. MLP skiljer mellan tre nivåer 
för att förstå en teknisk omvandling: mikro-nivå (nisch), meso-nivå (regim) samt makro-nivå 
(landskap). Det är det komplexa samspelet mellan dessa tre nivåer som ger ett 
multidimensionellt perspektiv (se Figur 2). Makro-nivån innefattar externa faktorer som 
förändras långsamt, meso-nivån bidrar med stabilitet och utvecklisng längs med så kallade 
teknologiska spår och mikro-nivån genererar och utvecklar radikala innovationer. (Schot & 
Geels, 2008)  

 

Figur 2 - Illustration av de olika nivåerna i MLP-ramverket  

Medan regimer vanligtvis genererar inkrementella innovationer uppstår radikala innovationer 
i så kallade nischer. Nischerna fyller en viktig funktion då de tillåter inlärningsprocesser och 
främjar uppbyggandet av sociala nätverk och relationen mellan producenter och användare. 
Nischer är avgörande för att driva fram teknisk omvandling eftersom de utgör grogrunden för 
förändring. Av naturliga skäl är ny teknologi ofta relativt ineffektiv eller dåligt anpassad till 
befintliga system och koncept, vilket innebär att det är svårt att konkurrera med etablerade 
tekniker på marknaden. Schot och Geels (2008) menar att det inte är bristen på teknik som är 
problemet utan svårigheten att ta steget från ett forskningsstadium till marknadsintroduktion, 
och det är här som Strategic Niche Management  (SNM) spelar in. SNM fokuserar på att 
förstå hur tidigt upptag och spridning av ny teknologi med hög potential fungerar. Ett 
nyckelantagande inom SNM är att hållbar innovation kan underlättas av teknologiska nischer, 
det vill säga miljöer som tillåter exprimentering, lärande och simultan utveckling av omogen 
och radikal teknologi. Vidare är ett annat grundantagande inom SNM att hållbar utveckling 
kräver interaktion mellan social och teknisk förändring, till skillnad från den konventionella 
processen där en ny teknologi först optimeras och tar itu med den sociala anpassningen i ett 
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betydligt senare steg. I en teknologisk nisch ska fri experimentering möjliggöras, dessutom 
ska innovationers samspel och interaktion med varandra kunna testas (Schot & Geels, 2008).   

Vidare motsvarar den socio-tekniska regimen meso-nivån i MLP-ramverket och det är här 
stabiliteten i det sociotekniska systemet uppstår genom ett etablerat samspel mellan systemets 
aktörer och övriga komponenter. Vidare motvsrar makro-nivån det sociotekniska landskapet, 
vilket syftar till den kontext och de externa faktorer som inkluderar kulturella, politiska, 
världsekonomiska och miljörelaterade effekter. Exempelvis kan det handla om volatila 
oljepriser, naturkatastrofer eller sanktioner. Sådana effekter kan inte påverkas direkt av 
systemets aktörer då de är svåra att styra och kontrollera. (Geels & Kemp , 2007)  
 
Den väsentliga aspekten som lyfts fram i MLP-ramverket är att aktiviteter inom nischer i sig 
inte är tillräckliga för framgången hos en ny teknik eller innovation, utan beror även av 
utveckling på regim- och landskapsnivå. Det är förändringar på alla dessa nivåer som driver 
fram förändringar och regimskiften. Radikala innovationer på slår sig ut från nisch-nivån när 
det uppstår spänningar i regimen eller skiftningar på landskaps-nivå, vilket skapar en 
ingångsmöjlighet för radikala förändringar. Ännu ett väsentligt budskap från MLP-ramverket 
är att teknisk omvandling handlar om länken mellan flertalet teknologier och innovationer 
som tillsammans leder till regim-skiften. (Schot & Geels, 2008; Van Bree, Verbong, & 
Kramer, 2010) 

4.3 Teknologiska spår, stigberoende och inlåsningseffekter 
Nelson och Winter (1982) introducerade konceptet om teknologiska regimer som bygger på 
rutin-baserat beteende. När företag, ingenjörer och andra aktörer delar samma rutiner skapar 
de så kallade teknologiska regimer, som i sin tur skapar teknologiska spår (technological 
trajectories) eftersom forskning och innovationsaktiviteter fokuseras på att förbättra 
existerande teknologier. Teknologiska spår är den väg som en teknologi tar genom sin livstid 
och kan referera till graden av prestandaförbättring eller graden av diffusion (se avsnitt 4.5 
Teknologisk diffusion) (Schilling, 2013). Alltså innebär inte stabilitet i regimen att innovation 
upphör, däremot innebär det att innovationen är av inkrementell snarare än radikal karaktär. 
De teknologiska spåren påverkas och formas av ingenjörer och forskare såväl som 
myndigheter och institutioner, leverantörer, slutkunder, finansiella institut, och politiska 
regleringar. Teknologiska spår befinner sig inom det socio-tekniska landskapet, som utgörs av 
en rad djupa strukturella mönster och trender. Exempel på sådana är oljepriser, ekonomisk 
tillväxt, krig, migration, politiska allianser, kulturella värderingar och miljörelaterade 
problem. På så sätt utgör det socio-tekniska landskapet en extern struktur eller kontext där de 
olika aktörerna interagerar. Detta landskap är mycket svårt att påverka eller ändra, och de 
förändringar som sker är ofta tidskrävande (Schot & Geels, 2008).  

Detta kan kopplas till Brian Arthurs (1990) teorier kring stigberoende och inlåsningseffekter. 
Arthur menar att då en viss teknologi blir dominant uppstår en inlåsning av utvecklingen 
inom systemet. Det innebär att utvecklingen inom det sociotekniska systemet sker inom det 
dominanta teknologiska spåret, vilket gör att systemet och dess inbördes dynamik blir allt 
svårare att förändra. Vidare menar han att en teknologi som till en början utvecklas långsamt, 
men har en betydande långsiktig potential, högst sannolikt kan bli utestängd på grund av 
dessa inlåsningseffekter. Detta har konsekvensen att systemet fortsätter längs ett underlägset 
spår som är svår att bryta ur från. Vidare talar Arthur om så kallade positiva feedback-loopar, 
där han menar att en teknologi typiskt sett förbättras allteftersom människor använder sig av 
den. Ju fler människor som använder en teknologi, desto större incitament skapas för att 
fortsätta förbättra den, vilket skapar den positiva feedback-loopen (Arthur, 1990). 
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Dessa teorier är användbara för att förstå bränslecellsfordonens och vätgasens nuvarande och 
potentiella framtida roll i den svenska transportsektorn. Genom att förstå mekanismerna och 
de dynamiska effekterna i transportsystemet kan vätgasen utvärderas i förhållande till såväl 
konventionella som alternativa drivmedel och tekniker. Genom att förstå de inlåsningseffekter 
och barriärer som finns inom transportsystemet kan en analys göras om hur positiva feedback-
loopar kan skapas för vätgas och andra miljöanpassade drivmedel för att på sikt nå målet om 
en fossilfri fordonsflotta. Detta går hand i hand med strategier för att hjälpa miljöanpassade 
alternativ, så som vätgasdrivna bränslecellsfordon, att bryta sig ut ur nisch-nivån och 
diffusera (se avsnitt 4.5 Teknologisk diffusion). I nästa avsnitt presenteras några teorier som 
berör just sådana strategier.  

4.4 Vätgasens introduktion i transportsektorn 
För att vätgasen ska få en verklig roll i det svenska transportsystemet krävs en gradvis teknisk 
omvandling som kommer att vara tidskrävande. Det som nyligen åter väckt intresset för 
vätgas är det alltmer brådskande behovet att reducera koldioxidutsläppen och att hitta 
lösningar för att minska beroendet av fossila bränslen. Eftersom lätta personbilar står för en 
väsentlig andel av bränsleförbrukningen och utsläppen i transportsektorn är det långsiktiga 
målet att ersätta fossila bränslen och förbränningsmotorer med mer miljöanpassade alternativ, 
så som vätgasdrivna bränslecellsfordon. Farrell et al. (2003) menar att den bästa strategin för 
att få ut dessa på marknaden inte nödvändigtvis innebär att den initiala satsningen på vätgas 
ska göras inom personbils-sektorn. De menar att ett långsiktigt fokus på slutmålet utan 
tillräcklig hänsyn till de kortsiktiga steg, som formar den tekniska omvandlingen, utgör ett 
allvarligt gap. Detta eftersom sådana kortsiktiga processer är avgörande för att nå målen. Att 
introducera nya transportbränslen är ovanligt, komplext och medför stora osäkerheter. Därför 
är det högst relevant att minimera kostnader och risker om man vill nå en framgångsrik 
marknadsintroduktion. Trots att studien av Farrell et. al publicerades under tidigt 2000-tal går 
det att använda liknande resonemang inom ramarna för denna rapport då de vätgasdrivna 
bränslecellsfordonens marknadssituation och genomslag i Sverige fortfarande är på en 
outvecklad nivå, vilken motsvarar den nivå som Farrell et al. (2003) utgår ifrån i sin artikel. 
 
Det Farrell et al. (2003) konkret föreslår är att introduktionen av vätgas som fordonsbränsle 
ska ske inom mindre teknologiska nischer. En sådan introduktion är tänkt att minimera 
kostnader och systemrubbningar vid en framtida storskalig implementering av vätgas som 
fordonsbränsle. För at skapa politisk vilja och erhålla ekonomiskt stöd för bränslecellsfordon 
och relaterad infrastruktur är den optimala strategin således att börja utgå från mindre nischer, 
där de syftar till applikationer utöver personbilar. På så sätt kan innovation och 
konkurrenskrafter på marknaden driva bort lågpresterande teknologier. Sådana småskaliga 
implementationer skulle tillåta en trial and error-period där riskerna är mindre än vid stora 
implementationer och företag skulle kunna använda detta som ett inlärningstillfälle i 
utvecklingen av vätgasdrivna bränslecellsfordon.  Vidare menar Farrell et al. (2003) att 
genomförandet av implementationsprojekt med ett fåtal fordon i en specifik nisch, där 
fordonen körs intensivt i begränsade punk-till-punkt sträckor inom ett mindre geografiskt 
område är fördelaktiga. Detta eftersom sådana avgränsade projekt är enklare att hantera och 
genomföra, inte minst infrastrukturmässigt. Att fokusera på fordonsapplikationer så som 
exempelvis gaffeltruckar, bussar, distributionsfordon eller båtar skulle inte omedelbart leda 
till en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp utan skulle snarare fungera som en katalysator 
för en effektiv framtida introduktion av vätgas som drivmedel i större skala (Farrell, Keith, & 
Corbett, 2003). 
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I linje med detta genomförde Geels (2012) en studie där han applicerade MLP-ramverket för 
att analysera transportsystemen i framförallt Storbritannien och Nederländerna ur ett 
systemperspektiv. Konceptet och analyserna i Geels studie är till stor generaliserbara och han 
menar att det därför går att föra ett liknande resonemang för så kallade low-carbon transitions 
inom andra geografiska områden (Geels F. W., 2012). I denna rapport kan Geels koncept 
användas för det svenska transportsystemet och övergången till en fossilfri fordonsflotta. I 
studien konstaterar Geels att så kallade gröna (miljöanpassade) nischer har uppstått i 
transportsystemet under de senaste åren, vilket tagit sig uttryck genom olika experiment och 
demoprojekt. Vidare skriver han att de nischer som fått stöd från fler aktörer samt störst 
ekonomiskt stöd även har fått störst genomslagskraft. En av hans slutsatser är att 
ansträngningar för en övergång till ett mer miljöanpassat transportsystem sker marginellt i 
mindre nischer som drivs fram av entusiaster och entreprenörer, snarare än på nationell nivå. 
Geels menar att det är viktigt att sådana nischer fortsätter finnas och utvecklas eftersom dessa 
utgör grogrunden för mer radikala förändringar om den nuvarande regimen inte lyckas 
hantera hållbarhetsproblemen. Vidare föreslår Geels två huvudsakliga strategier för 
övergången till ett mer miljöanpassat transportsystem:  
 

(i) Stimulera framkomsten och diffusionen av nisch-innovationer 
 

Här menar Geels att trots att politiker och beslutsfattare inom transportsektorn sätter sin tilltro 
till nya teknologiska innovationer, driver de inte den agendan med full kraft utan sådana 
initiativ förblir marginella. Här menar Geels att det behövs starkare innovations-policys och 
verkligt stöd från regeringar. 
 

(ii) Använda styrmedel och ekonomiska instrument för att styra och reglera regimen 
(exempelvis genom beskattning) 

 
Enligt Geels får denna strategi ännu mindre uppmärksamhet än den första på grund av sin 
impopularitet bland väljare och näringsliv. Han menar att politikerna, med avseende på 
styrmedel som rör transportsektorn, tenderar att följa den allmänna opinionen snarare än leda 
den. Detta för att undvika att hamna i en svag politisk situation eller riskera att protester 
uppstår. Generellt sätt vill beslutsfattare inte hämma mobilitet med exempelvis personbilar då 
dessa är kulturellt inbäddade i människors vardagsliv. Vidare begränsas politiker och 
beslutsfattare av industriernas viljor, då staten beror av dessa för jobb, skatteintäkter och 
ekonomisk tillväxt. Därför tenderar exempelvis koldioxidregleringar följa vad industrierna 
själva uppger är tekniskt möjligt. Av dessa skäl menar Geels att politiker och beslutsfattare 
inte har en priviligierad position utanför transportsystemet, utan de är lika mycket en del av 
systemet och är begränsade av hur de beror av andra aktörer. (Geels F. W., 2012) 
 
Teorierna om sociotekniska system och MLP handlar inom ramarna för denna rapport om att 
förstå just de komplexa strukturerna och dynamiska effekterna i transportsektorn. Vidare 
handlar SNM om introduktionen och diffusionen av en ny innovation i samhället. Det handlar 
om att skapa en miljö som främjar teknikens fortsatta utveckling och spridning. Detta leder 
vidare in på teorin om teknologisk diffusion vilken beskrivs i nästa avsnitt (se 4.5 Teknologisk 
diffusion) och som handlar om hur en ny idé, innovation eller teknik får sin spridning. 

4.5 Teknologisk diffusion 
Den här rapporten studerar möjligheten för vätgasdrivna bränslecellsfordons att introduceras i 
den svenska transportsektorn. Det innebär att en ny teknik ska spridas genom en population, 
ett fenomen som ofta kallas teknologisk diffusion. Att få en ny idé, teknik eller innovation att 
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accepteras och anammas är ofta svårt, även om den nya innovationen har många fördelar. Det 
kan ofta ta flera år från det att en innovation är tillgänglig till att den blir väl etablerad. Enligt 
Rogers (1995) är diffusion den process för vilken en ny innovation kommuniceras över tid 
genom vissa kanaler bland medlemmar i ett socialt system. På så vis är diffusion en viss typ 
av kommunikation där meddelandet består av en specifik idé. Vidare förde Rogers (1995) 
resonemanget att diffusion är en typ av social förändring vars definition kan ses som den 
process där förändring sker i strukturen och funktionen hos ett samhällssystem.  
 
För att verkligen förstå hur vätgasdrivna bränslecellsfordon ska kunna introduceras och 
anammas på den svenska marknaden behöver det finnas en förståelse för vilka drivkrafter det 
finns. Frågor så som vilka är de drivande faktorerna för teknologisk diffusion av vätgasdrivna 
bränsleceller? och vilka faktorer påverkar beteendet vid fordonsköp? behöver besvaras. 
(Lane & Potter, 2007) delar in beteendefaktorerna vid fordonsköp i två olika: 
situationsbaserade faktorer och psykologiska faktorer. De situationsbaserade faktorerna 
består av ekonomiska och avtalsenliga villkor, fordonets prestanda och användning samt 
existerade infrastruktur för tankning. Den sistnämnda bli extra relevant i fallen för 
vätgasdrivna bränslecellsfordon eftersom infrastrukturen inte finns utbyggd än. Psykologiska 
faktorer för förare av företagsfordon är riskuppfattning, företagskultur och företagsimage. De 
psykologiska faktorerna blir särskilt intressanta i och med att det ofta är hur konsumenterna 
uppfattar den ekonomiska situationen som påverkar deras beteende vid köp, snarare än de 
faktiska kostnaderna.  
 
Teorin om teknologisk diffusion över tid i ett socialt system kan sammankopplas med 
teorierna om sociotekniska system. Det finns en tydlig koppling mellan dessa då 
förhoppningen med att introducera en innovation i en specifik nisch är att det sedan ska 
diffusera eller spridas till andra nischer och på sikt nå den stora marknaden. För att kunna föra 
ett resonemang kring marknadspotentialen för de valda fordonsapplikationerna (eller i 
teoretiskt sammanhang benämnt nischer) i denna rapport används en företagsekonomisk 
modell för att visa den faktiska kostnaden för vätgasdrivna bränslecellsfordon i förhållande 
till konventionella och andra miljöanpassade alternativ. Denna modell beskrivs i följande 
avsnitt. 

4.6 Beräkningsmodell – Total Cost of Ownership  
Ellram (1995) definierar Total Cost of Ownership, hädanefter benämnt TCO, som ett 
inköpsverktyg och filosofi vars mål är att skapa förståelse för den sanna, fulla kostnaden för 
att köpa en specifik vara eller tjänst. TCO är en komplex metod som tar hänsyn till de 
viktigaste kostnadsparametrarna vid köpet, under ägandet och användningen samt andra 
kostnadskonsekvenser (Ellram, 1995). TCO tar hänsyn till den initiala inköpskostnaden för 
fordonet och de variabla kostnaderna under dess livstid. Dessa inkluderar bland annat 
kostnaden för bränsle under hela fordonets livstid, skatter och underhållskostnader (Larsson, 
2015). Det är just detta som utgör styrkan hos TCO-modellen, eftersom det inte endast är 
inköpspriset av en vara eller tjänst som associeras med dess ägandeskap och användning 
(Hagman, 2016). 
 
Denna studie har valt att fokusera på en konsumentcentrerad TCO-modell för att på så vis 
kunna undersöka skillnaden mellan att äga en vätgasdriven bränslecellsfordon mot att äga ett 
alternativt fordon på en så likvärdig nivå som möjligt. För att förstå hur TCO-modellen på 
bästa sätt kan användas och för att ta lärdomar av tidigare kunskap har artikeln ”Total cost of 
ownership and its potential implications for battery electric vehicles diffusion” (Hagman, 
2016) studerats. Artikeln syftar till att överlägga skapandet och användningen av ett 
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konsumentcentrerat TCO-modell och diskuterar dess konsekvenser för teori och praktik. 
Processen handlar om att definiera alla faktorer och parametrar i modellen. Det första steget 
är att definiera fordonsköparens profil, det vill säga, vem är ägaren (B2B eller B2C), hur långt 
ägandeskapet är och fordonets körsträcka. Därefter görs ett urval av fordon att jämföra med.  
För att skapa en relevant TCO-kalkyl är det första viktiga steget att identifiera och räkna med 
de mest relevanta kostnadsposterna för varan eller tjänsten. De mest utmanande faktorerna att 
uppskatta i fallet för fordon är andrahandsvärdet och bränslekostnaden vilka beror av 
omgivande faktorer och användningsgraden. Dessutom är bränslet en oförutsägbar faktor på 
grund av den höga prisvolatilitet på den globala marknaden, samt på grund av att de 
prognostiserade indikationer på hur bränslekonsumtionen ser ut inte stämmer med 
verkligheten   (Hagman, 2016).  
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5 Beräkningsmodell 
 
I denna del av rapporten presenteras beräkningsmodellen för respektive fordonsapplikation, 
vilket inkluderar en beskrivning av den valda fallstudien, samtliga antaganden och valda 
parametrar. Inledningsvis beskrivs även hur beräkningsmodellen bidrar till att besvara den 
övergripande frågeställningen. 
 
En konsumentcentrerad TCO-modell används för att skapa en bild av den sanna, fulla 
kostnaden för ägandet av de olika fordonsapplikationerna och syftar således till att besvara 
delfråga 1. Att initialt satsa på småskaliga implementationsprojekt med definierade kör-rutter 
är enligt Farrell et al. (2003) fördelaktigt för den långsiktiga marknadsutvecklingen av 
vätgasdrivna bränslecellsfordon. I och med att introduktionen av ett nytt transportbränsle är 
komplext och osäkert är det högst relevant att minimera kostnader och risker om man vill nå 
en framgångsrik marknadsintroduktion (Farrell, Keith, & Corbett, 2003). Teorin pekar på att 
det ofta är uppfattningen om kostnadsbilden som påverkar vid fordonsköp, snarare än de 
faktiska kostnaderna (Lane & Potter, 2007). Därför utgör beräkningsmodellen en viktig 
komponent i arbetsmetoden, då den bidrar med indikationer om hur kostnadsbilden för de 
olika applikationerna faktiskt ser ut i jämförelse med andra alternativ, vilket i sin tur kan 
bekräfta eller dementera de uppfattningar som finns om vätgasdrivna bränslecellsfordon ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Dessa beräkningar kan således utgöra ett underlag för att finna de 
potentiella ekonomiska gapen och därefter identifiera lösningar för att minska sådana gap. I 
och med detta bidrar beräkningarna även till besvarandet av delfråga 3. Detta tillsammans 
utgör sedan grunden till diskussion kring de respektive fordonsapplikationernas potentiella 
roll och bidrag till en teknisk omvandling av den svenska transportsektorn. 
 
Det bör understrykas att varje beräkningsmodell är utformad utefter förutsättningar och 
lämpliga systemgränser för respektive fordonsapplikation. Således kommer resultaten för de 
olika applikationerna inte att vara direkt jämförbara med varandra, utan jämförbara med 
andra alternativ inom den specifika fallstudien. Fallstudierna syftar till ett specifikt utvalt fall 
för respektive applikation, med bland annat ett bestämt antal fordon, en specifik fordonstyp 
och en given användningsgrad eller körsträcka. Fallstudierna har valts utifrån kriteriet att ge 
en så verklighetsnära och praktisk kontext som möjligt för att resultatet ska vara direkt 
användbart för den tänkta slutkunden. Dessa har tagits fram med omsorg utifrån insamlat 
intervjumaterial från sakkunniga inom respektive fordonsområde. Vidare fokuserar samtliga 
fallstudier på ett eller ett antal fordon som befinner sig inom ett definierat system med 
bestämda kör-rutter. Detta gör att systemgränsen för varje beräkningsmodell blir tydlig och 
enkel att följa. Syftet med fallstudierna är att möjliggöra en rent kostnadsmässig jämförelse 
mellan vätgasdrivna bränslecellsfordon och konventionella och/eller andra miljöanpassade 
alternativ. Varje beräkningsmodell avlutas med en del som kallas framtidsscenario. De 
antaganden som är gemensamma för samtliga beräkningsmodeller presenteras i avsnitt 5.1 
Gemensamma antaganden medan antaganden specifika för endast en applikation beskrivs i 
avsnitten 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2 respektive 5.5.2. 
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5.1 Gemensamma antaganden 
Nedan presenteras de generella antagandena som är lika i samtliga fordonsapplikationers 
beräkningsmodeller.  
 
Framtidsscenarion 
Den första delen av beräkningsmodellen fokuserar på situationen som den ser ut idag, år 2016 
och därefter beräknas tre olika framtidsscenarier för år 2030 för respektive 
fordonsapplikation. Dessa är benämnda Scenario 1, Scenario 2 och Scenario 3 hädanefter 
förkortade S1, S2 och S3. Dessa scenarier ska tolkas som ett spann, som är baserade på 
tidigare studier och intervjuresultat som bör betraktas som en känslighetsanalys snarare än 
framtidsprognoser. S1 representerar relativt låga kostnadsförändringar för både det 
vätgasdrivna alternativet och övriga alternativ som den aktuella fordonsapplikationen jämförs 
med. Omvänt representerar S3 relativt stora kostnadsförändringar. Notera att 
kostnadsförändringar även antas för jämförelsealternativen och inte enbart vätgasalternativen. 
Framtidsscenariernas uppbyggnad och utformning beskrivs mer i detalj för respektive 
fordonsapplikation. Tabell 4 sammanfattar hur de parametrar som är gemensamma för alla 
fyra fordonsapplikationer har varierats i respektive framtidsscenario. Dessa parametrar berör 
alltså samtliga beräkningsmodeller och varieras således på samma sätt.  
 

Tabell 4 – Graden av variation i S1, S2 och S3 för gemensamma parametrar 

Parameter Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
Dieselpris + 1,42 % + 2,1 % + 2,1 % 
Elpris vid elektrolys  + 60 % + 60 % + 60 % 
Elpris vid batteriladdning + 33 % + 33 %  + 33 % 
Vätgaspris exkl. tankstationskostnad + 60 % + 60 % + 60 % 
Vätgaspris inkl. tankstationskostnad – 25 % – 35 % – 45 % 
Dieselpris + 1,42 % + 2,1 % + 2,1 % 
Bränslecellspris – 50 % – 65 % – 80 % 
Tankstationskostnad (vätgas) – 25 % – 35 % – 45 % 
 
Motiveringen bakom hur variationen av varje parameter har valts presenteras nedan. 
 
Dieselpris 
Dieselpriset som används för bussar och distributionsfordon skiljer sig från dieselpriset för 
båtar då sjöfarten gynnas av skattebefriat bränsle. Däremot kommer dieselpriset att varieras 
på samma sätt i S1, S2 och S3 för alla dessa fordonsapplikationer. Dieselpriset väntas öka 
enligt Tabell 4 vilket baseras på en rapport framtagen av WSP (2013). 
 
Elpris 
I de följande beräkningsmodellerna kommer två olika elpriser att användas. Det ena elpriset 
gäller för vätgasproduktion genom elektrolys och det andra elpriset gäller för laddning av 
batterier i eldrivna fordon. 
 
Elpris vid elektrolys: I dagsläget är elpriset vid elektrolys skatte- och momsbefriat i Sverige, 
vilket innebär att elpriset endast utgörs av kostnaden för ren el och nätavgiften. Spotpriset för 
el ligger i genomsnitt på 0,21 SEK/kWh i dagsläget och nätavgiften är 0,24 SEK/kWh, vilket 
ger ett totalt elpris på 0,45 SEK/kWh exklusive skatt och moms (Sweco Energy Markets, 
2016). För att skapa scenarier för 2030 kommer spotpriset att ökas enligt Swecos (Sweco 
Energy Markets, 2016) prognoser medan nätavgiften antas ligga konstant på sitt nuvarande 
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värde. Antagandet i denna studie är att elpriset ökar med cirka 60 %. Denna prisökning antas 
vara densamma i S1, S2 och S3. 
 
Elpris vid batteriladdning: Det nuvarande elpriset för normalladdning av en elbil är ca 1,2 
SEK/kWh, inklusive energiskatt, moms och nätavgifter. Detta pris antas öka till ca 1,6 
SEK/kWh till år 2030 utifrån liknande resonemang som ovan. Prisökningen antas vara lika i 
S1, S2 och S3. 
 
Vätgaspris 
Eftersom utgångspunkten i denna rapport är vätgasproduktion via elektrolys varierar 
vätgaspriset med elpriset, där elpriset är en av de viktigaste kostnadsdrivarna. Mer specifikt 
utgörs 65-80 % av produktionskostnaden för vätgas vid elektrolys av elkostnaden (NREL & 
Strategic Analysis Inc., 2014; Ainscough , Miller, & Peterson, 2014), där ett 
genomsnittsvärde på 72,5 % har använts i denna rapport. Vidare är el-åtgången för att 
producera 1 kg vätgas 55 kWh (Aronsson b, 2016) och elpriset vid elektrolys uppgår till 0,45 
SEK/kWh (se Elpris ovan). Dessa värden ger ett framräknat vätgaspris på ca 34 SEK/kg, 
vilket alltså motsvarar produktionskostnaden vid elektrolys exklusive vinstmarginal och andra 
tillägg. I denna rapport kommer två olika vätgaspriser att användas beroende på fallstudie: 
 
Vätgaspris exklusive tankstationskostnad (Gaffeltruckar och Bussar): 
I fallet för gaffeltruckar och bussar inkluderas tankstationen i systemgränsen eftersom 
fallstudierna för dessa applikationer utgår från investering i en tankstation placerad i 
lagerlokalen respektive vid bussdepån (se Figur 3 och Figur 5). Denna kostnad gäller alltså för 
lokal vätgasproduktion (on-site) via en egen elektrolysör, där trycket i tanken är 350 bar. 
Alltså ingår avskrivningskostnaden för tankstationen inklusive elektrolysör i 
beräkningsmodellen för dessa applikationer och vätgaspriset blir således självkostnadspriset 
vid elektrolys, det vill säga 34 SEK/kg. I S1, S2 och S3 varieras detta pris utefter hur elpriset 
för elektrolys ändras fram till 2030. Prisökningen beräknas vara 0,28 SEK/kWh vilket 
motsvarar en ökning på ca 60 % (se Elpris ovan) och är lika för samtliga framtidsscenarier.  
 
Vätgaspris inklusive tankstationskostnad (Distributionsfordon och Båtar): 
I fallet för distributionsfordon och båtar ligger tankstationen utanför systemgränsen eftersom 
fallstudierna för dessa applikationer inte inkluderar investeringskostnaden för en tankstation 
(se Figur 8 och Figur 9). Här antas central produktion av vätgas (off-site) via elektrolys, som 
distribueras ut till tankstationer. I framtiden är det mest sannolikt att tankstationer för dessa 
applikationer kommer att placeras vid strategiska geografiska knytpunkter så att de kan 
användas gemensamt, både sinsemellan men även gemensamt med personbilar och eventuellt 
andra fordonsapplikationer. Kostnaden för en sådan tankstation bör således rimligen inte 
åläggas endast en av fordonsapplikationerna, samtidigt som denna inte kan försummas i TCO-
beräkningarna då det utgör en betydande kostnadspost. Med detta som bakgrund antas ett 
vätgaspris på 90 EK/kg för applikationerna distributionsfordon och båtar, vilket motsvarar det 
satta priset för vätgas som används i EU-projekt. Detta pris är satt utifrån argumentet att det är 
det högsta pris som kan åläggas en slutkund som tankar vätgas, för att göra vätgasen 
konkurrenskraftigt gentemot andra drivmedel. Således är priset tänkt att täcka kostnaden för 
lagring, produktion och distribution av vätgas samt tankstationskostnad och vinstmarginal. 
Exempelvis är vätgaspriset på AGAs tankstation i Arlanda ca 80-90 SEK/kg, vilket styrker 
rimligheten i detta antagande. (Wallmark c, 2016) 
 
Vidare visar en omfattande studie framtagen av McKinsey & Company (2010) på att vätgas 
framtagen med 100 % elektrolys och med en andel på 80 % förnyelsebara källor, kommer att 
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sjunka med upp till cirka 45 % till 2030. Detta på grund av bland annat större skaleffekter, 
standardisering och lägre kostnad för elektrolysörer (Andersson a, 2016). I S1, S2 och S3 
varieras därför vätgaspriset mellan ett spann på 25 % - 45 % kostnadsreduktion, där ett ökat 
elpris vid elektrolys år 2030 antas vara inräknat i reduktionsspannet.  
 
Tankstationskostnad (vätgas) 
Tankstationens avskrivningstid antas till 20 år med en diskonteringsränta på 7 % för alla 
fordonsapplikationerna.  I denna studie varieras den framtida kostnadsreduktionen för en 
vätgasstation mellan 25 % - 45 % vilket bygger på prognosen om en kostnadsreduktion på 24 
% vid off-site produktion av vätgas via elektrolys respektive 39 % vid on-site 
vätgasproduktion via elektrolys (Roland Berger , 2015).  
 
Bränslecellspris 
Bränslecellspriset kan utifrån analys av batteriprisets jämförbara utveckling de senaste åren 
samt med utgångspunkt från betydande framtida volymökning i bränslecellsproduktion (500 
000 - 1 000 000 enheter) väntas halvera fram till 2030 och i det mest optimistiska fallet 
(scenario 3) antas sjunka med 80 % av dagens pris (McKinsey & Company, 2010; DOE, 
2015). Grundpriset varierar beroende på fordonsapplikation och presenteras därför separat för 
varje fallstudie. 
 
Batteripris 
Batteripriset kan trots sin redan radikala prisnedgång de senaste åren (Dinger, Martin, 
Mosquet, Rabi, Rizoulis, & Sticher, 2010) antas följa en fortsatt sjunkande prisutveckling 
(Nykvist & Nilsson, 2015), dock inte i samma takt som bränsleceller då tekniken är mer 
utvecklad och mogen (Ridell, 2016; Wolf, 2016), varför spannet sträcker sig mellan 20 % - 40 
% i prisreduktion. Grundpriset varierar beroende på fordonsapplikation och presenteras därför 
separat för varje fallstudie. 
 
Valutakurser 
För att omvandla den indata som har erhållits från amerikanska studier där kostnaden angetts i 
dollar (USD) till svensk valuta (SEK) har en genomsnittlig växlingskurs på 8,43 SEK/USD 
använts, baserat på genomsnittskursen för 2015. På samma sätt har EUR omvandlats till SEK 
med kursen 9,42 SEK/EUR (Sveriges Riksbank). Det bör noteras att dessa kurser stod lägre 
eller högre då de olika studierna som data är hämtade ifrån genomfördes, däremot påverkar 
inte denna skillnad TCO-analysen ur jämförelsesynpunkt då kurserna är lika för både 
vätgasdrivna och konventionella alternativ. Då rapporterna som använts för att samla indata 
till beräkningarna inte är genomförda precis samtidigt påverkar det förhållandet mellan SEK 
relativt USD och EUR, men detta samband förenklas bort i beräkningsmodellerna. 
 
Diskonteringsränta 
Diskonteringsräntan används i den ekonomiska analysen för att beräkna nuvärdet av framtida 
kostnader för de olika alternativen och tar på så sätt hänsyn till tidsvärdet av pengar för att ge 
en riktigare kostnadsbild (Ramsden, 2013). Eftersom diskonteringsräntan bland annat 
reflekterar risk och osäkerhet kring framtida kostnader, samt avkastningskrav för investeraren, 
framstår en investering mer gynnsam ju lägre diskonteringsräntan sätts. För att ge en rättvis 
bild bör samma diskonteringsränta sättas för samtliga kostnadsanalyser, för både de 
vätgasdrivna och konventionella alternativen (Meier, Vagliasindi, & Imran, 2014). I de 
studier där liknande TCO-analyser har genomförts för vätgasdrivna respektive konventionella 
fordon råder en stor skillnad mellan val av diskonteringsränta med ett spann på 1,5 % -12 % 
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(Larriba , Garde, & Santarelli , 2013; Ramsden, 2013). Med bakgrund i detta har en 
diskonteringsränta på 7 % valts för samtliga beräkningsmodeller. 

5.2 Gaffeltruckar 
Nedan följer en beskrivning av den ekonomiska beräkningsmodellen för gaffeltruckar. 
Beräkningen utgår från en vald fallstudie på ICA:s distributionscentral i Helsingborg. 
Beräkningarna inkluderar en TCO-analys av två scenarion, ett med vätgasdrivna gaffeltruckar 
och ett med eldrivna. Benämningen truckar används synonymt med gaffeltruckar i följande 
text. En stor del av indata har hämtats från en studie av NREL (National Renewable Energy 
Laboratory), där de genomfört en liknande kostnadsanalys baserat på data från åtta olika 
kommersiella och statliga lagerlokaler i USA som använder vätgasdrivna bränslecellstruckar 
(DLA, FedEx, Wegman’s Grocers, Sysco Foods, Coca-Cola, HEB, Whole Foods, and 
Kimberly Clark.). NREL:s beräkningar har även godkänts av aktörer som tillhandahåller 
bränslecellssystem i USA, däribland företagen Nuvera Fuel Cells, Plug Power och 
Hydrogenics Corporation (Ramsden, 2013). Rapporten anses därför vara en trovärdig källa 
och då den inkluderar data från flera lagerlokaler bidrar det till generaliserbarheten av 
beräkningarna i denna rapport. Det är dock viktigt att notera att indata har justerats för att 
representera förhållandena i Sverige i den mån det varit möjligt. Fallstudien och samtliga 
ingångsparametrar i beräkningarna, samt antaganden och begränsningar i modellen beskrivs 
nedan.  

5.2.1 Fallstudie 
En rad studier har tidigare jämfört vätgasdrivna gaffeltruckars konkurrenskraft gentemot 
eldrivna gaffeltruckar, som är dominerande idag. Dessa studier visar att den vätgasdrivna 
gaffeltrucken kan vara ekonomiskt konkurrenskraftig för lager med ett stort antal 
gaffeltruckar, där lägsta antalet anges vara 10-40 truckar, som kör i minst två skift per dygn 
(Ramsden, 2013; Larriba , Garde, & Santarelli , 2013). ICA:s distributionscentral, vilken 
fallstudien utgår från, i Helsingborg har i dagsläget en flotta på 400 eldrivna gaffeltruckar, 
varav 200 är så kallade plocktruckar och resterande är skjutstativtruckar och staplare. För 
varje truck finns i snitt 1,6 batterier för att täcka behovet vid batteribyten. Truckarna körs i två 
skift, alla dagar på året. Dock körs truckarna något färre timmar tre dagar/år (särskilda 
helgdagar), men detta anses försumbart i beräkningsmodellen. Specifikationer för fallstudien 
sammanfattas i Tabell 5. ICA:s fallstudie kan anses vara representativt för undersökningens 
syfte då fordonsflottan är stor och truckarna körs i två skift/dygn, året runt. Dessutom kan 
plocktruckar anses representera de typiska truckar som används på lager i Sverige (Edlund, 
2016). I den ekonomiska jämförelsen utgår beräkningarna för batteridrivna truckar från data 
för så kallade blybatterier. Det bör noteras att ICA i dagsläget enbart kör eldrivna truckar, och 
de två fallen som jämförs är således fiktiva, dock utifrån verkliga förhållanden. 
 

Tabell 5 - Specifikationer för fallstudien med gaffeltruckar 

Parameter Vätgasdriven Eldriven 
Fordonstyp Plocktruck ( klass II) Plocktruck ( klass II) 
Livslängd fordon 10 år 10 år 
Antal gaffeltruckar 200 st 200 st 
Antal arbetsdagar 365 dagar/år 365 dagar/år 
Antal skift 2 skift/dag 2 skift/dag 

5.2.2 Antaganden 
Nedan presenteras och motiveras de antaganden som gjorts i beräkningsmodellen för 
gaffeltruckar. 
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Fordonsspecifikationer 
Med utgång från fallstudien kommer beräkningarna endast att innefatta den del av ICA:s 
fordonsflotta som utgörs av plocktruckar, vilket ger ett totalt antal på 200 gaffeltruckar. Dessa 
truckar tillhör kategorin klass II gaffeltruckar (smalare truckar anpassade för lagerarbete) 
(OSHA), således har indata för beräkningarna baserats på denna fordonsklass. Den 
genomsnittliga livslängden för en gaffeltruck beräknas vara 10 år (Ramsden, 2013). 
 
Tank- och laddstation 
Figur 3 illustrerar systemgränsen för vätgasdrivna gaffeltruckar, där vätgasproduktion och 
lagring ligger innanför systemgränsen. Kostnaden för att bygga en vätgastankstation i 
fallstudien med 200 gaffeltruckar varierar från fall till fall och beror på användningsgraden. 
Uppskattningsvis kan en vätgastankstation med en bränsletillförsel på ca 30 kg/h antas kosta 
12 MSEK (200 gaffeltruckar med en vätgasförbrukning på 1 kg/skift ger en total 
vätgasförbrukning på ca 29 kg/h för fallstudien) och då EU-stödet på 50 % inkluderas erhålls 
en tankstationskostnad på 6 MSEK (Wallmark d, 2016). Detta anses rimligt då den befintliga 
tankstationen med kapacitet för 100 personbilar i Arlanda kostade ca 9 MSEK att bygga. 
Kostnaden för att bygga en lokal vätgastankstation för gaffeltruckarna är lägre delvis på grund 
av att trycket i tanken endast behöver vara 350 bar, jämfört med 700 bar för personbilar 
(Andersson a, 2016). 
 

 
 

Figur 3 - Systemgräns för vätgasdrivna gaffeltruckar 

Vidare illustreras systemgränsen för de eldrivna gaffeltruckarna i Figur 4. Den årliga 
kostnaden för laddstationer beräknas vara 24 000 SEK (Ramsden, 2013), vilket med 
antagandet om att det behövs 1,1 laddstationer per gaffeltruck (Ramsden, 2013; Melin b, 
2016) ger totalt 220 laddstationer i fallstudien. 
 

 
 

Figur 4 - Systemgräns för eldrivna gaffeltruckar 
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Tabell 6 sammanfattar ingångsparametrarna som berör infrastrukturen för vätgasdrivna 
respektive eldrivna gaffeltruckar. 
 

Tabell 6 - Specifikationer för tank- och laddstation - Gaffeltruckar 

Parameter Vätgasdriven Eldriven 
Antal Tank-/Laddstationer 1 st 220 st 
Kostnad Tank-/Laddstation 6 000 000 SEK 24 000 SEKs 
Avskrivningstid Tank-/Laddstation 20 år 7,5 år 
 
Fordonskostnader 
Tabell 7 sammanfattar de ingångsparametrar som berör fordonskostnader för den vätgasdrivna 
respektive eldrivna gaffeltrucken. Prisintervallet för en gaffeltruck ligger på mellan 143 000 - 
295 000 SEK, med ett genomsnittspris på 219 000 SEK, där en vätgasdriven gaffeltruck 
beräknas kosta lika mycket som en eldriven truck, exklusive priset för bränslecellssystem 
respektive batterier. Den genomsnittliga kostnaden för ett bränslecellssystem för en klass II 
gaffeltruck är 236 000 SEK vilket är betydligt dyrare än den motsvarande batterikostnaden för 
en eldriven truck, 65 000 SEK (Ramsden, 2013). Däremot är livslängden för ett 
bränslecellssystem 10 år jämfört med 5 år för batterier (Ramsden, 2013; Larriba , Garde, & 
Santarelli , 2013), vilket inverkar på TCO per truck och år. Dessutom behöver en 
bränslecellstruck endast ett bränslecellssystem medan en eldriven gaffeltruck kräver 1,6 
batterier (Edlund, 2016). 
 
Underhållskostnaden för en klass II gaffeltruck beräknas vara 23 000 SEK/år och antas vara 
lika för en vätgasdriven respektive eldriven gaffeltruck. Däremot skiljer sig 
underhållskostnaderna för bränslecellssystem och batterier och uppgår till 18 000 SEK/år 
respektive 15 000 SEK/år (Larriba , Garde, & Santarelli , 2013; Ramsden, 2013). 

 
Tabell 7 - Specifikation för fordonskostnader - Gaffeltruckar 

Parameter Vätgasdriven Eldriven 
Gaffeltruck  219 000 SEK      219 000 SEK     
Underhåll Gaffeltruck  23 000 SEK/år      23 000 SEK/år     
Bränsleceller/Batterier  236 000 SEK     65 000 SEK     
Underhåll Bränsleceller/Batterier  18 000 SEK/år      15 000 SEK/år     
 
Bränslespecifikationer  
Energiförbrukningen för en genomsnittlig eldriven klass II gaffeltruck beräknas vara 20,5 
kWh/skift, där ett batteri förväntas ha en urladdningsgrad på 80 % (Larriba , Garde, & 
Santarelli , 2013). När det gäller vätgasförbrukning för en gaffeltruck råder stora skillnader 
mellan olika studier, med ett spann på 0,4-1,75 kg/skift (Ramsden, 2013; V. Renquist , 
Dickman, & H. Bradley, 2012). Här har vätgasåtgången per skift beräknats utifrån 
energiförbrukningen för en eldriven truck (20,5 kWh/shift). Vätgas har ett energiinnehåll på 
ca 33 kWh/kg och ett bränslecellssystem beräknas ha en verkningsgrad på 60 %. Utifrån 
dessa värden erhålls en vätgasförbrukning på ca 1 kg/skift (Mohseni a, 2016). Då 
motsvarande siffra för tyngre motviktstruckar beräknas vara 1,8 kg/skift är denna 
uppskattning rimlig (Melin a, 2016). I beräkningsmodellen antas ett skift vara 8 timmar långt, 
med 7 aktiva kör-timmar (Larriba , Garde, & Santarelli , 2013). Vidare har kostnaden för 
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batteriladdning beräknats utifrån elpris vid batteriladdning och den totala kostnaden för vätgas 
beräknas utifrån vätgaspriset exklusive tankstation då denna räknas som en egen kostnadspost 
(se avsnitt 5.1 Gemensamma antaganden). Se Tabell 8 för en sammanfattning av dessa 
bränslespecifikationer. 
 

Tabell 8 - Bränslespecifikationer - Gaffeltruckar 

Parameter Vätgasdriven Eldriven 
Bränsleåtgång 1,0 kg/skift 20,5 kWh/skift 
Bränslepris 34 SEK/kg 1,2 SEK/kWh 
 
Tidsåtgång och arbetskostnad 
I Tabell 9 sammanfattas de ingångsparametrar som berör tidsåtgång och arbetskostnad. En av 
de fördelar som lyfts fram med vätgasdrivna gaffeltruckar är den korta tankningstiden i 
förhållande till tidsåtgången för laddning av batterier (Ramsden, 2013; Larriba , Garde, & 
Santarelli , 2013; Ballard, 2010). En klass II gaffeltruck beräknas ha en tankningstid på 
mellan 3-7 minuter medan ett batteribyte beräknas ta mellan 5-20 minuter (Ballard, 2010; 
Ramsden, 2013; Larriba , Garde, & Santarelli , 2013; Edlund, 2016) beroende på om 
eventuell spilltid har inkluderats. I beräkningsmodellen kommer en genomsnittlig 
tankningstid på 5 minuter och en genomsnittlig laddningstid på 12,5 minuter antas för 
vätgasdrivna respektive eldrivna gaffeltruckar, där såväl tid för tankning/laddning som tid för 
att åka till och från stationen, kötid och övrig spilltid har inkluderats. 
 
Arbetskostnaden har beräknats utifrån den genomsnittliga månadslönen för en truckförare i 
Sverige, 22 138 SEK (Lönestatistik). Timlönen har beräknats utifrån ett antagande om 22 
arbetsdagar/månad med en arbetstid på 8 h/dag. Därtill har en arbetsgivaravgift på 31,42 % av 
lönen inkluderats, baserat på Skatteverkets siffror för 2016 (Skatteverket). 
 

Tabell 9 - Specifikationer för tidsåtgång och arbetskostnader - Gaffeltruckar 

Parameter Vätgasdriven Eldriven 
Tankningar/Batteribyten 1 ggr/dag 2 ggr/dag 
Tid per Tankning/Batteribyte 5 minuter 12,5 minuter 
Lönekostnad 165 SEK/h  165 SEK/h     
 
Skatter och subventioner 
Gaffeltruckar tillhör generellt sätt kategorin motorredskap klass II då fordonets hastighet 
understiger 30 km/h och är således befriade från fordonsskatt (Transportstyrelsen, 2016). 
Samtliga gaffeltruckar i denna fallstudie tillhör denna klass. Utöver fordonsskatt har 
miljöavgiften för blybatterier, 3000 SEK/år och truck, inkluderats i beräkningen för eldrivna 
gaffeltruckar. Utöver dessa har inga andra potentiella skatter inkluderats. Vidare inkluderas 
EU-stödet på 50 % av tankstationskostnaden i beräkningsmodellen. Utöver detta har inga 
andra subventioner för gaffeltruckar inkluderats då det inte finns sådana i Sverige. 

5.2.3 Framtidsscenario 
I Tabell 10 redovisas de parametrar som varierats i fallet för gaffeltruckar. Tabellen visar de 
procentuella variationerna för respektive framtidsscenario. Vätgaspris och elpris samt 
kostnaden för vätgastankstation, bränsleceller och batterier har varierats enligt det tidigare 
angivna generella spannet enligt Tabell 4 under avsnitt 5.1 Gemensamma antaganden, och 
varieras således på samma sätt som för övriga fordonsapplikationer, varför dessa inte 
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upprepas i tabellen. Vid variation av kostnaden för laddstationer kan ett analogt resonemang 
föras som för batterier (se Batteripris i avsnitt 5.1 Gemensamma antaganden). Kostnaden kan 
väntas sjunka i lägre takt och magnitud än motsvarande infrastruktur för bränsleceller då 
tekniken är mer mogen, varför spannet sätts till mellan 20 % - 40 % prisreduktion.  
 
Underhållskostnaden för en bränslecell kan väntas bli hälften så stor fram till 2030 då 
tekniken har förfinats och förbättrats i takt med ökad användning (Ridell, 2016).  Här har ett 
spann på 30 % - 70 % reduktion av underhållskostnader valts. Utifrån samma antagande som 
tidigare gällande teknikmognad kan underhållskostnaden för batterier väntas minska i lägre 
takt (Ridell, 2016), varför detta spann har satts till 20 % - 40 % kostnadsreduktion. 
 

Tabell 10 – Framtidsscenarion: Fallstudien för gaffeltruckar 

Parameter Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
Laddstationskostnad – 20 % – 30 % – 40 % 
Underhållskostnad Bränslecell – 30 % – 50 % – 70 % 
Underhållskostnad Batteri – 20 % – 30 % – 40 % 

5.3 Bussar 
I följande avsnitt beskrivs den ekonomiska beräkningsmodellen för bussar, som inkluderar en 
ekonomisk jämförelse mellan vätgasdrivna bränslecellsbussar och dieselbussar, biogasbussar 
samt elbussar för att studera hur de olika alternativen förhåller sig till varandra, både idag (år 
2016) och år 2030. Det finns även fler alternativa bränslen och tekniker som hade kunnat 
inkluderas i jämförelsen, som exempelvis hybridbussar, men en avgränsning har gjorts till 
dessa tre. I följande avsnitt presenteras fallstudien, följt av samtliga parametrar och 
antaganden som är inkluderade i modellen.  

5.3.1 Fallstudie 
Fallstudien för applikationen bussar utgår från ett tänkt scenario med fyra vätgasdrivna 
bränslecellsbussar inom Stockholms lokaltrafik (SL). Fyra bussar anses vara ett lämpligt antal 
initialt sett för att introducera bussar i lokaltrafiken. Två bussar anses vara minimum för att ge 
mätbara resultat medan fler än fyra kan innebära en för hög risk i introduktionsfasen 
(Andersson a, 2016).  

5.3.2 Antaganden 
Nedan presenteras och motiveras de antaganden som gjorts i beräkningsmodellen för bussar. 
 
Fordonsspecifikationer 
Utgångspunkt i fallstudien har varit en befintlig vätgasdriven bränslecellsbuss producerad av 
ett belgiskt företag vid namn Van Hool och deras bussmodell A330 Fuel Cell Europe, vilken 
är en standardbuss på 12 meter med två axlar. Specifikationerna för bussen redovisas i Tabell 
11. Passagerarplatserna består av cirka 35 sittplatser och cirka 30 ståplatser (Van Hool a). 
Drivsystemet i Van Hool A330 består av bränsleceller, litiumbatterier och elmotorer. I 
bränslecellen omvandlas vätgas till el vilket driver bussen framåt och kompletteras med ett 
batteri som täcker effekttopparna (Snauwaert, 2015). Det sker i princip ingen energiförlust 
från systemet då bromsenergi regenereras och överskottsvärmen från bränslecellen används 
för passagerarkomfort (Van Hool a). Bränslecellsmodulen, FCvelocity-9SSL, i Van Hools 
buss är producerad av Ballard Power Systems, och produceras på kommersiell nivå  
(Snauwaert, 2015). Systemet är vätskekylt vilket ger en bättre hållbarhet och det är utformat 
för att klara tuffa driftsförhållanden (Ballard Power Systems Inc., 2015).  
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Tabell 11 - Specifikationer Van Hool A330 Fuel Cell Europe (Snauwaert, 2015; Van Hool b) 

Specifikationer Längd Bredd Höjd Axlar Bränsleförbrukning 
(vätgas) 

Bränsle/ 
tank 

Räckvidd/ 
tank  

A330 Fuel Cell 
Europe 

11,995 
meter 

2,55 
meter 

3,42 
meter 

2 ~  8 kg per 100 km ~  30 kg 
vätgas/tank 

~300 
km/tank 

 
Vad gäller dieselbussen, biogasbussen och elbussen har ingen speciell modell använts för 
dessa utan utgångspunkten har varit en 12 meter standardbuss för citytrafik. Hädanefter syftar 
termen buss till en standardbuss för användning i städerna, det vill säga inte turistbussar eller 
andra större coach-bussar. 
 
Tankstation 
I följande del beskrivs hur kostnader för de fyra olika drivmedelstypernas tankstationer är 
inkluderade i beräkningsmodellen. Systembilden för en vätgasdriven bränslecellsbuss och en 
elbuss ser annorlunda ut än systembilden för en diesel- och biogasbuss, vilket illustreras i 
Figur 5, Figur 6 och Figur 7. Denna skillnad beror på att infrastrukturen för de olika 
drivmedelstyperna är olika utvecklad.  
 
När en aktör väljer att investera i vätgasdrivna bränslecellsbussar eller elbussar bör denna ta 
hänsyn till att infrastrukturen inte är utbyggd. Det innebär att denna kostnad tillkommer och 
investeringskostnaden för tankstation respektive laddstationer ingår således i TCO-modellen, 
vilket illustreras av systemgränsen i Figur 5 och Figur 6 för dessa alternativ. Kostnaden för 
vätgastankstationen som ska förse bussarna med bränsle, inklusive elektrolysör och lager, 
uppskattas till 15 miljoner SEK. Inkluderas det EU-bidrag som idag ligger på cirka 50 % 
(AGA erhöll cirka 42 % för byggandet av tankstationen vid Arlanda), reduceras kostnaden 
betydligt (Andersson a, 2016).  
 
 

 
Figur 5 - Systemgräns för vätgasdrivna bränslecellsbussar, gäller både år 2016 och år 2030 

För elbussar gäller likande systemgräns som för vätgasdrivna bränslecellsbussar, denna 
systemgräns illustreras i Figur 6. Det finns huvudsakligen två sätt som elbussar kan laddas på: 
över natten (laddstation i bussdepån) eller vid stopp under körning (laddstation vid 
ändhållplatser eller vid varje station) (Roland Berger & Ruter, 2015), dock kan detta tänkas 
förändras i framtiden i takt med att tekniken och lösningarna utvecklas. I denna 
beräkningsmodell antas att laddning sker vid ändhållplatserna, analogt med laddningen som 
idag sker längs linje 73 i Stockholm och linje 55 i Göteborg. Som linje 73 ser ut i dagsläget 
finns två laddstationer vid respektive ändhållplats vilket innebär att det finns två laddstolpar 
längs hela sträckan. Linje 73 har valts som referens på grund av att det idag körs åtta 
laddhybridbussar på linjen vilket gör att tydlig information går att finna och således ger en 
rimlig jämförelse. Kostnaden för att bygga laddstationer för elbussarna i denna fallstudie 
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beräknas till 7,5 MSEK styck och vid fyra bussar antas att de behövs två laddstationer, vilket 
ger totalt 15 MSEK (Orton b, 2016). 
 

 
 

Figur 6 - Systemgräns för elbussar, gäller både år 2016 och år 2030 

Vidare antas en annan systemgräns för fallen med diesel- och biogasbussbussarna, vilken 
illustreras i Figur 7. Investeringskostnaden för tankstationen inkluderas således inte i 
fordonens TCO per år. I själva verket tankas dessa bussar på en lokal tankstation vid 
bussdepån där bränslepriset är det som ges vid pumpen och inkluderar investerings- och 
underhållskostnader för tankstationen samt vinstmarginal för tankstationsägaren. 
Operatörerna köper in drivmedel till de pumpar som finns vid bussdepåerna och kostnaden för 
drivmedlet beror på hur förmånligt avtal operatören kan få med drivmedelsleverantören 
(Böhlin b, 2016). Dock är skillnaderna mellan dessa avtalade priser och drivmedelspriserna 
vid vanliga tankstationer så pass små att de kan försummas (Atterhall, 2016). Därför antas 
tankstationskostnaden ligga utanför systemgränsen i TCO-beräkningen för diesel- och 
biogasbussar, och inkluderas istället i drivmedelspriset. 
 

 
 

Figur 7 – Systemgräns för diesel- och biogasbussar, gäller både år 2016 och år 2030 

Fordonskostnader 
Inköpspriset på vätgasdrivna bränslecellsbussar har varierat något beroende på 
informationskälla och faktorer rörande teknikens kvalité, utveckling och ursprungsland. 
Utifrån denna specifika fallstudie och jämförelse mellan de olika informationskällorna, samt 
empiriska resultat, antas ett inköpspris på 7 MSEK i dessa beräkningar (Aronsson c, 2016; 
Roland Berger , 2015). I beräkningarna för år 2016 inkluderas två olika situationer, ett utan 
EU-stöd och ett med EU-stöd. EU-stödet bygger på en aktuell EU-utlysning på 300 bussar 
med 50 % subvention på inköpspriset, vilken europeiska länder får ansöka om (Andersson a, 
2016). Hur EU-stödet potentiellt sett kan se ut år 2030 förklaras i avsnitt 5.3.1 
Framtidsscenario. I denna studie har det bortsetts från möjligheten att även rena elbussar kan 
erhålla EU-stöd och andra bidrag. Inköpspriset för den vätgasdrivna bränslecellsbussen och 
övriga bussalternativ presenteras i Tabell 12 (Westerlund, 2016; Andersson M., 2016).  
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Tabell 12 – Specifikation för fordonskostnader – Bussar 

Parameter Vätgasdriven 
buss 

Vätgasdriven buss 
med EU-stöd 

Dieselbuss Biogasbuss Elbuss 

Avskrivningstid  8 år 8 år 8 år 8 år 8 år 

Inköpspris buss 7,0 MSEK 7,0 MSEK 2,5 MSEK 2,7 MSEK 5,0 MSEK 

EU-stöd 50 % av 
inköpspris 

- 3,5 Mkr - - - 

Fordonsskatt 984 SEK/år 984 SEK/år 18 932 SEK/år 984 SEK/år 984 SEK/år 

 
Vidare har en avskrivningstid på 8 år valts då avtalen för bussar ofta är uppbyggda på 8+2 år, 
det vill säga runt 10 år, medan snittåldern i Sverige för en fordonsflotta måste vara mellan 6-8 
år. Denna regel gör att bussägarna måste förnya sina fordonsflottor med jämna mellanrum och 
således bör avskrivningstiden inte överstiga 8 år. Denna regel gör att det finns en möjlighet 
för vätgasdrivna bränslecellsbussar att ta sig in på marknaden då bussflottor ständigt undergår 
förnyelse, dock byts endast ett fåtal bussar ut åt gången, vilket således hämmar incitament att 
investera i ett helt nytt system som vätgasdrivna bränslecellsbussar kräver (Andersson M., 
2016). I fallet för den vätgasdrivna bränslecellsbussen, Van Hools A330 Fuel Cell Europe, 
antas bränslecellssystemet hålla hela bussens livstid (Aronsson c, 2016). 
 
Fortsättningsvis har underhållskostnaden för vätgasdrivna bränslecellsbussar baserats på en 
rapport av Roland Berger (2015) som anger en underhållskostnad på €0,55/km. Den totala 
körsträckan för bussar som antas vara 10 000 mil/år (Andersson M., 2016) ger den årliga 
underhållskostnaden vilken redovisas i Tabell 13, tillsammans med underhållskostnader för de 
övriga bussalternativen vilka erhölls via intervju med företaget Nobina som är en nordisk 
operatör inom kollektivtrafiken (Atterhall, 2016).  
 

Tabell 13 - Underhållskostnader för olika bussar 

Parameter Vätgasdriven 
bränslecellsbuss 

Dieselbuss Biogasbuss Elbuss 

Underhållskostnad 518 00 SEK/år 125 000 SEK/år 175 000 SEK/år 150 000 SEK/år 
 
Vidare inkluderar inte beräkningsmodellen något andrahandsvärde för vätgasdrivna 
bränslecellsbussar då majoriteten av de befintliga bussarna idag är på demo-projektnivå, där 
ett andrahandsvärde inte är aktuellt. Vad gäller andrahandsvärdet på diesel-, biogas- och 
elbussar anger operatören Keolis att turistbussar har ett andrahandsvärde medan stadsbussar 
generellt sett inte har det. Om en 8 år gammal stadsbuss ändå skulle säljas, har den ett värde 
på cirka 100 000 SEK givet att en köpare finns. Eftersom denna beräkningsmodell studerar 
stadsbussar görs således antagandet att dessa inte har ett andrahandsvärde. (Orton a, 2016) 
 
Bränslespecifikationer  
Den totala kostnaden för vätgas beräknas utifrån vätgaspriset exklusive tankstation (34 
SEK/kg) (se avsnitt 5.1 Gemensamma antaganden), då tankstationen räknas som en egen 
kostnadspost. Hur elpriset och dieselpriset har satts är beskrivet i avsnitt 5.1 Gemensamma 
antaganden. Vidare har biogaspriset hämtats från den aktuella prislistan från Energigas 
Sverige (2016). Samtliga bränslekostnader och bränsleförbrukningen för de olika 
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bussalternativen presenteras i Tabell 14 (Atterhall, 2016; 2050 Consulting AB , 2014; Roland 
Berger , 2015; Snauwaert, 2015). 
 

Tabell 14 – Bränslekostnad och bränsleförbrukning för olika bussar 

Parameter Vätgas Diesel Biogas El 
Bränslekostnad  934 SEK/kg 12,95 SEK/liter 16,5 SEK/kg 1,2 SEK/kWh 

Bränsleförbrukning stadskörning 0,8 kg/mil 4 liter/mil 4 kg/mil 14 kWh/mil 
 
Skatter och subventioner 
Fordonsskatt på bussar är ett krav och summan på skatten visas i Tabell 12. Tunga fordons 
skattesats hittas direkt i fordonskattetabellen där just tunga bussar, med 2 axlar, drivna på 
diesel och med en vikt på cirka 18 ton, skattar 18 932/år. Bussar som drivs med de övriga 
drivmedelstyperna, det vill säga biogas, vätgas och el, skattar däremot 943 SEK/år 
(Skatteverket a). Hur denna skatt sätts beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4.1 Fordonsskatt. 
Utöver fordonsskatten antas övriga skatter och subventioner vara inräknade i bränslepriserna, 
vilket även inkluderar koldioxidskatt (Atterhall, 2016). Utöver de EU-stöd som finns att tillgå 
för vätgasdrivna bränslecellsbussar antas inga andra riktade subventioner specifikt för bussar.  

5.3.1 Framtidsscenario 
Nedan följer beskrivning av framtidsscenarierna år 2030 för respektive bussalternativ. 
 
Vätgasdriven bränslecellsbuss 
I samtliga framtidsscenarier har antalet bussar i flottan ökat från fyra till 100 stycken. Detta är 
ett antagande som har gjorts baserat på att vätgasdrivna bränslecellsbussar kan förväntas ha 
kommit längre i sin marknadsutveckling i Sverige år 2030. Enligt underlaget från en SIA 
workshop förväntas det till år 2020 finnas mer än 10 bussar i användning, vilket till år 2030 
förväntas öka till ungefär 1000 bussar (Wallmark a, 2016). Det finns således indikationer på 
att vätgasdrivna bränslecellsbussar är en applikation som kommer att introduceras i Sverige, 
likt många andra länder i Europa som planerat för introduktion av bränslecellsbussar inom en 
snar framtid.  
 
Spannet för framtidsscenarierna för vätgasdrivna bränslecellsbussar redovisas i Tabell 15, där 
varje scenario förhåller sig till ursprungsscenariot för 2016. Förändringen i inköpspris baseras 
på Roland Bergers (2015) prognos att inköpspriset kommer att reduceras med upp till 40-45% 
samt McKinsey och FCH JU:s (2012) prognos att vätgasdrivna bränslecellsbussar kommer att 
bli upp till 53 % billigare år 2030. För S1 och S2 antas inköpspriset minska inom detta spann. 
I S3 antas vätgasdrivna bränslecellsbussar ha nått samma prisnivå som konventionella bussar, 
därav antas den högsta prisreduceringen i detta scenario (Wallmark c, 2016). Likande 
prognoser har även erhållits från intervjuerna med Andersson M. (2016) och Westerlund 
(2016), vilket ytterligare styrker rimligheten i dessa antaganden.   
 
När det gäller dagens befintliga EU-stöd kan det diskuteras huruvida det kommer att finnas 
kvar år 2030 eller inte. Desto mer etablerade fordonen blir på marknaden, desto större blir 
skalfördelarna vilket ger lägre inköpspris och minskar behovet av ekonomiskt EU-stöd. 
Denna studie har antagit att ett visst EU-stöd kan finnas år 2030 i S1 och S2, då det inte går 
att säga med säkerhet att vätgasdrivna bränslecellsbussar kommer att finnas i storskalig 
produktion. EU-stödet på inköpspriset för en vätgasdriven bränslecellsbuss har därmed 
antagits till 30 % för S1, där inköpspriset för fordonet fortfarande är relativ högt. För S2 
minskar EU-bidraget ytterligare till 20 % då även inköpspriset sjunker. I S3 antas inget EU-
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bidrag alls då inköpspriset enligt ovan antas ha nått en konkurrenskraftig nivå. Variationen av 
EU-stöd i de olika scenarierna presenteras i Tabell 15. Incitamenten att köpa vätgasdrivna 
bränslecellsbussar ökar då de blir mer konkurrenskraftiga mot konventionella alternativ vilket 
således driver på transformationen av transportsektorn mot en fossilfri fordonsflotta i enighet 
med målet för år 2030. 
 

Tabell 15 – Framtidsscenarion: Vätgasdriven bränslecellsbuss 

Parameter Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Inköpspris  – 24 % – 44 % – 64 %  
EU-stöd inköpspris fordon – 30 % – 20 %    0 % 
Bränsleförbrukning  – 9 %  – 9 %  – 9 %  
Underhållskostnad  – 38 %  – 63 %  – 88 % 
Investeringskostnad för tankstation  – 25 %   – 35 % – 45 %  
EU-stöd tankstation  – 30 %  – 20 %  – 0 %  

 
Vätgaspriset beror av elpriset och hur det förändras i framtidsscenarierna beskrivs i avsnitt 5.1 
Gemensamma antaganden. Även bränsleförbrukningen i vätgasdrivna bränslecellsbussar 
förväntas bli sjunka till år 2030 i takt med teknikförbättringar, dock med endast 9 % (Roland 
Berger , 2015). Underhållskostnaden kommer enligt Roland Berger (2015) att ligga på 0,34 
€/km vilket motsvarar en reduktion på 38 %, vilket antas gälla S1. För S3 antas 
underhållskostnaden reduceras i enlighet med intervjuresultat som indikerar att 
underhållskostnaden för vätgasdrivna bränslecellsbussar på sikt kommer att sjunka till hälften 
av underhållskostnaden för konventionella fordon (Westerlund, 2016), vilket indikationerna i 
Roland Bergers (2015) rapport styrker. För S2 antas underhållskostnaden reduceras till en 
nivå som ligger mellan S1 och S3 vilket ger ett spann för den potentiella förändringsgraden år 
2030. 
 
Slutligen, gällande investeringskostnaden för vätgastankstationen påverkas den av att det är 
ett ökat antal bussar i flottan. Ökar antalet bussar behöver vätgastankstationen vara större 
vilket innebär större elektrolysör, större lager samt dubbla kompressorer vilket gör att 
investeringskostnaden uppskattas till 70 MSEK (Andersson b, 2016). Dock antas kostnaden 
för att bygga vätgastankstationer sjunka generellt sett till år 2030 i takt med att tekniken blir 
mer standardiserad och används i högre grad. Antaganden för denna kostnadsreduktion i 
respektive scenario har beskrivits i avsnitt 5.1 Gemensamma antaganden. Likt resonemanget 
för inköpspriset av vätgasdrivna bränslecellsbussar (se ovan), tillkommer ett EU-bidrag för 
vätgastankstationen i S1 och S2, dock antas inget EU-stöd i S3. Således visar S3 en situation 
där inget EU-stöd finns men där kostnaden istället minskat på grund av bland annat 
skaleffekter. 
 
Framtidsscenarion diesel-, biogas- och elbuss 
Fortsättningsvis följer beskrivning av framtidsscenarierna år 2030 för diesel-, biogas- och 
elbussar. 
 
Inköpspriset på dieseldrivna bussar har för S1 varierats med en prisökning på 5 % vilket 
baseras på en rapport av Roland Berger (2015). Även 2050 Consulting AB (2014) anger att 
dieselbussar förväntas bli dyrare framöver. Vad gäller prisförändringen i S2 baseras den på 
intervjun med Atterhall (2016), som menar att dieselbussar är mogna produkter som 
antagligen inte kommer att genomgå någon betydande prismässig förändring. Variationen i 
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S3 är satt till – 5 % för att skapa ett spann för den potentiella prisförändringen (se Tabell 16). 
Biogasbussens inköpspris för alla tre scenarion baseras på intervju med Atterhall (2016). Han 
menar att gasbussar likt dieselbussar är mogna produkter och troligtvis inte kommer att 
genomgå någon betydande prisförändring (Atterhall, 2016). Detta bekräftas även av Roland 
Berger och Reuters rapport (2015). Vidare angav Atterhall (2016) att elbussarnas inköpspris 
för år 2030 bör vara lägre än idag då dessa räknas som ”omogna” produkter. Även Scania CV 
AB blev tillfrågade men uppger att de inte gjort några analyser av prisförändringen för 
biogasbussar och elbussar till år 2030. Dock menar de att det generellt finns en prispress på 
fordon och desto mognare en produkt blir, desto billigare blir den (Paradis, 2016). 
 

Tabell 16 – Framtidsscenarion: Inköpspris för dieselbuss, biogasbuss och elbuss 

 Dieselbuss Biogasbuss Elbuss 
Scenario 1 + 5 % + 5 %  – 20 % 
Scenario 2    0 % – 5 % – 30 % 
Scenario 3 – 5 % – 15 % – 40 % 
 
Dieselpriset och elprisets variation har angetts i avsnitt 5.1 Gemensamma antaganden. 
Biogaspriset för år 2030 har baserats på prognoser framtagna av WSP (2013) där priset väntas 
öka med 0,9 % (S1) respektive 1,5 % (S2 och S3). Vidare antas bränsleförbrukningen endast 
förändras för dieselbussen, varför den varieras med 0 % i S1 medan den minskar med 10 % i 
S2 och S3, vilket motsvarar Roland Bergers (2015) prognoser. Vidare antas 
bränsleförbrukningen för biogasbussen och elbussen förbli oförändrad i S1, S2 och S3, 
baserat på information från Atterhall (2016) och Orton (2016). 
 
Dieselbussens underhållskostnad för S1 antas ha samma ökning som inköpspriset, i enlighet 
med Roland Bergers (2015) prognoser. I S2 antas samma underhållskostnad som för 2016 
vilket beror på att det är en mogen teknik där service och underhåll funnits under längre tid. 
För att skapa ett spann för den potentiella förändringen antas en minskning av 
underhållskostnaden i S3. Förändringen i underhållskostnad för biogasbussen och elbussen är 
baserat på antaganden utifrån dessas respektive mognadsgrad. Samtliga antaganden 
presenteras i Tabell 17. 
 

Tabell 17 – Framtidsscenarion: Underhållskostnad för dieselbuss, biogasbuss och elbuss 

Underhållskostnad Dieselbuss Biogasbuss Elbuss 
Scenario 1 + 5 % + 5 % 0 % 
Scenario 2 0 % – 5 % – 20 % 
Scenario 3 – 5 % – 15 % – 30 % 
 
Kostnaden för tankstation i fallen för dieselbuss och biogasbuss är som tidigare nämnt inte 
inkluderat i TCO-beräkningarna. Däremot behöver antalet laddstationer i fallet för elbussarna 
ökas då antalet bussar ökar i framtidsscenarierna. I scenariot för 2016 antas kostnaden för att 
bygga en laddstation minska till år 2030 och varieras därför enligt följande: S1: - 20 %, S2: - 
30 % och S3: - 40 %. 
 
Utifrån de parametrar som beskrivits ovan och de olika framtidsscenarierna skapas ett spann 
för hur TCO per buss och år kan se ut för de olika bussalternativen år 2030. Genom att ta 
fram dessa prognoser och diskutera marknadspotentialen hos vätgasdrivna bränslecellsbussar 
med experter på området, skapas en bild av den potentiella framtiden vilket kan utgöra ett 
underlag för framtida investeringsbeslut i bränslecellsbussar. Dessutom ger det en indikation 
för myndigheter och andra beslutsfattande organ på hur styrmedel ska utformas för att främja 
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denna teknologiska nisch. Resultaten från TCO-beräkningarna samt förslag på styrmedel för 
att stödja de vätgasdrivna bränslecellsbussarnas marknadsutveckling presenteras i avsnitt 6 
Resultat och Analys. 

5.4 Distributionsfordon 
Nedan följer en beskrivning av beräkningsmodellen för distributionsfordon. Beräkningarna 
behandlar vätgasdrivna distributionsfordon, konventionella dieseldrivna distributionsfordon 
och miljöanpassade eldrivna distributionsfordon. På samma sätt som för de övriga 
fordonsapplikationerna ska en kostnadsmässig jämförelse göras mellan alternativen för att 
besvara delfråga 1 samt skapa ett underlag för delfråga 3. Samtliga antaganden och ingångs-
parametrar beskrivs nedan. 

5.4.1 Fallstudie 
Beräkningarna utgår från en vald fallstudie med utgångspunkt från distributionsbolaget Bring 
och två av deras körsträckor i Stockholmsområdet, vars distans ligger mellan 60-80 km/dag. 
Bring är ett distributionsbolag som ansvarar för logistik åt stora och små verksamheter i 
Norden (Bring Norden AB, 2015). Genom att utgå från ett distributionsbolag som Bring, som 
har en tydlig miljöprofil och kan ha ett intresse av att vätgas och bränslecellsfordon till sin 
flotta synliggörs en potentiell aktör inom nischen. Genom kontakten med Bring har underlag 
för beräkningarna erhållits. Beräkningarna för vätgasdrivna distributionsfordon och övriga 
alternativ gäller således specifikt för Bring men kan appliceras på distributionsbolag med 
likande fordon och körsträckor. Detta kan ge en indikation på hur TCO per fordon och år ser 
ut för fordonsapplikationen och på så sätt visa på den ekonomiska skillnaden mellan 
konventionella och miljöanpassade alternativ, vilka i längden kan bidra till en teknisk 
omvandling av transportsektorn. 
 
Underlaget från Bring utgår från två så kallade citybilar, en som kör i Vasastan och en på 
Kungsholmen, samt fordonens körsträckor för vecka nio 2016. Då denna anses vara en 
representativ vecka för hur Brings verksamhet vanligen ser ut antas samma förhållanden gälla 
under samtliga veckor på ett år, då beräkningarna sker på en årsbasis. Vidare har Bring 80 
fordon i sin flotta varför detta antal även valts i beräkningsmodellen. Körsträckan för dessa 
fordon antas enligt information för vecka nio, vilket ger en årlig körsträcka på 2000 mil/år 
och fordon. Bring leasar fordonen i sin flotta vilket denna studie bortser från och istället 
beräknas TCO från perspektivet av en ägare. Livslängden per fordon är enligt Bring 36 
månader, vilket även dessa beräkningar utgår från. (Löfquist b, 2016) 

5.4.1  Antaganden 
Nedan följer en närmare beskrivning av de antaganden som gjorts för parametrarna i 
beräkningsmodellen som är specifika för distributionsfordon. 
 
Fordonsspecifikationer 
Termen distributionsfordon i denna studie syftar på lastbilsfordon avsedda för godstransport 
som kör mellan bestämda sträckor, punkt A till punkt B. Denna avgränsning med givna 
körsträckor görs för att få en tydlig bild av fordonets kör-rutt vilket underlättar i kalkyleringen 
av TCO per fordon och år.  Vidare kan fordonen delas sedan in i kategorierna lätt lastbil med 
vikt på 3,5 ton och tung lastbil (HIT-2-Corridors, 2015). I denna studie kommer en 
ekonomisk beräkning göras för lätta lastbilar, som även kan kallas skåpbilar eller citybilar och 
som gemensamt hädanefter kallas distributionsfordon. Ett exempel på ett företag som gör 
fordon av denna typ är det franska företaget Symbio FCell som bygger om Renault Kangoo 
Z.E. till HYKangoo ZE with FuelCell Range Extender (med vätgasdriven 
räckviddsförlängare) (SymbioFCell, 2015). Denna modell, som är en elbil med 



 

 5-62 

räckviddsförlängare som drivs på vätgas, används som utgångspunkt i denna studie. Studien 
avgränsas till att endast undersöka de lätta lastbilarna som Bring tagit fram data på och 
inkluderar således inte på tunga lastbilar då dessa inte kommit lika långt inom implementering 
av vätgasdrivna bränsleceller i fordonet. Dessa kräver således en separat gedigen 
undersökning. 
 
Fortsättningsvis kommer en jämförelse ske mot motsvarande dieseldrivna respektive eldrivna 
distributionsfordon. Det dieseldrivna distributionsfordon som studeras är en konventionell 
Renault Kangoo Express Maxi med 1,5 dCi EURO5 motor (Renault Nordic AB a, 2016). Det 
eldrivna distributionsfordonet är en Renault Kangoo Z.E. med en elmotor på 44 kW (Renault 
Nordic AB b, 2016) och faktisk räckvidd på mellan 80-125 km (Renault Sverige), vilket är 
tillräckligt för att täcka Brings behov i Stockholm. Denna modell är ett miljöanpassat 
alternativ som i framtiden kan konkurrera med alternativt komplettera vätgasdrivna 
distributionsfordon. Dieseldrivna respektive eldrivna distributionsfordon har ansetts viktiga 
att inkludera i jämförelsen för att ge en bild av de vätgasdrivna distributionsfordonens 
ekonomiska konkurrenskraft och kartlägga deras potentiella bidrag till att uppnå Sveriges mål 
om en fossilfri fordonsflotta år 2030. Specifikationer för samtliga fordonsalternativ 
presenteras i Tabell 18. 
 

Tabell 18 – Fordonsspecifikationerna för respektive drivmedel (SymbioFCell, 2015; 
SymbioFCell, 2013; Renault Sverige; Renault Nordic AB a, 2016; Renault Nordic AB b, 2016) 

Parameter Vätgasdriven Dieseldriven Eldriven 
Modell  HY Kangoo Z.E. med 

vätgasdriven 
räckviddsförlängare 

Renault Kangoo 
Express Maxi 

Renault Kangoo 
Z.E. 

Vikt 3,5 ton Ca 3,5 ton 3,5 ton 
Antal passagerare 2 platser 2 platser 2 platser 
Lastkapacitet 4,5 m3 4,6 m3 4,6 m3 

Tank/motor/batteristorlek 20 kW 
räckviddsförlängare 
med 4 kg H2 

1,5 dCi EURO5 44 kW 

Räckvidd 250 km - 80-125 km 
Effekt 70 hk 90 hk 70 hk 
 
Tankstation 
Hur tankstationskostnaden inkluderats i beräkningsmodellen för vätgasdrivna 
distributionsfordon illustreras av Figur 8. Både produktionen av vätgas och tankstationen 
ligger utanför systemgränsen vilket innebär att priset på vätgas i TCO-modellen inkluderar 
dessa kostnader. För att förtydliga antas att distributionsbolag, så som Bring, tankar vätgas 
från en extern tankstation och således betalar priset vi pumpen, som då inkluderar 
produktionskostnader, distributionskostnader, tankstationskostnader, underhållskostnader 
samt vinstmarginal för tanksstationsägaren. Liknande systemgräns som i Figur 8 gäller för 
dieseldrivna- och eldrivna distributionsfordon, med enda skillnaden att produktionskedjan 
utanför systemgränsen ser något annorlunda ut. 
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Figur 8 – Systemgräns för vätgasdrivna distributionsfordon 

Fordonskostnader 
Fordonskostnaden för de olika fordonsalternativen varierar beroende på mognadsgrad. 
Symbio FCells HYKangoo ZE med vätgasdriven räckviddsförlängare kostar 430 000 kr 
exklusive moms där det sen tillkommer en batterihyra på 100 €/månad (Aronsson d, 2016). 
Det dieseldrivna distributionsfordonet Renault Kangoo Express Maxi har ett inköpspris på 
162 300 SEK (Renault Nordic AB a, 2016) och den eldrivna modellen Renault Kangoo Z.E. 
har ett pris på 203 000 SEK exklusive moms. För Renault Kangoo Z.E. tillkommer en 
installationskostnad på 10 399 SEK exklusive moms och en batterihyra. Batterihyran är 
beroende av körsträcka och leasingperiod, som för Bring ligger på 2 000 mil/år respektive 36 
månader, vilket ger ett pris på 920 kr/månad (exklusive moms) (Renault Nordic AB b, 2016). 
Momsen beräknas till 25 % enligt Skatteverkets information, vilken är den vanligaste 
gällande momsen (Skatteverket c), dock är momsen i transportbranschen vanligtvis 50 % 
avdragsgill, vilket således används i beräkningarna (Wirbing, 2016). Samtliga 
fordonskostnader för de olika fordonsalternativen presenteras i Tabell 19. 
 

Tabell 19 - Specifikation för fordonskostnader - Distributionsfordon 

Parameter Vätgasdriven Dieseldriven Eldriven 
Modell HYKangoo ZE med 

vätgasdriven 
räckviddsförlängare 

Renault Kangoo 
Express Maxi 

Renault 
Kangoo Z.E. 

Inköpspris fordon inklusive moms 
25 % varav 50 % avdragsgill 

483 750 SEK 
 

162 300 SEK 228 375 SEK 

Andrahandsvärde - 53 000 SEK 37 300 SEK 
Leasingkostnad batteri, inklusive 
moms, varav 50 % avdragsgill 

12 725 SEK/år - 12 420 SEK/år 

Installationskostnad, inklusive 
moms 

- - 11 700 SEK 
 

Fordonsskatt 360 SEK/år 1 979 SEK/år 360 SEK/år 
 
När det kommer till andrahandsvärdet antas det till noll för vätgasdrivna distributionsfordon 
eftersom dessa är så pass nya på marknaden. Andrahandsvärdet på Renault Kangoo Express 
Maxi (dieseldriven) efter tre års användning och cirka 2000 mil och beräknas vara ungefär 40 
% av nypriset (Blixt Landgren, 2016; Wirbing, 2016). Det eldrivna distributionsfordonet 
andrahandsvärde ligger något lägre än för dieselfordon, på ungefär 20 % av ursprungspriset 
(Wirbing, 2016).  
 
Underhållskostnaden för de olika fordonsalternativen presenteras i Tabell 20 och antas bestå 
av service- och reparationskostnader samt kostnader för nya däck under fordonets livstid. Då 
fordonen är av ytterst likartad modell, antas samtliga fordonsalternativ ha samma däckkostnad 
på 6000 kr/år (Blixt Landgren, 2016). Service- och reparationskostnaden för det dieseldrivna 
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distributionsfordonet är enligt Bring 1,30 kr/mil, det vill säga ungefär 7 400 SEK/år. För det 
eldrivna distributionsfordonet antas kostnaden vara 20 % lägre eftersom den har färre 
komponenter och således kräver mindre underhåll (Wirbing, 2016). Service- och 
reparationskostnaden för ett vätgasdrivet distributionsfordon antas ligga på samma nivå som 
för ett eldrivet eftersom även denna har få rörliga komponenter.  
 

Tabell 20 - Underhållskostnad för olika distributionsfordon 

Parameter Vätgasdriven Dieseldriven Eldriven 
Total underhållskostnad 8080 SEK/år 8 600 SEK/år 8 080 SEK/år 

 
Bränslespecifikationer  
Hur vätgaspriset, elpriset och dieselpriset har angetts är beskrivet i avsnitt 5.1 Gemensamma 
antaganden och bestäms enligt systemgränsen. Bränsleförbrukningen för vätgasdrivna 
distributionsfordon antas ha ”60 % högre förbrukning än en tung personbil enligt ungefärligt 
förhållandet för energiförbrukningen för en dieselmotor i en lätt lastbil och den i en 
personbil.” (Wallmark, Mohseni, & Schaap, 2014, p. 67). Med utgångspunkt från detta antas 
det vätgasdrivna distributionsfordonet ha 60 % högre bränsleförbrukning än den vätgasdrivna 
bränslescellspersonbilen Hyundai ix35 Fuel Cell, vars bränsleförbrukning i stadskörning 
anges vara 0,8896 kg/100 km (Hyundai Bilar AB, 2013). Detta ger en bränsleförbrukning på 
0,14 kg/mil för ett vätgasdrivet distributionsfordon. Bränsleförbrukningen för de andra två 
fordonsalternativen har erhållits från respektive fordons informationsblad på Renaults 
hemsida (Renault Nordic AB a, 2016; Renault Nordic AB b, 2016). Samtliga 
bränslespecifikationer presenteras i Tabell 21. 
 

Tabell 21 - Bränslespecifikationer – Distributionsfordon 

Parameter Vätgas Diesel El 
Bränslekostnad  90 SEK/kg 12,95 SEK/liter 1,2 SEK/kWh 
Bränsleförbrukning stadskörning 0,14 kg/mil 0,52 liter/mil 1,55 kWh/mil 

 
Skatter och subventioner 
Fordonsskatten för dieseldrivna distributionsfordon presenteras i Tabell 22. Då denna studie 
endast inkluderar beräkningar för distributionsfordon som inte överstiger 3,5 ton går fordonen 
i fallstudien under kategorin lätta lastbilar. I Fordonsskattetabellen beskrivs hur skattesatsen 
beräknas fram (Skatteverket c), vilket förklaras närmare i avsnitt 2.4.1 Fordonsskatt. För att 
förtydliga beräkningsproceduren som redogörs för i Tabell 22, behöver utsläppsmängden av 
koldioxid vara känd för att skatten ska kunna beräknas. För Renault Kangoo Express Maxi 
uppgår koldioxidutsläppen till 123 gram/km (Renault Nordic AB a, 2016). Den del av 
utsläppen som överstiger 111 gram/km multipliceras sedan med koldioxidbeloppet på 22 
kr/gram vilket ger koldioxidkomponenten 264 kr/gram, se Tabell 22. Summan av 
grundbeloppet och koldioxidkomponenten multipliceras därefter med bränslefaktorn 2,37, 
vilket ger bränsletillägget. Därefter adderas miljötillägget. De två sista parametrarna, 
bränslefaktorn och miljötillägget, tillkommer på grund av att drivmedlet är diesel 
(Skatteverket b). För vätgas och el är denna summa noll, vilket innebär att endast 
grundbeloppet behöver betalas (Skatteverket a). 
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Tabell 22 – Beräkning av fordonsskatt för distributionsfordon (Skatteverket a; Skatteverket b) 

Parameter Belopp 
Grundbelopp 360 SEK 
Utsläpp av koldioxid 123 gram/km 
Koldioxidkomponent 264 SEK 
Summa 624 SEK 
Bränsletillägg 1 479 
Miljötillägg 500 SEK 
Total skattesats 1 979 SEK/år 
 
Övriga skatter och subventioner antas vara inräknade i bränslepriserna (Atterhall, 2016). 
Supermiljöbilspremien gäller inte för transportfordon (Trafikverket, 2015) och i dagsläget 
finns inga andra subventioner på just distribution- och transportfordon (Wirbing, 2016). Att 
det inte finns några riktade subventioner och styrmedel för miljöanpassade 
distributionsfordon inverkar på denna applikations potential att bidra till övergången mot en 
fossilfri fordonsflotta, vilket undersöks närmare avsnitt 6 Resultat och Analys. 

5.4.2 Framtidsscenario 
Nedan följer en beskrivning av hur framtidsscenarierna för distributionsfordon har angetts i 
beräkningsmodellen. Först beskrivs antagandena för vätgasdrivna distributionsfordon och 
därefter följer en redogörelse för de dieseldrivna och eldrivna distributionsfordonen.  
 
I dagsläget finns det inga vätgasdrivna distributionsfordon i Sverige och de som finns på 
marknaden i Europa är ombyggda elfordon med räckviddsförlängare som drivs på vätgas. Om 
det är dessa som kommer att finnas på marknaden år 2030 eller om det är fullt utvecklade 
vätgasdrivna bränslecellsfordon är ännu ovisst. Denna beräkningsmodell har valt att utgå från 
att det kommer att vara elfordon med räckviddsförlängare även år 2030. Här görs antagandet 
att inköpspriset genomgår en prisnedgång på mellan 25-45 % i de olika framtidsscenarierna, 
se Tabell 23. Hur denna utveckling sker beror till stor del på hur utvecklingen hos andra 
fordonsapplikationer så som vätgasdrivna bränslecellsbussar har ser ut fram till 2030. 
Fortsättningsvis finns indikationer på att underhållskostnaden för det vätgasdrivna 
distributionsfordonet kommer att ligga lägre än för de andra alternativen på grund av de få 
lösa komponenterna i bränsleceller, därmed antas en kostnadsreduktion enligt Tabell 23.  
 

Tabell 23 – Framtidsscenarion: Vätgasdrivet distributionsfordon 

Parameter Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
Inköpspris  – 25 % – 35 % – 45 % 
Underhållskostnad  – 15 % – 25 % – 35 % 
 
Vidare visar Tabell 24 antaganden för framtidsscenarier i fallen för dieseldrivna- och eldrivna 
distributionsfordon. Inköpspriset på dieseldrivet distributionsfordon varieras enligt Renaults 
prognoser om att priset kommer öka med några procent per år (Wirbing, 2016). Inköpspriset 
på eldrivna distributionsfordon förväntas enligt Renaults prognoser genomgå en viss 
prissänkning, dock har priset varit relativt stabilt sedan de fordonen kom för fyra år sedan 
(Wirbing, 2016), se Tabell 24. Andrahandsvärdet, som är cirka 40 % respektive 20 % av 
nypriset antas följa förändringen i inköpspris (Blixt Landgren, 2016; Wirbing, 2016). Vidare 
antas ingen förändring i underhållskostnad för dieseldrivna distributionsfordon då dessa nått 
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en mognadsgrad, däremot antas en reduktion av underhållskostnaden för eldrivna 
distributionsfordon då dessa består av färre komponenter och lösa delar (Wirbing, 2016), se 
Tabell 24. 

 
Tabell 24 – Framtidsscenarion: Inköpspris och underhållskostnad för diesel- respektive eldrivet 

distributionsfordon 

Parameter Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
Inköpspris dieseldrivet distributionsfordon + 5 % +10 % + 15 % 
Inköpspris eldrivet distributionsfordon – 5 % – 10 % – 15 % 
Underhållskostnad eldrivet distributionsfordon - 15 % - 25 % - 35 % 
 
Hur vätgaspriset, dieselpriset och elpriset har varierats i framtidsscenarierna beskrivs i avsnitt 
5.1 Gemensamma antaganden. För S1, S2 och S3 antas ingen förändring i 
bränsleförbrukningen för något av fordonsalternativen (Wirbing, 2016). Huruvida en 
transformation inom denna fordonsapplikation är nära eller möjlig inom en snar framtid samt 
om och hur det är möjligt för vätgasdrivna distributionsfordon att bidra till en teknisk 
omvandling av transportsektorn presenteras i avsnitt 6 Resultat och Analys. 

5.5 Båtar 
Nedan beskrivs den ekonomiska beräkningsmodellen för båtar. Beräkningarna utgår från 
färjan Djurgården 9 som är en del av Stockholms pendeltrafik, där en TCO-analys görs för 
såväl den nuvarande dieseldrivna färjan och en motsvarande vätgasdriven version. Vidare 
inkluderas inte en fullt eldriven färja i jämförelsen Djurgårdsfärjan på grund av bland annat 
begränsningar i räckvidd och på grund av tyngden i batterierna som skulle krävas. Däremot 
kan full eldrift vara lämpligt för mindre applikationer och kortare sträckor inom sjöfarten 
(Skoogberg, 2016). Samtliga parametrar i beräkningarna, samt antaganden och begränsningar 
i modellen beskrivs nedan. 

5.5.1 Fallstudie 
Fallstudien för applikationen båtar utgår från passagerarfärjan Djurgården 9 som ägs av 
Waxholms Ångfartyg AB och är en del av Stockholms pendeltrafik. Varför just en 
pendeltrafiks-färja har valt som referens baseras på intervjuer med branschverksamma och 
sakkunniga inom området, vilka anser att denna gren inom sjöfarten är den bäst lämpade och 
kommersiellt möjliga för vätgasdrift (Skoogberg, 2016; Holm, 2016). I dagsläget finns det till 
skillnad från de övriga applikationerna inga vätgasdrivna bränslecellsbåtar med 
specifikationer som är jämförbara med en Djurgårdsfärja, varför fallstudien baseras på en 
dimensionering av bränslecellssystemet utifrån motoreffekt och kapacitet för det befintliga 
konventionella alternativet.   

5.5.2 Antaganden 
I följande avsnitt presenteras och motiveras de antaganden som gjorts i beräkningsmodellen 
för gaffeltruckar. 
 
Fordonsspecifikationer 
Nedan följer en tabell över fartygs- och bränslespecifikation för Djurgården 9 (se Tabell 25), 
dessa data gäller för år 2015 (Trafikförvaltningen, 2016). Specifikationer rörande distans, 
motoreffekt, drifttimmar och drivmedelsförbrukning har använts för att ta fram energibehovet 
samt dimensionera den bränslecellsystem och det batteri som ersätter förbränningsmotorn i 
den tänka vätgasdrivna motsvarigheten av Djurgården 9 (se Fordonskostnader för detaljer 
kring dimensioneringen). 
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Tabell 25 - Specifikationer för Djurgården 9 

Typ  Passagerarfartyg  
Passagerarkapacitet 300 passagerare 
Längd 27 m 
Bredd 7 m 
Distans 8310 Nm 
Huvudmotor Scania DI12 59M 

• Effekt 221 kW 
• Drifttimmar 2500 h 
• Förbrukning  38 400 l (diesel) 

Hjälpmotor Caterpillar 3054 NA 
• Effekt 34 kW 
• Förbrukning 2540 l (diesel) 

 
Tankstation 
I beräkningsmodellen för båtar ligger infrastrukturen för tankning utanför systemgränsen i 
både det dieseldrivna och det vätgasdrivna fallet. I fallet för diesel motiveras detta av att det 
redan finns befintlig infrastruktur och för vätgas antas i denna beräkning att kostnaden för 
tankstationen är inkluderat i det satta priset 90 SEK/kg som används i EU-projekt.  
Systemgränsen för den vätgasdrivna färjan illustreras i Figur 9 och den dieseldrivna färjan har 
samma systemgräns, med skillnaden att produktion- och distributionskedjan innan 
tankstationen ser annorlunda ut.  
 

 
 

Figur 9 - Systemgräns för den vätgasdrivna bränslecellsfärjan 

Fordonskostnader 
Enligt Waxholmsbolagets uppgifter är priset för en Djurgårdsfärja (motsvarande Djurgården 
9) 20 MSEK. Priset för en motsvarande vätgasdriven färja har beräknats genom att ersätta 
kostnaden för förbränningsmotorn i den konventionella färjan med kostnaden för 
bränslecellsstacken och batteriet (samt styrsystem och elmotor). I Tabell 26 redovisas de 
parametrar som använts för att beräkna priset för den vätgasdrivna färjan. 
Bränslecellssystemet och batteriet i den tänkta vätgasdrivna färjan har dimensionerats på så 
sätt att den ska motsvara effekten som kan levereras av motorerna i den befintliga 
konventionella färjan. För att få en korrekt dimensionering har beräkningarna utgått från ett 
utdrag ur systemet Blueflow, ett program som används för att mäta variabler så som bland 
annat hastighet och bränsleförbrukning för Djurgården 9 (Waxholmsbolaget, 2016). Utifrån 
mätdata från detta utdrag, som innehåller genomsnittsvärden för 27:e till 30:e mars 2016, har 
effektbehovet i bränslecellssystemet beräknats till ca 200 kW. Eftersom bränsleceller gynnas 
av att köras på konstant effekt behöver bränslecellssystemet kompletteras med batterier 
(Skoogberg, 2016; Holm, 2016). Effektbehovet i batteriet har beräknats med hjälp av utdraget 
från Blueflow, samt utifrån data för den vätgasdrivna passagerarfärjan Nemo H2 i Amsterdam 
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(se avsnitt 2.3.4 Båtar). Batteriet är till för att täcka de effekttoppar som uppstår vid 
acceleration och utifrån data för Nemo H2 har den dimensionerats till ca 62 % av 
bränslecellssystemets effekt (Maritime Journal, 2010), vilket ger 125 kW. 
Bränslecellskostnaden har beräknats utifrån DOE:s (Department of Energy) pris för 
bränsleceller 2015, vilken uppgår till $280/kW (DOE, 2015; EERE) och batterikostnaden har 
beräknats utifrån priset för Teslas Powerwall, ca $430/kW (CleanTechnica, 2016). 
 

Tabell 26 - Specifikation för bränsleceller respektive batterier  

Parameter Värde 
Effektbehov bränslecellssystem 200 kW 
Effektbehov batteri 125 kW 
Bränslecellskostnad 2 360 SEK/kW 
Batterikostnad 3 600 SEK/kW 
 
Vidare uppgår underhållskostnaden för Djurgården 9 till ca 700 000 SEK (Petéh b, 2016). 
Underhållskostnaden för den vätgasdrivna motsvarigheten beräknas vara lika hög för att 
försäkra att TCO-beräkningarna täcker samtliga kostnader som eventuellt kan uppstå av 
tekniska komplikationer i det tidiga stadiet, då tekniken är relativt ny och obeprövad. Detta 
antagande ligger således i överkant då bränsleceller har få rörliga delar och generellt kräver 
mindre underhåll än förbränningsmotorer (Mohseni b, 2016).  
 
Bränslespecifikationer  
I Tabell 27 redovisas relevanta parametervärden för Djurgården 9:s bränsleförbrukning och 
energibehov, utifrån data för 2015 (Trafikförvaltningen, 2016). Den konventionella 
Djurgårdsfärjan drivs på biodiesel från OKQ8 och då dieseln är skattebefriad kostar den 4 
SEK/liter (Petéh b, 2016) Utifrån den konventionella färjans energibehov och energiinnehållet 
i biodiesel (Gröna Bilister, 2015) kan det totala energibehovet beräknas och därefter kan den 
årliga vätgasåtgången beräknas. Vätgas har ett energiinnehåll på ca 33 kWh/kg och ett 
bränslecellssystem beräknas ha en verkningsgrad på 60 % (Mohseni a, 2016). Priset för 
vätgas är 90 SEK/kg, vilket är inklusive tankstationskostnaden (se avsnitt5.1 Gemensamma 
antaganden). 

Tabell 27 - Bränslespecifikationer för Djurgården 9 

Parameter Värde 
Bränsle OKQ8 Diesel Bio Z 
Bränsleförbrukning 2015 49 040 liter 
Bränslekostnad 4 SEK/liter 
Energiinnehåll 9,68 kWh/liter 
 
Skatter och subventioner 
Samtliga befintliga Djurgårdsfärjor är i dagsläget skattebefriade och betalar varken 
energiskatt eller koldioxidskatt. Detsamma gäller för bränsleförbrukningen för samtliga fartyg 
i Sverige som inte används för privata ändamål (Skatteverket d). Även den tänkta 
vätgasdrivna färjan beräknas vara helt skattebefriad i dessa beräkningar. I övrigt inkluderas 
inga andra subventioner eller skatter i beräkningsmodellen. 

5.5.3 Framtidsscenario 
De parametrar som varierats för respektive framtidsscenario är vätgaspris, elpris, 
bränslecellspris samt batteripriset. I avsnitt 5.1 Gemensamma antaganden redovisas och 
motiveras graden av variation för respektive scenario. Utöver dessa har även den totala 
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underhållskostnaden varierats i fallet för den vätgasdrivna färjan, med utgångspunkt från att 
underhållskostnaden för såväl batterier och bränsleceller beräknas bli lägre till 2030 
(Westerlund, 2016; Ridell, 2016). Detta spann har satts till en reduktion på mellan 50-70 % 
där kostnaden reduceras 30 % i S1, 50 % i S2 och 70 % i S3. Däremot varieras inte 
underhållskostnaden för den konventionella dieseldrivna färjan då tekniken antas vara så pass 
mogen och utvecklad att kostnadsförändringen kan försummas.  
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6 Resultat och Analys 
 
I följande avsnitt presenteras de empiriska och beräkningsmässiga resultaten av studien. 
Inledningsvis beskrivs hur dessa bidrar till att besvara de olika delfrågorna. Därefter 
presenteras de övergripande intervjuresultaten, följt av ett separat resultat-avsnitt för 
respektive fordonsapplikation som studerats. Resultaten analyseras löpande utifrån det 
teoretiska ramverket. 
 
Resultaten från TCO-beräkningarna bidrar främst till att besvara delfråga 1: Hur kommer de 
olika fordonsapplikationerna att skilja sig kostnadsmässigt från konventionella och andra 
miljöanpassade alternativ år 2030? Att beräkna och förstå det ekonomiska gap som finns 
mellan konventionella och vätgasdrivna fordonsalternativ utgör en viktig del av detta arbete 
då det ger insikt om ekonomiska barriärer på marknaden. Vidare presenteras 
intervjuresultaten i detta kapitel, som främst bidrar till att besvara delfråga 2 och 3: Hur ser 
marknadspotentialen ut för respektive fordonsapplikation med avseende på drivkrafter hos 
aktörer och initiativ i Sverige? samt Vilka lösningar behövs för att vätgasdrivna 
bränslecellsfordon ska få genomslag på den svenska transportmarknaden? Resultaten 
diskuteras, tolkas och analyseras löpande utifrån det teoretiska ramverket för att förstå de 
mekanismer som påverkar på marknadssituationen för vätgas och bränslecellsfordon i 
Sverige. Det bör återigen understrykas att resultaten från varje beräkningsmodell är utformad 
utefter förutsättningar och lämpliga systemgränser för respektive fordonsapplikation. Således 
är resultaten för de olika applikationerna inte direkt jämförbara med varandra, utan 
jämförbara med andra alternativ inom den specifika fallstudien. 

6.1 Övergripande empiriska resultat 
I nedan text presenteras och analyseras intervjuresultaten som spänner över samtliga 
fordonsapplikationer och är alltså inte begränsad till en viss fordonsapplikation. Då dessa är 
intervjuresultat ska de således betraktas utifrån det och inte som en full sanning då 
intervjupersonernas åsikter kan vara subjektiva. Här presenterats reflektioner om 
transportsektorn i Sverige i allmänhet och de vätgasdrivna bränslecellsfordonens 
förutsättningar i synnerhet. Diskussionen förs framförallt utifrån MLP-teorins olika nivåer 
(nisch-, regim- och landskapsnivå) och knyts även samman med övriga delar av det teoretiska 
ramverket (se kapitel 4 Teoretiskt ramverk).  
 
En av de mest intressanta resultaten från intervjuer med branschkunniga gäller de 
omvärldsfaktorer som påverkar vätgasens och bränslecellsfordonens framgång i Sverige på 
regim- och landskapsnivå.  I enlighet med teorier framtagna av Schot och Geels (2008) menar 
många av intervjupersonerna på att det sällan är den tekniska utvecklingen som är hindret för 
nya drivmedel så som vätgas, utan det handlar snarare om yttre faktorer och förutsättningar i 
det socio-tekniska landskapet. Exempelvis nämnde flera intervjupersoner att oljepriset har en 
mycket viktig inverkan på flera olika plan när det gäller incitament att vända sig till mer 
miljöanpassade alternativ. Detta ligger i linje med Ball och Weedas (2015) artikel, där de 
menar på att miljöanpassade alternativ generellt sett blir mer konkurrenskraftiga desto högre 
marknadspriset är på fossila bränslen. Framförallt påverkar det politiska beslut och 
storföretagens drivkraft att använda alternativa bränslen och fordonstekniker. Just nu är 
oljepriset lågt vilket har en negativ inverkan på bränslecellsfordonens marknadsutveckling 
eftersom förbränningsmotorerna blir ekonomiskt attraktivare i jämförelse (Wolf, 2016; 
Westerlund, 2016; Aronsson a, 2016). Detta är ett tydligt exempel på hur förutsättningarna på 
landskapsnivå (oljepriset) direkt inverkar på utveckling på regimnivå (företagen) som 
slutligen är avgörande för huruvida nischmarknader så som vätgasdrivna bränslecellsfordon 
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kan slå igenom på marknaden. Därmed bekräftar det empiriska resultatet att det krävs 
förändringar på samtliga nivåer för att driva fram en ny teknik och på sikt bidra till den 
tekniska omvandlingen av transportsektorn. Westerlund (2016) påpekar vikten av att krav 
ställs på myndigheter så att förbränningsmotorn fasas ut till förmån för eldrivna fordon och 
vätgasdrivna bränslecellsfordon, dock givet att elen respektive vätgasen som driver dessa 
fordon har producerats från förnyelsebara källor. 
 
Vidare kan de empiriska resultaten kopplas mer specifikt till företagens agerande och de 
effekter det skapar på regimsnivå. En verklig satsning på bränslecellsfordon kan försvåras av 
att storföretagen Scania och Volvo, som ofta anses vara avgörande spelare på 
fordonsmarknaden i Sverige, inte är drivande inom området. Då dessa två aktörer inte är 
engagerade i frågan är det även svårt att uppmuntra andra viktiga aktörer som regeringen och 
myndigheter till en satsning på vätgas och bränslecellsfordon. Volvo och Scania har gjort 
stora investeringar i den teknologi de säljer idag och samlat kompetens och patent, vilket gör 
de till världsledande inom sin bransch. Därför finns det skäl att ifrågasätta deras intresse till 
att vilja investera i bränslecellsfordon om det inte finns klara ekonomiska eller andra typer av 
avgörande incitament (Wolf, 2016). Dessa företag har över tid vidareutvecklat ett visst 
tekniskt spår genom inkrementella förbättringar och innovationer, och därigenom skapat ett 
stigberoende, i enlighet med Arthurs teori (1990), vilket i sin tur skapat en inlåsningseffekt 
som påverkar den svenska transportmarknaden i stort. Det finns dock tydliga indikationer på 
att förbränningsmotorn och fossila bränslen fasas ut allt mer, men det kommer att finnas 
krafter som verkar för att försena avvecklingen av förbränningsmotorer så länge det finns 
företag som tjänar ekonomiskt på det. Sven Wolf menar att storföretagen visserligen gör 
miljösatsningar, men framförallt eftersom de vill ha beredskap om och när alternativa tekniker 
och bränslen slår igenom och dels för att stärka sina varumärken. Däremot tror Wolf (2016) 
att mellanstora företag gärna vill förändra spelreglerna då de har chansen att växa sig stora på 
nya marknader och därför gör genuina ansatser till att driva fram en teknisk omvandling inom 
transportsektorn. Detta exemplifierar han med att uppstickaren Tesla satte fart på marknaden 
för elbilar vilket i sin tur drev fram satsningen på elbilar hos andra biltillverkare.  
 
I anknytning till detta diskuterades strategier för att introducera vätgasdrivna 
bränslecellsfordon i Sverige under en SIA-workshop på Sweco under april 2016, där många 
branschkunniga i vätgas- och fordonsbranschen deltog. Bland annat ansågs småskaliga 
implementationsprojekt vara en viktig del i en sådan strategi. Många anser att sådana projekt 
har en positiv inverkan på vätgasfordonens spridning av flera anledningar. Dels hjälper de i 
skapandet av acceptans och bidrar med verkliga exempel som potentiella kunder kan relatera 
till. Dessutom elimineras många av de rädslor och missuppfattningar som finns i samband 
med risker kring vätgas. Vidare ger småskaliga implementationsprojekt utrymme för 
identifiering av eventuella problem och hanteringen av dessa i ett tidigt stadium innan en 
större marknadsintroduktion (SIA Workshop 2 b, 2016). Sådana småskaliga implementationer 
skulle, precis som SNM-teorin antyder, tillåta en ’trial and error’ period där riskerna är 
mildare än vid stora implementationer (Farrell, Keith, & Corbett, 2003). Vidare är ett 
grundantagande inom SNM att hållbar utveckling kräver interaktion mellan social och teknisk 
förändring, till skillnad från den konventionella processen där en ny teknologi först optimeras 
och den sociala anpassningen tas itu med i ett betydligt senare steg (Schot & Geels, 2008). 
Småskaliga implementationsprojekt skulle möjliggöra just en sådan integration av social och 
teknisk utveckling. Detta reultat gäller generellt för nya typer av fordon och drivmedel, och 
kan således även appliceras vid strategiska beslut kring  marknadsintroduktionen av andra 
miljöanpassade alternativ. 
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Fortsättningsvis förespråkades småskaliga implementationsprojekt för just 
fordonsapplikationer gaffeltruckar, bussar, distributionsfordon och båtar under båda SIA 
workshop 1 och 2, men även arbetsmaskiner nämndes. I linje med detta argumenterar Farrell 
et al. (2003) för att den initiala satsningen på vätgas och bränslecellsfordon inte nödvändigtvis 
behöver göras inom personbils-segmentet. De menar, i linje med intervjuresultaten, att 
introduktionen av vätgas som fordonsbränsle ska ske inom mindre nischer för att minimera 
kostnader och systemrubbningar vid en framtida storskalig implementering av vätgas som 
fordonsbränsle.  Mer specifikt föreslår Farrell et al. (2003) att implementationsprojekt med ett 
fåtal fordon i en specifik nisch, där fordonen körs intensivt i begränsade punk-till-punkt 
sträckor inom ett mindre geografiskt område. En slutsats från empiri och det teoretiska 
ramverket blir således att satsningar på småskaliga implementationsprojekt på nischnivå inte 
omedelbart leder till en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp utan snarare skulle fungera 
som en katalysator för en effektiv framtida introduktion av vätgas som drivmedel i större 
skala. Vidare visar det empiriska resultatet på tydlig tilltro till småskaliga 
implementationsprojekt inom just de fyra fordonsapplikationer som denna rapport analyserar.  
 
Ännu en viktig del av intervjuresultaten berör infrastrukturen kring vätgas. Enighet finns om 
att tillgång på tankstationer för vätgas är en avgörande faktor för de vätgasdrivna fordonens 
framgång i Sverige och det talas ofta om hönan-eller-ägget dilemmat, där tankstationsägare 
inte vill investera i vätgas om det inte finns tillräckligt mycket efterfrågan och där 
slutanvändare inte vill investera i vätgasdrivna fordon om det inte finns tillgängliga 
tankstationer. Infrastrukturen har en avgörande påverkan på de vätgasdrivna fordonens 
attraktivitet och ingår i Lane och Potters (2007) kategorisering av situationsbaserade faktorer 
som påverkar fordonsköp. I dagsläget finns ett komplett nät av tankstationer för 
konventionella drivmedel så som bensin och diesel, vilket är en följd av att majoriteten av 
fordon i Sverige drivs av dessa bränslen vilket i sin tur beror på att förbränningsmotorn har 
varit den dominerande tekniken sedan tidigt 1900-tal. Detta visar tydligt på ett teknologiskt 
spår där de största satsningarna på utveckling de senaste decennier har fokuserats på att 
förbättra effektiviteten hos förbränningsmotorer och på att vidareutveckla omkringliggande 
system och infrastruktur efter konventionella fordon. Därför är det svårt för en nischmarknad, 
som marknaden för vätgasdrivna bränslecellsfordon, att slå sig igenom från nischnivån. 
Många av intervjupersonerna är eniga om att tankstationer är en grundförutsättning för att 
marknaden ska ta fart och menar att det nämnda dilemmat i själva verket har en tydlig lösning 
– tankstationer bör komma först. Vilken eller vilka aktörer som har incitament och resurser att 
bygga ut infrastrukturen är ännu oklart och det krävs stöd från regeringen och EU om det ska 
ske en verklig utbyggnad (SIA Workshop 2 b, 2016; Andersson a, 2016). Empirin pekar på att 
den lämpligaste strategin i en initial fas är att placera tankstationer vid geografiskt strategiska 
punkter. Detta innebär att tankstationerna placeras i knytpunkter så att flera olika 
fordonsapplikationer har åtkomst till dessa. Flera aktörer och intressenter kan således dela på 
investeringskostnaderna för sådana gemensamma stationer. Detta skulle gynna diffusionen av 
vätgasdrivna bränslecellsfordon och bana väg för fler strategiska samarbeten.  
 
Vidare är elektrolysören en viktig kostnadsbärande komponent i byggandet av vätgasstationer 
och är teknisk sett nära bränsleceller i sin konstruktion. Detta innebär att en utveckling och 
volymökning av bränsleceller troligtvis även kommer att ha en inverkan på elektrolysörens 
framtida kostnad. På längre sikt skulle en högre volym bränsleceller kunna ge en ökad 
kommersialisering av bränslecellsfordon vilket skulle öka utnyttjandegraden av 
vätgasstationen, samtidigt som utvecklingen bidrar till lägre kostnad för elektrolysörer. 
Sådana dynamiska effekter skulle ha en mycket gynnsam effekt på vätgasstationens 
ekonomiska bärighet (Andersson a, 2016). 
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I samband med detta är ännu en central del av intervjuresultaten vikten av subventioner och 
initialt ekonomiskt stöd till nya miljöanpassade fordon och bränslen samt beskattning av 
konventionella alternativ. Konkreta förslag på subventioner eller beskattning och motivering 
till varför dessa behövs har presenteras i detalj under resultatdelen för respektive 
fordonsapplikation (se avsnitt 6.2-6.5). De flesta intervjupersoner är eniga om att initialt 
ekonomiskt stöd har en avgörande inverkan på de vätgasdrivna bränslecellsfordonens 
framgång i Sverige, vilket även belyses tydligt av de ekonomiska resultaten från TCO-
analyserna. Subventioner ses som en nödvändighet, vilket också märks exempelvis i och med 
EU:s val att subventionera bränslecellsbussar och tankstationer för vätgas (Andersson a, 
2016). Även beskattning har en avgörande roll, inte minst inom sjöfarten där fartyg kan tanka 
skattebefriad diesel vilket eliminerar incitament till mer miljöanpassade drivmedel 
(Skoogberg, 2016). Detta visar starkt på att beslut och initiativ på landskapsnivå har en direkt 
inverkan på nischnivån och spelar en avgörande roll i att få ut ny teknik och alternativa 
drivmedel på marknaden på ett ekonomiskt hållbart sätt.  
 
Saxe (2008), som studerat vätgasen och bränslecellens roll i framtidens energisystem utifrån 
teorier så som SNM, menar att realistiska förväntningar och satsningar som ligger nära i tiden 
är nyckeln i att göra vätgas och bränsleceller framgångsrika på marknaden. Hon menar att 
nischer och marknader bör identifieras där vätgas och bränslecellsfordon kan vara 
konkurrenskraftiga redan idag och att de första marknaderna bör utgå från dagens befintliga 
teknik snarare än baseras på de förhoppningar som finns om vad tekniken kan komma att bli i 
framtiden. I linje med detta resonemang menar Peter Melin, produkt- och marknadschef på 
Toyota Material Handling i Sverige, att det är viktigt att belysa hur vätgasdrivna fordon kan 
göras konkurrenskraftiga idag och inte endast planera för investeringar långt i framtiden (SIA 
Workshop 2 b, 2016; Melin b, 2016).  Det är här som de ekonomiska TCO-beräkningarna blir 
relevanta. Med hjälp av exempel på konkreta fallstudier och ekonomiska beräkningar går det 
att identifiera eventuella ekonomiska gap mellan vätgasdrivna bränslecellsfordon och andra 
miljöanpassade eller konventionella alternativ och därefter ge konkreta förslag på åtgärder 
som skulle underlätta en marknadsintroduktion. 

6.2 Gaffeltruckar 
 Nedan presenteras resultaten från såväl den ekonomiska analysen för gaffeltruckar som 
intervjuresultaten relaterade till denna fordonsapplikation.  

6.2.1 Empiriska resultat 
För att besvara delfråga 2 och 3 har en rad intervjuer genomförts, i syfte att kartlägga 
befintliga hinder och drivkrafter samt behov av lösningar när det gäller vätgasdrivna 
gaffeltruckar i Sverige. Generellt har graden av optimism och tron på den vätgasdrivna 
gaffeltruckens genomslag varierat bland de olika intervjupersonerna, men majoriteten har haft 
en positiv inställning och flera menar på att lärdom kan tas av de lyckade exemplen i USA där 
flera stora varulager använder sig av tekniken. De främsta fördelar som lyfts fram är 
möjligheten att reducera arbetskostnaden avsevärt genom att ersätta eldrivna truckar med 
vätgasdrivna, vilket eliminerar den tidskrävande processen med batteribyten och 
batteriladdning (Melin b, 2016; Westerlund, 2016; Ridell, 2016). Flera nämner även att det är 
viktigt att se bortom endast de ekonomiska vinningarna som vätgasdrivna truckar kan 
medföra och även ta hänsyn till faktorer så som arbetsmiljöfördelar (Westerlund, 2016; Melin 
a, 2016). Däremot påpekas att framgången i USA beror av en rad förutsättningar som i 
dagsläget saknas i Sverige (Melin b, 2016; Ridell, 2016; Wolf, 2016). Exempelvis är 
vätgasdrivna gaffeltruckar i dagsläget ekonomiskt konkurrenskraftiga för större fordonsflottor 
som körs i 2-3 skift (Andersson a, 2016; Ramsden, 2013). I och med att varuhus och 
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lagerlokaler med ett sådant behov är vanligt förekommande i USA underlättas spridningen av 
vätgasdrivna truckar. I Sverige kan en liknande spridning ta längre tid på grund av att det är 
ovanligare med en sådan flottstorlek eller lika intensiv nyttjandegrad (Wolf, 2016; Andersson 
a, 2016). Vidare subventioneras gaffeltruckar i USA vilket är inverkar på framgången (Ridell, 
2016; Ramsden, 2013). Detta ännu ett exempel på hur initiativ på regim- och landskapsnivå är 
avgörande för att stödja diffusionen av en nisch-teknologi. Subventioneringen i USA har 
bidragit till att dessa kan testas och genom en så kallad ’trial and error’-period, vilket gjort 
kommersialisering av vätgasdrivna gaffeltruckar möjlig.  
 
Vidare ser många positivt på framtiden för vätgastruckar, och då Sveriges branschkunniga 
diskuterar möjliga fordonsapplikationer och relevanta satsningar för att introducera vätgas på 
den svenska transportmarknaden kommer gaffeltruckar oftast högt upp på listan. Detta beror 
på flera faktorer, dels är tekniken relativt mogen och beprövad globalt sett och utgör därför en 
lämplig fordonsapplikation att börja med vid introduktion av vätgasdrivna bränslecellsfordon 
i Sverige (SIA Workshop 2 b, 2016; Melin b, 2016; Andersson a, 2016). Under en SIA 
workshop diskuterades kriterier för småskaliga implementationsprojekt som skulle vara 
lämpliga att genomföra i Sverige inom en femårsperiod. Bland annat nämndes vikten av att ett 
sådant projekt skulle vara lämpligt för en befintlig teknik som är redo att användas, vilket 
fordonsapplikationen gaffeltruckar uppfyller. Exempelvis producerar och säljer Toyota 
Material Handling vätgasdrivna gaffeltruckar i dagsläget, dock inte i Sverige (SIA Workshop 
2 b, 2016). Trots att vätgasdrivna gaffeltruckar är en tekniskt mogen nisch som kan anses ha 
fördelar gentemot det eldrivna alternativet har dessa ännu inte marknadsintroducerats i 
Sverige vilket bekräftar Schot och Geels (2008) argument om att det ofta är 
marknadsintroduktionen som är en barriär, snarare än den tekniska utvecklingen. 
 
Under ovannämnda workshop diskuterades även huruvida en satsning på gaffeltruckar, 
exempelvis på ICA:s distributionscentral i Helsingborg, skulle påverka och hjälpa spridningen 
av acceptans och intresse för vätgas och bränslecellsfordon. Många delade åsikten att 
gaffeltruckar inte har lika stor synlighetsfaktor eller drar samma mediala uppmärksamhet som 
exempelvis personbilar, pendelbåtar eller bussar som är mer synliga och lättare att relatera till 
i människors vardag. Trots detta var den generella åsikten att vätgasdrivna gaffeltruckar 
skulle kunna sprida sig till allt fler lagerlokaler och distributionscentraler om ett lyckat projekt 
skulle uppvisas (SIA Workshop 2 b, 2016). Ett sådant småskaligt implementationsprojekt ska 
gärna vara i en större skala än det demo-projekt som genomfördes på Sandvik under 2014, där 
man testade en vätgasdriven gaffeltruck och två personbilar under en månads tid (Sandvikens 
Kommun, 2014; SIA Workshop 2 b, 2016). Att genomföra småskaliga 
implementationsprojekt, så som fallstudien med ICAs distributionslokal i Helsingborg, kan 
katalysera vätgasens och bränslecellsfordonens introduktion i Sverige (Farrell, Keith, & 
Corbett, 2003). 
 
Det samlade intrycket från intervjuerna är att gaffeltruckar har en hög potential att bli bland 
de första vätgasdrivna fordonsapplikationerna som slår igenom i Sverige, inte minst då 
Toyota Material Handling kan tillhandahålla bränslecellstruckar på den svenska marknaden 
(Melin b, 2016). Vätgasdrivna gaffeltruckar har redan kommit långt i sin kommersialisering 
och det finns inga exakta uppgifter på antalet men man uppskattar att ca 10 000 gaffeltruckar 
redan är i drift i världen (Aronsson a, 2016). Melin (2016) menar att övergången från eldrivna 
truckar med blybatterier till bättre och mer miljöanpassade alternativ är en tidsfråga, frågan 
som slutkunderna nu står inför är huruvida dessa byts ut mot vätgasdrivna truckar eller 
eldrivna truckar med litium-jon batterier (SIA Workshop 2 b, 2016). Detta visar på att det 
finns miljömässiga incitament för att driva fram ett skifte i den konventionella 
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gaffeltruckstekniken då slutkunderna blir mer miljömedvetna och gör att 
fordonsproducenterna drivs till att erbjuda mer miljöanpassade alternativ. Sådana dynamiska 
effekter i det sociotekniska systemet öppnar upp möjligheter för en nisch så som vätgasdrivna 
gaffeltruckar att kommersialiseras.  

6.2.2 Resultat och analys av beräkningar 
I Figur 10 redovisas resultaten från den ekonomiska analysen för gaffeltruckar. Figuren består 
av fyra grupper av staplar, där första gruppen representerar den nuvarande TCO per 
gaffeltruck och år, alltså för år 2016. Den andra, tredje och fjärden gruppen staplar visar TCO 
per gaffeltruck och år för de tre olika framtidsscenarierna år 2030. För att besvara delfråga 1 
studeras utfallen från de olika scenarierna  
 
Som Figur 10 visar är vätgasdrivna gaffeltruckar konkurrenskraftiga redan idag och kan enligt 
antagandena i S2 och S3 uppnå en lägre TCO än eldrivna truckar år 2030. Notera att 
bränslepriset för såväl den vätgasdrivna som eldrivna gaffeltrucken ökar i S1, S2 och S3, 
vilket är en följd av att elpriset vid elektrolys respektive batteriladdning ökar. Denna 
kostnadsökning jämnas dock ut av att andra kostnadsparametrar avtar enligt antagandena i 
beräkningsmodellen. Nettoresultatet blir således att TCO per år och fordon minskar för båda 
alternativen i framtidsscenarierna. 
 

 
Figur 10 – TCO/truck och år samt fördelning över olika kostnadsposter 

För att tydliggöra resultaten i Figur 10 redovisas TCO per truck och år i detalj för en 
vätgasdriven respektive eldriven gaffeltruck i Tabell 28, dessutom redovisas 
kostnadsdifferensen för 2016 och de tre framtidsscenarierna. I tabellen blir det tydligt att det 
vätgasdrivna alternativet redan idag är konkurrenskraftigt då det ekonomiska gapet endast 
utgörs av cirka 4000 SEK per truck och år. Det som är helt avgörande är att el för elektrolys 
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är skatte- och momsbefriat medan el för batteriladdning inte är det. Utan denna skattebefrielse 
hade vätgasdrivna gaffeltruckar haft en betydligt högre TCO än eldrivna truckar. 
 
Tabell 28 – TCO per truck och år för vätgasdriven respektive eldriven gaffeltruck i de fyra olika 

scenarierna 

  Vätgasdriven Eldriven Differens 
Scenario 2016 139 695 SEK 136 102 SEK 3 592 SEK 

 2030 Scenario 1  132 332 SEK 130 245 SEK 2 087 SEK 

 2030 Scenario 2  123 366 SEK 123 928 SEK -562 SEK 

 2030 Scenario 3  114 400 SEK 123 139 SEK -8 738 SEK 

 
Av figuren och tabellen framgår även att den vätgasdrivna truckens TCO blir lägre än den 
eldrivna i scenario 2, dock är summan försumbar. Däremot i S3 blir differensen märkbar och 
den vätgasdrivna trucken blir ekonomiskt överlägsen utifrån de antaganden som gjorts. Detta 
beror på att kostnaden för bränslecellssystem, tankstation och underhåll minskar i högre takt 
än för motsvarande poster för den eldrivna trucken. Det beror även på att arbetskostnaden för 
det eldrivna alternativet är högre på grund av frekventa och tidskrävande batteribyten. 
 
Resultaten för scenario 2016 visar att vätgasdrivna truckar är konkurrenskraftiga redan idag, 
förutsatt att elpris vid elektrolys är fortsatt skatte- och momsbefriat, då detta är den avgörande 
faktorn i TCO-beräkningarna. Att vätgasdrivna gaffeltruckar visar sig vara ekonomiskt 
jämförbara med eldrivna truckar redan idag motstrider den uppfattning och de intryck som de 
sammanlagda empiriska resultaten har ingivit. Den största delen av det empiriska materialet 
har pekat på att vätgasdrivna truckar kan bli konkurrenskraftiga i framtiden, men att det finns 
ett betydande ekonomiskt gap i dagsläget. Detta kan bland annat förklaras av Lane och Potters 
(2007) teori om att det ofta är hur den ekonomiska situationen uppfattas som påverkar 
beteendet vid köp, snarare än de faktiska kostnaderna. Skillnaden i detta fall är att branschen i 
helhet har en uppfattning om kostnaden för vätgasdrivna truckar som inte överensstämmer 
med den faktiska situationen, förutsatt att beräkningarna visar verklighetsnära resultat. Dessa 
resultat kan således användas som ett konkret underlag för att uppmuntra investeringar i 
vätgasdrivna gaffeltruckar. Dock är det viktigt att återigen belysa att TCO varierar med antal 
fordon och att sådana investeringar är lönsamma för större fordonsflottor. Vidare visar 
resultaten på att det inte krävs några subventioner utöver den befintliga subventionen på el vid 
elektrolys. Om denna subvention inte reduceras eller tas bort är sannolikheten stor att 
vätgasdrivna gaffeltruckar når en kommersiell nivå, likt fallet för USA. Detta är således ett 
exempel på just en sådan nisch som Saxe (2008) refererar till då hon skriver att nischer och 
marknader bör identifieras där vätgas och bränslecellsfordon kan vara konkurrenskraftiga 
redan idag. Däremot är det viktigt att belysa att subventioner inte är en permanent lösning och 
bör betraktas som ett tillfälligt stöd i den initiala fasen då en ny teknik ska 
marknadsintroduceras. 
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6.3 Bussar 
Resultat och analys av fordonsapplikationen bussar redovisas i följande avsnitt. Först 
presenteras resultaten från intervjuerna och därefter analyseras resultaten från TCO-modellen.  

6.3.1 Empiriska resultat 
Resultatet från intervjuerna som är sammanställda nedan gällande applikationen bussar är 
baserade på uppfattningar och information från personer inom branschen.  
 
Bussar borde enligt flera av intervjupersonerna vara en av de mest lämpade 
fordonsapplikationerna att börja med då man introducerar vätgasdrivna bränslecellsfordon 
(Ridell, 2016; SIA Workshop 2 a, 2016; Westerlund, 2016). Enligt Atterhall (2016) har 
kollektivtrafiken en tillväxt på 3-4 % per år och den förväntas fortsätta växa de närmaste tio 
åren. Det finns pengar i systemet, politiskt sett, och en insikt börjar infinna sig om att ny 
teknik behövs inom segmentet bussar (SIA Workshop 2 a, 2016). Bussar är en nisch där 
vätgas och bränsleceller kan introduceras och därifrån spridas till andra applikationer. Vidare 
är bussar en relativt sett välutvecklad fordonsapplikation för vätgas och bränslecellstekniken 
vilket möjliggör småskaliga implementationsprojekt går att genomföra redan idag.  Via 
sådana småskaliga implementationsprojekt, kan tekniken spridas beroende på omfattning och 
acceptans.  Det har länge varit stort fokus på bussar både i Europa och globalt sett. Fördelen 
med att introducera vätgas och bränslecellstekniken i bussar är att alla fordon i en flotta kan 
tankas på samma plats, vilket skapar ett väldefinierat system. Detta skulle underlätta vid 
uppbyggandet av infrastrukturen (Ridell, 2016) och bidra till systemets helhet. Till skillnad 
från gaffeltruckar är bussar mer synliga i publika sammanhang då de ingår i kollektivtrafiken, 
vilket gör att exponeringen blir stor. Enligt Rogers (1995) teori uppnås diffusion då en 
innovation kommuniceras via ett socialt system över tid. I och med att potentiella 
vätgasdrivna bränslecellsbussar i kollektivtrafiken kan få stor synlighet skulle denna 
applikation på sikt kunna bidra till diffusionen av övriga vätgasdrivna fordonsapplikationer.  
 
Vidare talas det om att skapa så kallad politisk hävstång med hjälp av bussar längs de mest 
exponerade busslinjerna, likt busslinje 4 i Stockholm, för att på ett tidseffektivt sätt sprida 
kunskap och visa på ett fungerande exempel på en vätgasdriven bränslecellsbuss i 
kollektivtrafiken (SIA Workshop 2 a, 2016). Demoprojekt likt CUTE (se avsnitt 2.3.2 Bussar) 
har redan genomförts i Stockholm på ett framgångsrikt sätt under tidigt 2000-tal. Böhlin 
(2016) konstaterar att det inte blev ekonomiskt försvarbart att behålla bussarna då, trots att SL 
var nöjda med dessa. Som Schot och Geels (2008) konstaterar är det svåra steget för en ny 
teknik eller innovation att nå marknadsintroduktion, och därför behövs småskaliga 
implementationsprojekt inom nischer för att spridning och upptagning ska kunna ske. I linje 
med detta anåg deltagarna i SIA workshop 2 (2016) att vätgasdrivna bränslecellsbussar bör 
börja användas och införas permanent, snarare än i form av demo-projekt. Geels (2012) 
föreslår två strategier i övergången mot mer miljöanpassade fordon varav det ena är just 
implementering via nischer, och den andra syftar till behovet av styrmedel och andra 
ekonomiska instrument för att regelera regimen. Även intervjuresultaten visar på en generell 
åsikt att implementeringstakten av vätgasdrivna bränslecellsbussar beror på lokala beslut och 
styrmedel (SIA Workshop 2 a, 2016). Om en region exempelvis inför miljöanpassade 
alternativ i kollektivtrafiken eller inför nollemissionszoner eller andra styrmedel kommer 
tillväxtkurvan att förändras avsevärt (Wallmark a, 2016).  Hur detta ska ske, vilka lösningar 
som behövs och vilka parametrar som driver utvecklingen presenteras i 6.3.1 Resultat och 
analys av beräkningar. 
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För att förstå bussapplikationen bättre behöver dagens kollektivtrafiksystem studeras. Vilka 
drivkrafter och hinder som finns inom segmentet behöver aktualiseras för att analysen av 
fallstudien komma nära den verkliga situationen. I en intervju med Johan Böhlin, Strateg 
inom drivmedel och energi på Trafikförvaltningen, återgavs hur fordonsmixen för Stockholms 
Läns Landstings (SLL) fordonsflotta ser ut i dagsläget. Fordonsmixen presenteras i Tabell 29 
(Böhlin a, 2016). 
 

Tabell 29 – Procentuell fördelning av drivmedel för bussar (SLL) 

Drivmedel för SL-bussar Andel i % 
Diesel ~  8 % 
Biogas ~  15 % 
RME och biodiesel ~  48 % 
Etanol ~  27 % 
Övrigt (hybridbuss/elbuss) ~  2 % 
Totalt 2200 bussar i flottan  
 
Då SLL gör stora satsningar för att uppnå regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta utgör 
dieselbussarna idag endast en andel på 8 %, medan bussar som körs på mer miljöanpassade 
drivmedel har ökat de senaste åren (Böhlin a, 2016). Idag ingår inga vätgasdrivna 
bränslecellsbussar i SLL’s flotta och enligt Böhlin finns inga planer på det inom den närmaste 
framtiden. I år (2016) ställer Södertälje om sin fordonsflotta vilket leder till att SLL’s totala 
flotta kommer att bestå till 98-99 % av bussar som drivs på förnyelsebara drivmedel. Enligt 
Böhlin försvagar detta incitamenten till att investera i exempelvis elbussar och vätgasdrivna 
bränslecellsbussar. Dessutom poängterar Böhlin att Trafikförvaltningen har en pressad 
ekonomi vilket gör att det inte finns utrymme för att ligga i framkant när det gäller 
investeringar i nya fordons- och drivmedelsalternativ (Böhlin a, 2016). Detta är ett exempel 
på de inlåsningseffekter som beskrivs av Arthur (1990) beskriver, där dynamiska effekter 
leder SLL till att fortsatt följa det etablerade teknologiska spåret eftersom en mer radikal 
förändring skulle kräva både större kapital och risker. Däremot finns drivkrafter på annat håll, 
Piteå kommun liksom operatören Nobina är beredda att satsa på vätgasdrivna bussar och dess 
infrastruktur (SIA Workshop 2 a, 2016). Problemet är dock att uppdragen för en bussoperatör, 
likt Nobina, är tidsbegränsade till 10-12 år vilket är för kort tid för en anläggningsinvestering 
(SIA Workshop 2 a, 2016) där avskrivningstiden ligger på cirka 20 år. Det kan konstateras att 
ramverken för upphandling av bussar kan behöva ses över för att alternativa bränslen, fordon 
och infrastrukturella system ska kunna implementeras i transportsystemet.  
 
För att det fossila beroendet ska brytas och transportsystemet ska kunna gå mot fossilfrihet 
behövs många olika lösningar som kompletterar varandra för att skapa ett fungerande 
transportsystem (SIA Workshop 2 a, 2016). Därför bör vätgasdrivna bränslecellsfordon inte 
betraktas som en konkurrent till andra miljöanpassade alternativ. Exempelvis är även elbussar 
ett kompletterande alternativ, dock behöver dessa laddas mer frekvent än vätgasdrivna 
bränslecellsbussar behöver tankas. Enligt intervjupersonerna skulle detta kunna lösas genom 
en differentierad användning av elbussar och vätgasdrivna bränslecellsbussar. Bussar i 
landsvägstrafik är en av de främsta tillämpningarna för vätgas, förslagsvis sträckor på 5-10 
mil. Elbussar kan däremot tänkas vara lämpliga för stadstrafik med körning på kortare 
sträckor och där laddningen sker vid ändhållplatser (Andersson M., 2016; Westerlund, 2016). 
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6.3.2 Resultat och analys av beräkningar 
I Figur 11 presenteras resultatet av TCO-beräkningarna för respektive bussalternativ. Figuren 
visar fyra grupper av staplar som vardera består av fem staplar, vilka representerar 
vätgasdriven bränslecellsbuss, vätgasdriven bränslecellsbuss med EU-stöd, dieselbuss, 
biogasbuss och elbuss.  Den första gruppen av staplar representerar TCO per buss och år för 
idag (år 2016) medan övriga tre stapel-grupper representerar de tre framtidsscenarierna för år 
2030. Den sista stapel-gruppen innehåller endast fyra staplar vilket beror på att EU-stödet 
antas vara borttaget i detta scenario, vilket förklaras närmare i avsnitt 5.3.1 Framtidsscenario. 
Figur 11 visar att TCO för en vätgasdriven bränslecellsbuss i scenario 2016 är betydligt högre 
i jämförelse med de andra alternativen, både med och utan EU-stöd. Dieselbuss är den mest 
mogna produkten och således är det rimligt att den har lägst TCO per fordon och år. Vidare 
ligger både biogasbussen och elbussen relativt nära dieselbussens kostnadsnivå. Dock utgör 
räckvidden hos elbussar ett problem vilket gör att dessa inte är direkt jämförbara med de 
konventionella alternativen.  
 
För att analysera resultaten som visas i Figur 11 jämförs kostnaderna för vätgasdrivna 
bränslecellsbussar inledningsvis med dieselbussar. Idag är TCO per vätgasdriven 
bränslecellsbuss drygt två gånger högre än för en dieselbuss, utan EU-stöd. Då detta bryts ned 
i kostnadsparametrar framgår att den fordonskostnaden för vätgasdrivna bränslecellsbussar är 
cirka tre gånger högre än för dieselbussar, detta förhållande bekräftas även av Aronsson 
(2016). Detta är ett betydande kostnads-gap vilket beror på att dieselbussar massproduceras 
med en vätgasdriven bränslecellsbuss tillverkas styckevis. Vidare är bränslekostnaden för 
vätgasdriven bränslecellsbuss 50 % högre än för en dieselbuss vilket således i sammanhanget 
utgör en relativt liten skillnad. Den största skillnaden utgörs av underhållskostnaden (se gul 
markering i Figur 11) som är drygt fyra gånger högre för den vätgasdrivna bränslecellsbussen 
än för en dieselbuss. Detta beror på att tekniken är ny varför det är naturligt att det krävs mer 
underhåll i en initial fas, dessutom finns det färre personer med relevant kompetens för 
arbetet. Detta indikerar att de kostnadsdrivande parametrarna i TCO-modellen för den 
vätgasdrivna bränslecellsbussen är den initiala fordonskostnaden och underhållskostnaden, 
och det är framförallt dessa som måste minska för att vätgasdrivna bränslecellsbussar ska 
kunna bli konkurrenskraftiga gentemot de alternativ som finns på marknaden. Dock är det 
inte enbart kostnaden som kommer att ha betydelse för framgång på marknaden, då även 
kännedom och kunskap har en viktig inverkan på diffusionen. 
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Figur 11 – TCO/buss och år samt fördelning över olika kostnadsposter 

Vidare kan delfråga 1 besvaras med avseende på hur de olika fordonsapplikationerna kommer 
att skilja sig kostnadsmässigt från konventionella och andra miljöanpassade alternativ år 
2030. Enligt de prognoser som denna studie utgått från kommer den vätgasdrivna 
bränslecellsbussen kunna bli konkurrenskraftiga i vissa av framtidsscenarierna. Detta gäller 
framförallt i S3 där TCO per vätgasdriven bränslecellsbuss och år blir lägre än de andra 
alternativen. Spannet visar att TCO för den vätgasdrivna bränslecellsbussen går från att vara 
cirka 50 % högre än TCO för dieselbussen i S1, till cirka 10 % lägre i S3. Biogasbussens 
TCO är relativt hög i samtliga framtidsscenarier vilket beror på att detta fordonsalternativ 
anses vara en mogen teknik vilken inte förväntas genomgå några avsevärda 
kostnadsreduktioner till år 2030 enligt intervjupersonerna. I S1 blir TCO för biogasbussen 
högre än för 2016 medan S3 ger den lägsta nivån, vilket beror på prognoser för biogaspriset 
och inköpspriset på fordonet (se avsnitt 5.3 Bussar). Vidare sjunker elbussens TCO avsevärt 
från år 2016 års nivå och är lägre än TCO för den vätgasdrivna bränslecellsbussen (utan EU-
stöd) i samtliga scenarier förutom S3. Resultaten för år 2030 ska betraktas som en indikation 
på möjliga utfall givet att en viss utveckling sker inom nischen och inte som en definitiv 
prognos då de vätgasdrivna bränslecellsbussarnas marknadsutveckling till hög grad påverkas 
av de övriga fordonsalternativens ekonomiska och tekniska utveckling. 
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Tabell 30 har tagits fram för att studera hur TCO per vätgasdriven bränslecellsbuss och år 
(utan EU-stöd) förhåller sig till de övriga alternativen i siffror. I S1 är differensen gentemot 
de andra alternativen avsevärd, vilket syns både i tabellen och i Figur 11. S3 indikerar att TCO 
för den vätgasdrivna bränslecellsbussen kan bli lägre än de tre jämförande alternativen. 
Anledningen till den konkurrenskraftiga situation som S3 påvisar är att den initiala 
fordonskostnaden för en vätgasdriven bränslecellsbuss sjunkit till prisnivån för dieselbussar 
och underhållskostnaden har blivit hälften så dyr som för en dieselbuss. Uppnås S3 fram till 
år 2030 kan vätgasdrivna bussar ur ett ekonomiskt perspektiv ha en god möjlighet till att bidra 
till en omställning av transportsektorn. Även elbussen är konkurrenskraftig i S3 och kan bidra 
till ett miljöanpassat transportsystem. Vid en utveckling enligt S3 kan dessa fordon således på 
sikt bidra till en förändring i det socio-tekniska landskapet. Dock spelar även andra 
marknadsmässiga faktorer in, så som drivande aktörer längs hela värdekedjan och en 
utbyggnad av infrastruktur som möjliggör mobilitet. Detta diskuteras med ingående i avsnitt 7 
Diskussion. Givet att S3 uppnås indikerar det att EU-stöd eller andra styrmedel och främjande 
subventioner inte längre skulle vara nödvändiga. S3 antyder således på en situation där 
tillräckliga skaleffekter har uppnåtts inom nischen för vätgasdrivna bränslecellsbussar vilket 
således skapar möjlighet för spridning även utanför nischen.   

 
Tabell 30 – TCO-differens mellan vätgasdriven bränslecellsbuss (utan EU-stöd) och övriga 

alternativ 

 Vätgas – Diesel Vätgas  – Biogas Vätgas– Elbuss 

Scenario 2016  1 238 191 SEK   1 030 646 SEK   789 830 SEK  
2030 Scenario 1 

 548 319 SEK   338 014 SEK   310 537 SEK  
2030 Scenario 2 

 255 138 SEK   27 041 SEK   89 938 SEK  
2030 Scenario 3 

-91 413 SEK  -257 323 SEK  -149 666 SEK  
 
Då motsvarande jämförelser görs i fallet med EU-stöd kan vätgasdrivna bränslecellsbussar bli 
konkurrenskraftiga ur ett ägandekostnadsperspektiv även i S2. Vad S2 och S3 med EU-stöd 
visar är att vätgasdrivna bränslecellsbussar kan nå en lägre TCO än de övriga alternativen. 
EU-stödet kan därmed öka incitamenten att investera i vätgasdrivna bränslecellsbussar och 
kan driva på introduktionen av fordonen på marknaden. Även Geels (2012) påpekar att 
styrmedel likt EU-stödet är viktiga vid övergången till ett miljöanpassat transportsystem. Utan 
EU-stöd eller andra subventioner och styrmedel kommer det att dröja innan målen om en 
fossilfri fordonsflotta i Sverige införlivas. Dock är det viktigt att understryka att bidragen från 
EU lär och bör minska i samma takt som vätgasdrivna bränslecellsbussar ökar i antal och blir 
mer kostnadseffektiva, vilket beräkningarna tagit hänsyn till. 
 
Fortsättningsvis kan det vara intressant att studera och jämföra den vätgasdrivna 
bränslecellsbussen med andra fordonsapplikationer än de som inkluderats i 
beräkningsmodellen. Till exempel kan hybridbussar vara en nisch där vätgasdrivna 
bränsleceller skulle kunna introduceras. Dock kan detta alternativ tänkas ha liknande 
kostnadsbild och marknadsmässiga barriärer som det vätgasdrivna alternativet, som 
exempelvis problemet kring infrastruktur. Exempelvis finns det flera hybridvarianter där 
batterier och förbränningsmotorer kombineras, som också skulle vara intressanta att studera. 
SL har dock endast 2 % hybridbussar i sin flotta i dagsläget (Böhlin a, 2016) vilket visar på 
att även dessa alternativ befinner sig i en tidig fas av sin marknadsutveckling. Avslutningsvis 
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bör de aktörer som vill investera i miljöanpassade bussalternativ studera den specifika linjen 
som bussen ska köras längs med och välja ett lämpligt alternativ utifrån rådande 
förutsättningar. Resultaten som presenteras här bör således endast betraktas som en 
referenspunkt vid investeringsbeslut. 

6.3.2.1 Förslag på styrmedel 
Som svar på delfråga 3 och i enlighet med Geels (2012) strategier för övergången till ett mer 
miljöanpassat transportsystem ges i följande stycke förslag på styrmedel som behövs för att 
vätgasdrivna bränslecellsbussar ska kunna få genomslag på den svenska transportmarknaden. 
Sverige har som mål att övergå till en fossilfri fordonsflotta år 2030 och för att den tekniska 
omvandlingen av transportsektorn ska kunna genomföras finns det många som menar att 
subventioner, skatter eller andra styrmedel behövs (Ridell, 2016; Aronsson a, 2016; 
Wetterstrand & Miljömålsrådet, 2016; Westerlund, 2016). I rapporten Fossilfrihet på väg – 
del 1 (2013) uttrycks att ”generellt verkande styrmedel ska utgöra grunden för omställningen 
och att de kan behöva kompletteras med riktade styrmedel som bl.a. främjar teknisk 
utveckling. (SOU 2013:84, 2013, s. 142)” Således yttras att styrmedel behövs för att den 
tekniska omvandlingen mot fossilfrihet inom transportsektorn ska kunna ske. Hur dessa ska 
vara utformade föreslås i Fossilfrihet på väg – del 1 (2013) och förtydligas i utredningen för 
Energigas Sverige AB (2016). Deras förslag, gällande tunga fordon, har legat som grund till 
de styrmedel som undersökts för att besvara delfråga 3. 
 
Till att börja med studeras år 2016 med utgångspunkt i att EU-stöd beviljas både för den 
initiala fordonskostnaden och tankstationskostnaden. Med utgångspunkt i Fossilfrihet på väg 
– del 1 (2013) redovisas i Tabell 31 tre konkreta förslag på styrmedel som kan införas idag för 
att främja införandet av tunga miljöanpassade fordon. Då vätgasdrivna bränslecellsbussar 
kontra dieselbussar genomgående studerats mer ingående genom analysen, fokuserar 
jämförelsen på dessa fordonsalternativ även här. Det första förslaget är en miljöbilspremie på 
tunga bussar som, likt förslaget för tunga lastbilar, innebär en premie på 250 000 SEK som 
sedan minskar med 25 000 SEK per år, vilket är applicerbart på vätgasdrivna 
bränslecellsbussar och elbussar. Syftet är att ge tydliga incitament för köparen och täcka de 
merkostnader som den nya, miljöanpassade tekniken kräver. Resultatet efter första årets 
premie redovisas nedan i Tabell 31 som Förslag 1. Det andra förslaget gäller styrmedel vars 
syfte är att minska användandet av fossila drivmedel. Det ena delen är höjd dieselskatt, som 
behöver kombineras av en höjd kilometerskatt för att bland annat förhindra tankning av diesel 
i utlandet, och den andra är höjd fordonsskatt. Skillnaden i fordonsskatt mellan dieselbuss och 
alternativa drivmedel är inte stor i dagsläget vilket gör att en ökning av denna skulle främja de 
alternativa drivmedelstyperna (Larsson & Wallmark, 2016). Därför innebär Förslag 2 en 
höjning av dieselskatten, kilometerskatten och fordonsskatten på dieselbussar. Förslag 3 är en 
kombination av förslag 1 och 2, och som Tabell 31 visar ger denna kombination den lägsta 
TCO-differensen mellan den vätgasdrivna bränslecellsbussen och dieselbussen. 
 

Tabell 31 – Förslag på styrmedel i fallstudien för bussar 

  Vätgasbuss Dieselbuss Differens 

Förslag 1 Miljöbilspremie tunga fordon 
 1 305 669 SEK   1 080 601 SEK   225 068 SEK  

Förslag 2 Diesel- och kilometerskatt +20% 
Fordonsskatt för tunga fordon +20%  1 555 669 SEK   1 187 988 SEK   367 681 SEK  

Förslag 3 En kombination av förslag 1 och 2 
 1 305 669 SEK   1 187 988 SEK   117 681 SEK  
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Det väsentliga när styrmedel och andra politiska medel tas till bruk är att veta dess syfte och 
faktiska påverkan. Dessutom bör det finnas en plan för hur styrmedel ska avvecklas, likt 
förslag 1, där stödet avtar med en viss summa varje år. Subventionering kostar samhället och 
skattebetalarna pengar, varför det inte alltid bör betraktas som den mest gynnsamma 
lösningen. Därtill finns en risk att politiska styrmedel förändras vid exempelvis ett 
regeringsbyte, ekonomiska oroligheter eller andra händelser som påverkar främjandet av 
miljöanpassad teknikutveckling. Vidare bör det noteras att styrmedel enligt förslagen ovan 
även gäller andra miljöanpassade alternativ så som elbussar och biogasbussar, varför 
jämförelsen i Tabell 31 framförallt sker mot dieselbussen för att belysa att denna är den 
främsta konkurrenten och övriga alternativ bör ses som komplement. 
 
Fortsättningsvis visar framtidsscenarierna att TCO per vätgasdriven bränslecellsbuss och år är 
betydligt högre i S1 och S2 jämfört med TCO för dieselbussen, biogasbussen och elbussen. 
För att illustrera effekten av styrmedel även år 2030 analyseras S2 för den vätgasdrivna 
bränslecellsbussen och dieselbussen i Tabell 32. Givet att miljöbilspremien är uppbyggd enligt 
beskrivningen ovan, 250 000 SEK som sedan minskar med 25 000 SEK/år, kommer inte 
premien att finnas kvar efter 14 år (år 2030). Däremot kan effekten av en höjd dieselskatt och 
kilometerskatt samt fordonsskatt på tunga bussar diskuteras. Vid ett skatte-tillägg på 15 % 
hamnar TCO per vätgasdriven bränslecellsbuss och år samt TCO per dieselbuss och år i 
princip på samma nivå. 
 

Tabell 32 – TCO/ buss och år då styrmedel enligt förslag 2 appliceras i S2 

Styrmedel enligt Förslag 2  Vätgasbuss Dieselbuss Differens 
Höjd dieselskatt och kilometerskatt(+15%)  
Höjd fordonsskatt för tunga fordon (+15%)  1 153 845 SEK      1 112 830 SEK      41 015 SEK    
 

6.3.3 Känslighetsanalys av vätgasproduktion - Reformering av biogas i Sverige 
De beräkningar och resultat som presenterats ovan bygger på produktion av vätgas via 
elektrolys vilket påverkas av elprisets utveckling. För att skapa balans i arbetet och gå djupare 
in i Sveriges situation har ovanstående resultat och siffror diskuterats och verifierats med flera 
aktörer. Detta har ansetts viktigt för att kunna bilda en klar uppfattning om situationen och 
förmedla den på bästa sätt. Bland de som varit inblandade finns företaget EcoBioFuel AB, 
som arbetar med att bygga biogasanläggningar och etablera tankstationer för biogas och 
vätgas. Vidare har företaget Metacon varit inblandade, som är ett tillverkningsföretag vars 
teknik effektivt konverterar metan till vätgas, el, värme eller kyla. Deras bidrag till denna 
studie handlar således om reformering av rå biogas/metan till ren vätgas för lokalt bruk, 
vidare har Metacon tillhandahållit information kring kostnaden för att producera vätgas till 
bussar. De har själva genomfört beräkningar på en lösning med vätgasproduktion och 
utbyggnaden av en komplett tankstation som kan ge 213 kg vätgas/dygn (på årsbasis 77 000 
kg vätgas) där trycket kan ligga på 350 bar (alternativt 700 bar om så efterfrågas). 
Tankstationen skulle enligt Metacon kunna försörja 12-16 bussar, där utgångspunkt varit Van 
Hools bussar som i denna fallstudie, där bussarna förbrukar på 8 kg vätgas per 100 km. 
Vidare uppger Metacon att det även är möjligt att bygga större tankstationer om efterfrågan 
finns. (Lindgren & Dahlberg, 2016)  
 
Enligt EcoBiofuels beräkningar kan kommuner och andra intressenter som vill investera i 
vätgasdrivna bränslecellsbussar räkna med ett pris på cirka 45 SEK/kg, exklusive moms. Om 
en anläggning byggs och står klar år 2017 är detta vad prisnivån kommer att ligga på enligt 
företaget. Vad som är avgörande för att vätgasframställning genom reformering av biogas ska 
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vara lönsamt är kostnaden för biogasen. Enligt Lindgren och Dahlberg (2016) kommer biogas 
inte att kosta mer än 2 SEK/nm3 den närmaste framtiden och det finns till och med kommuner 
som kan erbjuda en lägre nivå. Lindgren och Dahlberg (2016) tillägger att det inte får kosta 
mer än detta att producera och leverera vätgas till busstransporter om det ska vara ekonomiskt 
konkurrenskraftigt. Hur TCO per buss och år med EcoBioFuels vätgaspris jämför sig med 
beräkningarna i denna rapport, vilka baseras på vätgasproduktion via elektrolys, illustreras i 
Figur 12. 
 

 
 
 

Figur 12 – Jämförelse av TCO/buss och år med EcoBiofuels beräkningar 

Det som Figur 12 visar är att TCO med EcoBioFuels beräkningar hamnar på ungefär samma 
nivå som i beräkningarna där produktionen av vätgas sker via elektrolys. De ljusblå staplarna 
motsvarar TCO per buss och år enligt EcoBioFuels beräkningar med vätgaspriset 45 SEK/kg 
(Lindgren & Dahlberg, 2016). De mörkblå staplarna motsvarar TCO per buss och år som 
beräknats i denna rapport enligt beräkningsmodellen i kapitel 5. EcoBiofuels beräkningar ger 
cirka 177 000 SEK lägre TCO per buss och år för år 2016 (Lindgren & Dahlberg, 2016). För 
båda produktionsvarianterna, det vill säga reformering av biogas respektive elektrolys, ligger 
bränslekostnaden på en konkurrenskraftig nivå. Då det är ett företag som ligger bakom 
beräkningarna med egenintressen bör dessa resultat betraktas utifrån detta och inte som en full 
sanning, utan snarare en indikation. Oavsett utgörs den största kostnadsposten av inköpspriset 
på fordonet och såldes ligger behovet av kostnadsreduktion främst här. Lindgren (2016) 
tillägger att det kommer att ta tid innan det uppstår konkurrensen mellan de olika metoderna 
för framställningen av vätgas och menar att fokus i dagsläget är att väcka intresset och 
debatten i samhället. Vidare menar Lindgren (2016) att EcoBiofuels är trygga i att kunna 
leverera konkurrenskraftiga lösningar för reformering av rå biogas i mellanstora volymer. 
Emellertid kan det vara intressant att analysera huruvida det är bättre att köra bussarna direkt 
på biogas istället för att omvandla den till vätgas. Idag är det mindre relevant att använda 
biogas för att konvertera till ett annat bränsle, så som vätgas, på grund av den ekonomiska 
fördelen med att använda biogas i sig som drivmedel direkt i bussarna (Roland Berger & 
Ruter, 2015). Huruvida detta kommer att förändras i Sverige i framtiden och om det finns en 
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produktionsmetod för vätgas som är överlägsen andra metoder ur hållbarhetssynpunkt bör 
utforskas i framtida studier. 
 
Genom att använda EcoBiofules beräkningar som en känslighetsanalys för bussapplikationen 
besvaras bidrar till att besvara delfråga 2. Det visar att det finns aktörer med 
konkurrenskraftiga alternativ men problematiken ligger i att värdekedjan inte är komplett 
vilket gör att det ännu inte finns tillräckligt stor efterfrågan för att ett företag som EcoBiofuels 
ska ha ekonomiska incitament till att bygga ut tankstationer. Under de senaste åren har 
beslutsfattare och andra aktörer längs värdekedjan med påverkan på regim- och landskapsnivå 
inte visat något större intresse för vätgasdrivna bränslecellsbussar trots EU-satsningar. Om 
värdekedjan inte fullständig och aktörer inte visar intresse bromsas utvecklingen och hämmar 
incitament för satsningar. 

6.4 Distributionsfordon 
Nedan presenteras de resultat som fångats upp under intervjuerna och som sedan analyserats 
med hjälp av teorierna beskrivna i avsnitt 4 Teoretiskt ramverk för att skapa ett större 
perspektiv rörande den tekniska omvandlingen av transportsektorn i Sverige. Därefter 
presenteras resultatet från TCO-beräkningarna för distributionsfordon, även dessa analyseras 
med hjälp av det teoretiska ramverket och således besvaras delfråga 1, 2 och 3. 

6.4.1 Empiriska resultat 
I dagsläget finns inga vätgasdrivna distributionsfordon på Sveriges vägar (Aronsson c, 2016). 
Westerlund (2016) hävdar att ointresset från den svenska industrin och den bristande strategin 
kring infrastrukturen på regering- och myndighetsnivå leder till att Sverige hamnar efter i 
teknikskiftet. Transportsektorn i Sverige domineras av stora företag med stort inflytande som 
har kompetens och tillgångar samt nätverk vilket skapar inlåsningseffekter inom regimen. 
Detta faktum förstärktes vid en intervju med Wolf (2016) där han gav sin uppfattning om 
marknaden för distributionsfordon som enligt honom inte förändrats trots att lätta lastbilar är 
ett intressant segment för miljöanpassning. Till exempel har det gjorts försök till att få 
Schenker och Daimler att engagera sig tillsammans, men det var svårt då tillverkarna inte 
kände sig redo.  
 
Dessa empiriska uttalanden resultat indikerar hur marknadspotential ser ut för applikationen 
distributionsfordon, som svar på delfråga 2, där framförallt fordonsproducenterna och 
distributionsbolagen inte engagerar sig för att driva på transformationen av vätgasdrivna 
distributionsfordon i Sverige. Det saknas initiativ och drivkrafter från aktörerna vilket 
poängteras av Catherine Löfquist, Miljöchef på Bring. Stockholms Stad har otrolig inflytande 
genom sin kravställning, vilket följaktligen påverkar kundens önskemål hos distributören och 
eftersom Bring är transportörer följer de stadens påtryckningar vid valet av fordon. Även 
slutkundens krav är en väldigt stark drivare (Löfquist a, 2016). Åsikten om att staden måste 
göra mer är något som Aronsson (2016) också är tydlig med att poängtera. Han menar att 
distributionsfordonen är viktiga att få med i teknikutvecklingen då det skett en markant 
ökning av dessa i stadskärnan. För att dessa ska övergå till nollemissionsfordon behövs 
styrmedel och högre krav från staten, men också ”morötter” i form av tillgång till bussfiler 
vissa tider och längre distributionstider. Det är en bransch med låga marginaler varför 
påtryckningar, i form av exempelvis beslut på myndighetsnivå, och belöningar krävs. Dessa 
resultat visar i enlighet med teorin att viljan till förändring finns i samhället, men att 
förändringen behöver backas upp av politiska pådrivningar på landskapsnivå (Geels & Kemp 
, 2007) då den teknologiska regimen inom applikationen distributionsfordon är stark och 
utvecklingen nästa enbart sker inom det etablerade spåret.  
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Städerna förtätas, distributionsfordonen ökar i antal och samtidigt går trenden mot större 
fordon, vilket är en problematisk utveckling för städerna (Aronsson a, 2016). Löfquist (2016) 
poängterar att det är mest kostnadseffektiva är att introducera mindre miljöanpassade fordon, 
som exempelvis mindre vätgasdrivna distributionsfordon, vilket såldes är det segment där 
tekniken har störst chans att utvecklas först. Detta visar på att det att lätta distributionsfordon, 
likt i fallstudien, som är relevanta för ett småskaligt implementationsprojekt då det är denna 
storleksklass som aktörer initialt kan tänkas investera i. Det som är relevant för 
distributionsbolagen är hur mycket vikt fordonet kan ta. Lastutrymmet, eller den möjliga 
vikten för godsvarorna, får inte bli mindre på bekostnad av exempelvis den gastank som krävs 
i ett vätgasdrivet bränslecellsfordon. Det är viktigt för distributören att nya miljöanpassade 
alternativ har samma transportkapacitet som de konventionella fordonen (Löfquist a, 2016). 
Då det inte är ett problem att få plats med gastanken, precis som för bussapplikationen och till 
skillnad mot personbilar, anses distributionsfordon vara en fordonapplikation som är passande 
för vätgasdrift via bränsleceller (Ridell, 2016). Vidare ligger bussar och distributionsfordon 
teknikmässigt relativt nära varandra (båda tankas med tryck på 350 bar) vilket gör att en 
positiv marknadsutveckling för den ena applikationen har potential att driva på diffusionen 
och gynna den andra. 
 
Likt fallet för bussar finns det en uppfattning om att eldrivna distributionsfordon kommer att 
dominera städer medan vätgasdrivna distributionsfordon kommer att passa bättre på längre 
körsträckor, där god räckvidd krävs, exempelvis vid distribution till kranskommuner. Här har 
således vätgasdrivna distributionsfordon en fördel gentemot eldrivna distributionsfordon 
vilket gör dem mer användbara i fler transportsituationer (Westerlund, 2016) dock kan inte en 
av teknikerna ensamt driva fram omställningen till ett miljöanpassat transportsystem. Därför 
bör dessa alternativ komplettera varandra genom att tillämpas inom olika 
användningsområden, och kan tillsammans erbjuda samma komfort och räckvidd som 
konventionella distributionsfordon. Det handlar således om att hitta rätt marknad för rätt 
fordonstyp och på sikt fasa ut de konventionella distributionsfordonen för att bidra till den 
tekniska omvandlingen av den svenska transportsektorn. 

6.4.2 Resultat och analys av beräkningar 
I detta avsnitt presenteras resultaten från TCO-beräkningarna för applikationen 
distributionsfordon. Figur 13 illustrerar TCO per distributionsfordon och år för de olika 
fordonsalternativen, både år 2016 och år 2030. Den första stapelgruppen visar resultaten för 
2016 och övriga tre stapelgrupper visar de tre olika scenarierna för år 2030. S1, S2 och S3 
anger således ett framtida kostandsspann för de olika fordonsalternativen och bidrar till 
besvarandet av delfråga 1. 
 
TCO för vätgasdrivna distributionsfordon i scenario 2016 är ungefär 3,5 gånger högre än för 
det dieseldrivna alternativet och drygt två gånger högre än TCO för det eldrivna fordonet. För 
att titta närmare på vilka parametrar i TCO-modellen som är kostnadsdrivande för 
vätgasdrivna distributionsfordon kan de olika delarna av staplarna i Figur 13 studeras mer 
ingående. Som figuren visar är fordonskostnaden den kostnadspost som har överlägset störst 
påverkan på skillnaden i TCO i samtliga scenarier. Således är det denna kostnadspost som 
behöver minska för att vätgasdrivna distributionsfordon ska kunna bli konkurrenskraftiga. 
Som intervjuerna indikerat behövs politiska medel för att driva på marknadsutvecklingen för 
denna applikation. Även en teknisk utveckling som leder till att exempelvis 
räckviddsförlängaren (range extender) blir billigare skulle ha en viktig inverkan, då kostnaden 
för denna i dagsläget är en av anledningarna till att den totala fordonskostnaden är högre än 
förr exempelvis det eldrivna alternativet. Då det vätgasdrivna distributionsfordonet jämförs 
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med det eldrivna framgår att även bränslekostnaden är en kostnadsdrivare som påverkar 
skillnaden i TCO (illustreras av den ljusblåa delen av stapeln i Figur 13).  
 
 

 
Figur 13 – TCO/distributionsfordon och år samt fördelning över olika kostnadsposter 

Vidare kan framtidsscenarierna studeras i Figur 13. Det framgår att vätgasdrivna 
distributionsfordon kommer att vara betydligt dyrare jämfört med det dieseldrivna och 
eldrivna alternativet i samtliga framtidsscenarion. Dock kommer kostnaderna att minska 
förutsatt antagandena för S1, S2 och S3 i och med att tekniken mognar och standardiseringen 
ökar. Detta indikerar att transformationen från konventionella till vätgasdrivna alternativ 
troligtvis inte kommer att initieras via denna fordonsapplikation. Köpbeteenden kommer 
troligtvis styras av de situationsbaserade faktorerna enligt Lane och Potters teori (2007), där 
ekonomiska och infrastrukturella aspekter inte motsvarar konventionella alternativ vilket 
påverkar köparens beslut. Dock är det möjligt att en marknadsutveckling av vätgasdrivna 
gaffeltruckar och bränslecellsbussar har en positiv inverkan även på de vätgasdrivna 
distributionsfordonens utveckling. Detta beror till stor del på bussarnas tekniska likhet med 
distributionsfordon och att tankstationerna kan samordnas. Vidare framgår det av Figur 13 att 
TCO för det eldrivna distributionsfordonet relativt sett ligger nära det dieseldrivna 
distributionskostnaden i samtliga framtidsscenarier, särskilt i S3 är når det eldrivna 
alternativet en konkurrenskraftig nivå. Ur ett ekonomiskt perspektiv har således det eldrivna 
distributionsfordonet större potential att nå en framgångsrik marknadsintroduktion till 2030 
jämfört med det vätgasdrivna alternativet. I Tabell 33 presenteras TCO-differensen mellan det 
vätgasdrivna distributionsfordonet och övriga alternativ i detalj.  
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Tabell 33 – TCO-differens mellan vätgasdrivet och diesel- respektive eldrivet 
distributionsfordon i de olika scenarierna 

 Vätgas - Diesel Vätgas - El 

Scenario 2016 165 606 SEK 128 521 SEK 

 2030 Scenario 1  106 320 SEK 78 523 SEK 

 2030 Scenario 2  87 089 SEK 61 595 SEK 

 2030 Scenario 3  63 785 SEK 44 668 SEK 

 
Vidare är det viktigt att understryka att framtidsscenarierna är prognoser utifrån vissa 
antaganden och att den verkliga situationen är mer komplex. Hur marknadsutvecklingen för 
vätgasdrivna distributionsfordon kommer att se ut beror i hög grad av prisutvecklingen för 
övriga alternativ på marknaden. Däremot kan inte vätgasdrivna eller eldrivna 
distributionsfordon i dagsläget konkurrera med dieseldrivna distributionsfordon på lika villkor 
då förbränningsmotorn är en mogen och väletablerad teknik där satsningar gjorts under lång 
tid, varför det finns behov av styrmedel och politiskt stöd. 

6.4.2.1 Förslag på styrmedel  
Geels (2012) lyfter fram vikten av ekonomiska styrmedel och politiskt stöd som en viktig 
strategi vid övergången till ett miljöanpassat transportsystem. I enlighet med detta besvaras 
delfråga 3 genom att ta fram förslag på hur sådana styrmedel skulle kunna se ut i fallet för 
distributionsfordon. 
 
Det subvention- och skattesystem som föreslås är det Bonus-malus system för lätta fordon 
som är under på gående utredning i dagsläget, där det ska beslutas om och hur systemet ska 
införas i Sverige. Bonus-malus systemets syfte är att främja en fossilfri fordonsflotta och är 
enligt regeringen Löfven ett system där ”miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av 
koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får 
högre skatt, malus.” (Kornebäck, A. Calafatis, & Lindström, 2015). 2030 Sekretariatet 
(Nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030) 
har i samband med regeringens utredning om införandet av ett Bonus-malus system i Sverige 
tagit fram ett förslag på en A-G skala för en indelning av fordon som avgör huruvida de ska få 
en bonus eller en malus (skatt). Då regeringen inte har spikat något beslut än, har denna studie 
valt att utgå från 2030 Sekretariatets förslag om ett Bonus-malus system för lätta fordon 
(2030 Sekretariatet, 2016). Systemet för Bonus-malus som föreslås presenteras i förenklad 
form i Tabell 34, där A är högsta nivån av bonus och G är högsta nivån av skatt. I denna studie 
antas att vätgasdrivna och eldrivna distributionsfordon erhåller en bonus enligt nivå A, det vill 
säga 50 000 SEK medan dieseldrivna distributionsfordon antas få en malus, det vill säga 
måste betala en skatt enligt nivå F på 25 000 SEK (2030 Sekretariatet, 2016). Detta har 
antagits utifrån den fordonsbeskrivningen för respektive nivå från A-F (se Tabell 34). 
 
 
 
 
 
 



 

 6-89 

Tabell 34 - Bonus-malus systemets uppbyggnad enligt förslaget från 2030 Sekretariatet (2016) 

Nivå/klass Typ av fordon Bonus/Malus 
A – Bonus  Elbil, vätgasbil, vissa 

laddhybrider 
+ 50 000 SEK 

B – Bonus  Laddhybrider + 25 000 SEK 
C – Bonus Etanolbilar och vissa gasbilar, 

laddhybrider 
+ 10 000 SEK 

D – Neutral  Snål bensin/dieselbil +/- 0 SEK 
E – Malus Relativt bränsleslukande bil -10 000 SEK 
F – Malus  Bränsleslukande bil -25 000 SEK 
G – Malus  Mycket bränsleslukande bil -50 000 SEK 
 
Hur TCO-resultaten för distributionsfordon i fallstudien påverkas av Bonus-malus systemet 
presenteras i Figur 14. Av figuren framgår att vätgasdrivna distributionsfordon blir 
konkurrenskraftiga i jämförelse med dieseldrivna distributionsfordon år 2030 i S2, där TCO 
per fordon och år skiljer sig med endast cirka 12 100 SEK. I S3 blir TCO för de vätgasdrivna 
distributionsfordonen lägre än dieseldrivna distributionsfordon. Dessutom påverkas även 
TCO för eldrivna distributionsfordon avsevärt av bonusen då den blir mycket lägre, medan 
TCO-resultatet för dieseldrivna distributionsfordon blir betydligt högre. Dock har de eldrivna 
distributionsfordonen i fallstudien (modellen Renault Kangoo Z.E.) en faktisk räckvidd på 
endast 80-125 km (Renault Sverige) vilket gör att dessa inte är direkt jämförbara med det 
dieseldrivna distributionsfordonet.   

 
Figur 14 – TCO/distributionsfordon och år med Bonus-malus systemet 

Resultaten visar att styrmedel som Bonus-malus systemet innebär kan påverka 
distributionsbolagens val av fordon genom att gynna miljöanpassade fordon och beskatta de 
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fordon som drivs på fossila drivmedel, vilket ligger i linje med Geels (2012) teori. Det som 
gör Bonus-malus särskilt kraftfullt i fallet för distributionsfordon är att den är riktad mot den 
största kostnadsparametern, fordonskostnaden. Emellertid bör subventionerna minska i takt 
med att de miljöanpassade alternativen når en viss mognadsgrad och bli ekonomiskt 
konkurrenskraftiga. Allteftersom antalet miljöanpassade fordon ökar, behöver även bonus 
betalas ut till fler fordon samtidigt som konventionella fordon minskar i antal och således 
genererar mindre skatteintäkter (malus), vilket skapar obalans och således inte är hållbart i 
längden. En plan för gradvis avveckling bör således inkluderas vid ett eventuellt införande av 
Bonus-malus systemet.  
 
Avslutningsvis behöver politiker, kommuner, stadsfullmäktiga, uppdragsgivare och 
slutkunder ställa krav på miljöanpassade fordon för att driva distributionsbolagen i en 
miljöanpassad riktning. Endast genom en samverkan mellan olika aktörer och parter i det 
socio-tekniska systemet kan en verklig förändring drivas fram.  

6.5 Båtar 
Nedan presenteras resultaten från såväl den ekonomiska analysen för båtar (Djurgården 9) 
som intervjuresultaten relaterade till denna fordonsapplikation. 

6.5.1 Empiriska resultat 
De empiriska resultaten gällande båtar har bidragit med många intressanta infallsvinklar då 
båtar är en av de applikationer som generellt får mindre uppmärksamhet i diskussioner som 
rör vätgas och bränslecellsfordon. Trots att det i dagsläget finns fungerande exempel på 
vätgasdrivna bränslecellsbåtar (se avsnitt 2.3.4 Båtar) finns det få pågående initiativ eller 
projekt inom området i Sverige. De empiriska resultaten har främst bidragit till att besvara 
delfråga 2 men även haft betydelse för helhetsanalysen kring applikationen båtar. 
 
Det samlade intrycket från det empiriska materialet är att det finns en stor vilja till att göra 
den svenska sjöfarten renare med förnybara drivmedel så som vätgas, kombinerat med en 
svag tilltro till att vätgasdrivna bränslecellsbåtar skulle kunna få kommersiellt genomslag på 
den Svenska marknaden fram till 2030. Böhlin (2016) menar att omställningen från fossila till 
förnyelsebara bränslen har varit mer eller mindre aktuellt sedan 80-talet, men att det generellt 
varit mindre fokus på sjöfarten av skattemässiga skäl. Detta ligger i linje med vad 
Trafikförvaltningen skriver i sin rapport ”Plan för övergång till drift med icke-fossila 
bränslen inom sjötrafiken” (Trafikförvaltningen, 2015), där de menar att en ökad andel 
förnyelsebara bränslen kommer att innebära höga kostnader för kollektivtrafik på vatten i och 
med att fartygsbränsle i dagsläget är skattebefriat. Även Joachim Skoogberg, VD för företaget 
Echandia Marine som är systemintegratörer och konsulter inom miljöanpassad sjöfart, menar 
på att den skattebefriade dieseln är den största barriären för att driva fram andra bränslen och 
tekniker inom sjöfarten. Han menar att alternativa drivmedel inte kommer fram eftersom det i 
grund och botten handlar om att politikerna inte har några incitament att beskatta diesel 
eftersom att en sådan beskattning skulle slå hårt mot exempelvis skärgårdsnäringen 
(Skoogberg, 2016). Med bakgrund i detta är politiska styrmedel i allmänhet, och den 
skattebefriade dieseln i synnerhet, en starkt avgörande faktor på regim- och landskapsnivå i 
fallet för vätgasdrivna bränslecellsbåtar. Vidare menar Roland Elander, affärsutvecklingschef 
på SUST, att upphandlingen av kollektivtrafik till sjöss är en stor barriär då denna inte väger 
in miljöaspekten. Detta är vid sidan av den skattebefriade dieseln de största barriärerna för 
utveckling av en hållbar sjöfart (Elander, 2016). 
 
Vidare menar Trafikförvaltningen (2015) att Sverige är en relativt liten marknad som 
påverkas mycket av EU:s beslut, standarder för kvalitet och val av satsningar på olika 
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bränslen. De skriver även att pris och tillgång på bränsle beror mycket av beskattning, 
investeringsstöd och andra politiska styrmedel, vilket är en osäkerhet vid investeringar. 
Osäkerheten kring investeringar i nya tekniker och drivmedel kommer därmed av osäkerhet 
kring framtida politiska beslut. Böhlin (2016) bekräftar detta och tror även att bland andra 
SLL kommer att avvakta med vätgas och bränslecellsteknik tills vetskap finns om att det är 
ekonomiskt tryggt och väl beprövat, i och med att den som är först ut oftast får betala det 
högsta priset. Vidare menar Böhlin att SLL skulle vilja ligga mer i framkant vad gäller 
miljöanpassade fordon och drivmedel om det inte vore för ekonomiska begränsningar (Böhlin 
a, 2016). En slutsats som kan dras från detta är att SLL i egenskap av en stor aktör som kan 
göra en betydande skillnad i utvecklingen av vätgas och bränslecellsfordon, saknar 
ekonomiska resurser och incitament till att bidra. Det visar på att strukturer i det socio-
tekniska landskapet har en direkt inverkan vid investeringsbeslut, då osäkerhet kring framtida 
omständigheter leder aktörer till att undvika radikala beslut och bryta normen för regimen. 
 
I avsnitt 2.3.4 Båtar redogjordes för Trafikförvaltningens miljömål och hur dessa är tänkta att 
uppnås. De skriver i sin plan att det bränsle som anses vara mest kostnadseffektivt och enklast 
att ställa om till är biodrivmedlet HVO. Det beror delvis på att HVO inte kräver någon 
förändrad motorteknik eller infrastruktur, vilket gör det enkelt att återgå till tidigare 
bränslekvalitet om det skulle bli nödvändigt i framtiden på grund av diverse omvärldsfaktorer, 
som exempelvis förändrade drivmedelspriser. Detta visar tydligt på konceptet om 
teknologiska regimer (se avsnitt 4.3 Teknologiska spår, stigberoende och inlåsningseffekter). 
När företag, ingenjörer och andra aktörer delar samma rutiner skapas så kallade teknologiska 
spår eftersom forskning och innovationsaktiviteter fokuseras på att förbättra existerande 
teknologier (Arthur, 1990). Satsningen på HVO är ett tydligt exempel på hur tidigare 
infrastruktur och teknik påverkar SLL:s strategiska beslut om framtida satsningar. Här visar 
resultaten på hur infrastruktur för konventionella drivmedel och förbränningsmotorn skapat 
en inlåsningseffekt som försvårar för nya nischer att slå igenom. Satsningen på HVO visar 
också hur SLL garderar sig för dynamiska effekter i det socio-tekniska systemet, så som 
förändrade drivmedelspriser. Volatiliteten i drivmedelspriser, vilken beror av ekonomiska och 
politiska omvärldsfaktorer, skapar således en osäkerhet som ytterligare hämmar incitament 
för satsning på alternativa drivmedel. Fortsättningsvis anser Trafikförvaltningen (2015) att 
HVO är ett lämpligt alternativ då det i dagsläget redan finns flera leverantörer av HVO som 
de menar kan täcka det totala drivmedelbehovet. Enligt Böhlin (2016) började planen konkret 
följas under hösten 2015 då tankning av diesel med 25 % HVO inleddes i Djurgårdsfärjorna 
och detsamma diskuteras nu för skärgårdsbåtarna. Vidare menar han att i dagsläget ses inte 
någon begränsning i utbudet av HVO. 
 
Trots den svaga tilltron till att vätgasdrivna bränslecellsbåtar har en verklig kommersiell 
potential inom sjöfarten visar teorin kombinerad med de empiriska resultaten att småskaliga 
implementationsprojekt med exempelvis en eller ett fåtal bränslecellsfärjor skulle kunna 
katalysera vätgasens genomslag i Sverige och bana väg för satsningar inom andra 
fordonsapplikationer (SIA Workshop 2 b, 2016). Samtliga branschkunniga intervjupersoner 
som uttalat sig om ett sådant småskaligt implementationsprojekt menar att en färja i 
pendeltrafiken är den mest lämpliga båt-applikationen, framförallt av tekniska skäl som rör 
bränslecellssystemets kapacitet och optimal körsträcka (Holm, 2016; Skoogberg, 2016; SIA 
Workshop 2 b, 2016). Enligt Farrell et al. (2003) är fordon med fast punkt-till-punkt körning 
lämpliga för bränslecellsteknik och vätgasdrift. I enlighet med intervjuresultaten pekar 
författarna på att småskaliga implementationsprojekt med sådana typer av fordon kan hjälpa 
den långsiktiga marknadsintroduktionen. Av naturliga skäl är ny teknik ofta relativt ineffektiv 
eller dåligt anpassad till befintliga system och koncept, vilket innebär att det är svårt att 
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konkurrera med etablerade tekniker på marknaden. Schot och Geels (2008) menar att det inte 
är bristen på teknik som är problemet utan svårigheten att ta steget från ett forskningsstadium 
till marknadsintroduktion, vilket blir särkilt tydligt i fallet med båtapplikationer. Faktorer i det 
sociotekniska systemet, i detta fall framförallt den skattebefriade dieseln, hämmar incitament 
till att eftersträva mer miljöanpassad sjöfart. Det är här som SNM kan spelar in. Ett 
nyckelantagande inom SNM är att hållbar innovation kan underlättas av teknologiska nischer, 
det vill säga miljöer som tillåter exprimentering, lärande och simultan utveckling av ny 
teknik. Nischer är avgörande för att driva fram teknisk omvandling eftersom de utgör 
grogrunden för förändring. I denna kontext skulle vätgasdrivna bränslecellsbåtar vara en 
sådan nisch inom transporter på vatten, som på sikt kan bidra till en teknisk omvandling av 
den svenska sjöfarten.  
 
Under SIA workshop 2 (2016), där flertalet branschkunniga deltog, röstade deltagarna fram 
ett antal kriterier som ansågs särskilt viktiga för småskaliga implementationsprojekt med 
vätgas i fokus. Ett av dessa kriterier var att den valda fordonsapplikationen ska ha hög 
offentlig synlighet och väcka medial uppmärksamhet, detta för att kunna hjälpa spridningen 
av kunskap och acceptans kring vätgas som drivmedel. Ett annat kriterium var att projektet 
skulle vara genomförbart inom de närmsta fem åren. I samband med detta diskuterades sedan 
konkreta förslag på småskaliga implementationsprojekt, där konstaterades bland annat att 
demoprojektet i Sandvik där en vätgasdriven gaffeltruck testades inte ledde till någon 
betydande medial uppmärksamhet och således inte hade någon större betydande inverkan på 
spridningen av acceptans och kunskap om vätgasdrivna bränslecellsfordon. Med 
utgångspunkt i detta ansågs en vätgasdriven Djurgårdsfärja som ett lämpligt alternativ för ett 
småskaligt implementationsprojekt utifrån de framdiskuterade kriterierna, vilket är särskilt 
intressant inom ramarna för denna rapport då just denna typ av båt-applikation har valts som 
fallstudie. Motiveringen bakom att just en Djurgårdsfärja skulle vara lämplig var att dessa är 
en del av kommunaltrafiken vilket ger stor medial uppmärksamhet och en möjlighet att sprida 
allmän acceptans i och med att ett stort antal resenärer transporteras med Djurgårdsfärjorna 
årligen (SIA Workshop 2 b, 2016). Enligt teorin om teknologisk diffusion kan en sådan 
exponering kunna hjälpa bryta den psykologiska barriären kring vätgas. Vidare är det fullt 
möjligt att bygga en vätgasdriven Djurgårdsfärja, alternativt bygga om en befintlig färja 
genom att ersätta förbränningsmotorn med ett bränslecellssystem, vilket uppfyller kravet om 
att projektet ska vara genomförbart inom en femårs-period. Frågan som återstår är då hur 
kostnadsbilden för en sådan investering ser ut. Här kan TCO-beräkningen för Djurgården 9 
bidra till att ge en konkret bild av hur det ekonomiska gapet mellan en vätgasdriven och 
dieseldriven färja ser ut idag och hur det skulle kunna se ut 2030 givet vissa antaganden. 
Genom att ta reda på det faktiska ekonomiska gapet kan en mer verklighetstrogen analys 
göras av huruvida vätgas har en verklig potential att slå igenom som ett drivmedel inom 
svensk sjötransport.  

6.5.2 Resultat och analys av beräkningar 
I Figur 15 redovisas resultaten från den ekonomiska analysen för Djurgården 9. Figuren består 
av 4 grupper av staplar, där första gruppen representerar den nuvarande TCO per färja och år, 
alltså för år 2016. Den andra, tredje och fjärden gruppen staplar visar TCO per färja och år för 
de tre olika scenarierna år 2030. Som figuren visar finns det i dagsläget ett betydande 
ekonomiskt gap mellan en vätgasdriven och en dieseldriven Djurgårdsfärja där den avgörande 
faktorn i sammanhanget är bränslekostnaden. Denna kostnadspost utgör den största källan till 
det ekonomiska gapet, vilket dels beror på det höga vätgaspriset och dels det unikt låga 
dieselpriset för fartyg. De ekonomiska beräkningar bekräftar de empiriska resultaten, där 
branschkunniga framförallt lyfter det låga dieselpriset som den främsta barriären för 
introduktion av alternativa bränslen och tekniker (Skoogberg, 2016; Elander, 2016). 
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Figur 15 - TCO/år för Djurgården 9 samt fördelning över olika kostnadsposter 

För att tydliggöra resultaten i Figur 15 och besvara delfråga 1, redovisas TCO per färja och år i 
detalj för en vätgasdriven respektive eldriven färja i Tabell 35, dessutom redovisas 
kostnadsdifferensen för de fyra olika fallen samt det procentuella förhållandet mellan 
alternativen. Av tabellen framgår att TCO per färja och år för en vätgasdriven Djurgårdsfärja 
är cirka 60 % högre än för en dieseldriven i dagsläget. I S3 minskar denna skillnad till endast 
13 %, dock blir den vätgasdrivna färjan fortfarande inte är konkurrenskraftig gentemot det 
dieseldrivna alternativet. 
 

Tabell 35 - TCO-differens mellan vätgasdriven och dieseldriven färja i de olika scenarierna 

  TCO - Vätgasdriven TCO - Dieseldriven TCO - Differens TCO - Procentuellt förhållande 
Scenario 2016  4 459 671 SEK   2 751 619 SEK   1 708 053 SEK  162% 
 2030 Scenario 1   3 759 646 SEK   2 751 619 SEK   1 008 028 SEK  137% 
 2030 Scenario 2   3 430 192 SEK   2 751 619 SEK   678 573 SEK  125% 
 2030 Scenario 3   3 100 737 SEK   2 751 619 SEK   349 119 SEK  113% 

 
6.5.2.1 Förslag på styrmedel  
Resultaten för år 2016 kan användas för att ta fram förslag på olika sätt att göra den 
vätgasdrivna färjan konkurrenskraftig som svar på delfråga 3. Detta görs i enlighet med Geels 
(2012) som menar att styrmedel och ekonomiska instrument behövs för att övergången till ett 
mer miljöanpassat transportsystem ska vara genomförbart. Tabell 36 visar tre olika förslag på 
hur subventionen för en vätgasdriven färja så som Djurgården 9 skulle kunna se ut, vilket 
förutsatt antagandena för scenario 2016 skulle göra att dessa blir konkurrenskraftiga i 
förhållande till de dieseldrivna färjor som finns idag. Dessa förslag bör snarare betraktas som 
en så kallad break-even-analys (nollpunkts-analys) för att visa på det ekonomiska gapets 
omfattning, snarare än hållbara lösningar för att stödja vätgas och bränslecellsteknik inom 
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sjöfarten. Vidare är dessa förslag är endast några av flertalet möjliga kombinationer av 
subventioner och skatter. Det som är gemensamt för alla förslag är att subventionering av 
vätgas har störst påverkan, följt av beskattning på diesel.  
 
De förslag som presenteras i Tabell 36 innebär en kombination av kraftiga subventioner av 
vätgas, bränslecellsfärjan och framförallt kraftig beskattning på diesel. Att så pass kraftiga 
subventioner behövs visar återigen på hur pass avgörande det låga dieselpriset är för färjans 
TCO per år. Under 2015 låg det genomsnittliga dieselpriset för vägfordon, så som bussar och 
distributionsfordon, på 12,95 SEK/liter (SPBI a, 2015). I förslag 1 har dieselpriset för färjan 
ändrats från det nuvarande priset på 4 SEK/liter till dieselpriset för vägfordon, vilket 
motsvarar en prisökning på cirka 225 %. Trots denna kraftiga prishöjning är bränslepriset för 
den dieseldrivna färjan så pass lågt att kg-priset på vätgas samt bränslecellsfärjan behöver 
subventioneras med 20 % respektive 50 % för att alternativen ska bli ekonomisk jämförbara. 
Förslag 2 visar en liknande kombination av subventioner, dock föreslås en dieselbeskattning 
på 15 % vilket behöver kompletteras med en vätgassubvention på 50 % och en 40 % 
subvention på bränslecellsfärjan.  Förslag 3 är den mest extrema kombinationen och syftar 
mer till att belysa till vilken grad vätgas och diesel skulle behöva subventioneras respektive 
beskattas för att en tänkt vätgasdriven Djurgårdsfärja ska bli ekonomiskt konkurrenskraftig.. 
 

Tabell 36 - Förslag på styrmedel i fallstudien för båtar (utifrån TCO/år för Djurgården 9) 

  TCO Vätgasdriven färja TCO Dieseldriven färja Differens 

Förslag 1 
 Vätgaspris - 20% 
Bränslecellsärja - 50% 
Dieselpris + 225%  

 3 114 893 SEK   3 118 032 SEK  -3 138 SEK  

Förslag 2 
 Vätgaspris - 50 % 
Bränslecellsfärja - 40% 
Dieselpris + 15%  

 2 777 450 SEK   2 776 183 SEK   1 268 SEK  

Förslag 3  Vätgaspris - 70% 
Dieselpris + 300 %   3 211 204 SEK   3 242 899 SEK  -31 695 SEK  

 
Slutsatsen för fallstudien som rör applikationen båtar är att en vätgasdriven bränslecellsfärja 
så som Djurgården 9 i dagsläget inte är ekonomiskt konkurrenskraftig gentemot det 
konventionella alternativet. Detsamma gäller för samtliga framtidsscenarier, med skillnaden 
att kostnadsgapet reduceras till ~13 % i S3. Endast med kraftiga subventioner som i dagsläget 
är tämligen osannolika och ohållbara kan en vätgasdriven motsvarighet till Djurgården 9 bli 
ekonomiskt konkurrenskraftig. Däremot är det ekonomiska gapet (~60 %) för scenario 2016 
möjligen överkomligt för investering i enstaka småskaliga implementationsprojekt, vilket de 
empiriska resultaten samt teorin visar kan katalysera vätgasens framgång i det svenska 
transportsystemet. Trots att det initiala marknadsintroduktionen och genomslaget sannolikt 
inte sker inom sjöfarten kan ett småskaligt implementationsprojekt med en eller flera 
vätgasdrivna bränslecellsfärjor hjälpa sprida kunskap om vätgas som drivmedel. 
Avslutningsvis är det viktigt att tillägga att vätgasdrivna färjor ska betraktas som komplement 
till andra miljöanpassade alternativ. Då TCO-analysen visar på att en vätgasdriven färja i 
dagsläget kräver mycket stora investeringar indikerar det om att ett första steg för 
miljöanpassning av den svenska sjöfarten snarare kan vara att införa hybrider där eldrift 
kombineras förbränningsmotorer, alternativt med bränsleceller som räckviddsförlängare likt 
fallet med distributionsfordon. För att avgöra vilka tekniska kombinationer som är bäst 
lämpade för olika körsträckor och tillämpningar inom sjöfarten rekommenderas separata 
beräkningar för varje specifikt fall. 
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7 Diskussion  
 
I följande avsnitt diskuteras de viktigaste insikterna från intervju- och beräkningsresultaten 
som presenterades i kapitel 6. Diskussionen förs utifrån det teoretiska ramverket och 
sammankopplar således empiri med teori. 
 
Inledningsvis är det intressant att belysa vilka omvärldsfaktorer, hinder och möjligheter på 
regim- och landskapsnivå som identifierats för vätgasdrivna bränslecellsfordon. I enlighet 
med Schot och Geels (2008) pekar de empiriska resultaten på att det sällan är den tekniska 
utvecklingen som är hindret för nya drivmedel så som vätgas, utan det handlar snarare om 
yttre faktorer och förutsättningar i det socio-tekniska systemet. 
 
-‐ Oljepriser: En av de mest framträdande omvärldsfaktorerna gäller priset på fossila 

bränslen så som olja och dess komplexa inverkan på transportsystemet i stort och 
påverkan på incitament att vända sig till mer miljöanpassade alternativ. Framförallt 
påverkar det politiska beslut och de större företagens drivkraft att använda alternativa 
bränslen och fordonstekniker. Just nu är oljepriset lågt vilket har en negativ inverkan på 
bränslecellsfordonens marknadsutveckling eftersom fossila drivmedel anpassade för 
förbränningsmotorn blir ekonomiskt attraktivare i jämförelse (Wolf, 2016; Westerlund, 
2016; Aronsson a, 2016).) Detta blir exempelvis tydligt för den skattebefriade dieseln 
inom sjöfart, vilken har en helt avgörande inverkan på incitament till att driva fram mer 
miljöanpassade alternativ. Detta är i enlighet med Geels och Kemps (2007) teori ett 
tydligt exempel på hur förutsättningarna på landskapsnivå (oljepriset, dieselpriset) direkt 
inverkar på utveckling på regimnivå som slutligen är avgörande för huruvida 
nischmarknader så som vätgasdrivna bränslecellsfordon kan få genomslag på marknaden.  
 

-‐ EU-beslut: Sverige är en relativt liten marknad som till stor del påverkas av EU:s beslut, 
standarder för kvalitet och val av satsningar på olika bränslen. Priset och tillgången på 
bränsle beror av beskattning, investeringsstöd och andra politiska styrmedel, vilket ger en 
osäkerhet vid investeringsbeslut (Trafikförvaltningen, 2015). Osäkerheten kring 
investeringar i nya tekniker och drivmedel kommer därmed av osäkerhet kring framtida 
politiska beslut på EU-nivå, vilket är ännu ett exempel på hur strukturer på landskaps-nivå 
inverkar på nischer så som olika vätgasdrivna bränslecellsfordon och elfordon. Dessutom 
har drivkrafter från EU påverkan på de svenska politikerna och deras beslut. Det gör att 
det omvänt även finns fördelar med den inverkan som EU-beslut har på den svenska 
transportmarknaden. Då EU exempelvis beslutar som att subventionera 
vätgastankstationer och bränslecellsbussar skapar detta positiva kedjeeffekter som 
uppmuntrar till satsningar på mer miljöanpassade alternativ och skapar intresse hos 
aktörerna. Således kan EU:s roll vara väsentlig för att driva fram en teknisk omvandling 
av Sveriges transportsystem. Dock bör det påpekas att Sverige hittills inte följt EU:s 
satsningar inom vätgas- och bränslecellsområdet i lika stor utsträckning som andra 
europeiska länder, som exempelvis Norge och Tyskland vilka ligger i framkant globalt 
sett. Däremot har andra satsningar genomförts, exempelvis på biodrivmedel och elvägar 
(pågående satsning). 

 
-‐ Konventionell teknik och inlåsningseffekter: När företag, ingenjörer och andra aktörer 

delar samma rutiner skapar de så kallade teknologiska regimer, som i sin tur skapar 
teknologiska spår då forskning och innovation fokuseras på att förbättra existerande 
tekniker (Arthur, 1990). Sådana teknologiska spår är likt andra länder mycket tydliga i det 
svenska transportsystemet, där de största satsningarna på utveckling de senaste decennier 
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har fokuserats på att förbättra effektiviteten hos förbränningsmotorer och på att 
vidareutveckla omkringliggande system och infrastruktur efter konventionella fordon. 
Detta är positivt ur perspektivet att det skapas standardiserade system med 
standardbränslen och fordon med tillhörande infrastruktur vilket underlättar mobilitet och 
skapar andrahandsmarknader. Däremot är det svårt för en ny innovation som kräver 
infrastrukturella och andra systemförändringar, såsom vätgasdrivna bränslecellsfordon 
och elfordon, att få genomslag på marknaden. Denna inlåsning är delvis ett resultat av de 
dynamiska effekter som kommer av oljepriset och EU-beslutens inverkan, vilka 
diskuterades ovan. Ett exempel på detta är tendensen att satsa på biodrivmedel som kan 
förbrännas i konventionella motorer med endast en liten justering, vilket visar på hur 
aktörer garderar sig för dynamiska effekter i det socio-tekniska systemet, så som 
förändrade drivmedelspriser. 
  
Vidare pekar resultaten i denna rapport på att en verklig satsning på vätgasdrivna 
bränslecellsfordon kan hämmas av att storföretagen Scania och Volvo inte är drivande 
inom området (Wolf, 2016). Dessa företag har över tid vidareutvecklat ett visst tekniskt 
spår genom inkrementella förbättringar och innovationer, och därigenom skapat ett 
stigberoende vilket i sin tur bidragit till att skapa den inlåsningseffekt som beskrivs ovan, 
vilken påverkar den svenska transportmarknaden i stort. Det finns dock tydliga 
indikationer på att förbränningsmotorn och fossila bränslen fasas ut allt mer, men det 
kommer att finnas krafter som verkar för att försena avvecklingen av förbränningsmotorer 
så länge det finns företag som tjänar ekonomiskt på det. De större företagen gör 
miljösatsningar, då de vill ha beredskap när alternativa tekniker och bränslen slår igenom 
och dels för att stärka sina varumärken (Wolf, 2016). Däremot skapar detta incitament för 
mellanstora företag att vilja förändra spelreglerna då de har chansen att växa sig stora på 
nya marknader och därför göra riktiga ansatser till att driva fram en teknisk omvandling 
inom transportsektorn. Geels (2012) menar på att det är entreprenörer och entusiaster som 
driver fram förändring och att det är deras ansträngningar som styr övergången mot ett 
mer miljöanpassat transportsystem. 

 
Med bakgrund mot dessa insikter om hinder och drivkrafter i kombination med de 
indikationer som TCO-beräkningarna givit, har ett antal möjliga lösningar identifierats, som 
berör hur vätgasdrivna bränslecellsfordon skulle kunna bryta ut ur nisch-nivån och få 
genomslag på den svenska transportmarknaden.  
 
-‐ Subventioner och beskattning: En av de mest framträdande insikterna från såväl TCO-

beräkningarna som från de empiriska resultaten vikten av subventioner och initialt 
ekonomiskt stöd till nya miljöanpassade fordon och bränslen, samt beskattning av 
konventionella alternativ. Således bekräftar resultaten Geels (2012) teori om strategier för 
övergången till mer miljöanpassade transportsystem. Resultatet från TCO-beräkningarna 
visar på att samtliga nischer förutom vätgasdrivna gaffeltruckar som redan är ekonomiskt 
konkurrenskraftiga, initialt sett skulle gynnas av styrmedel. Inte minst gäller detta 
sjöfarten där dieseln är skattebefriad idag vilket minimerar incitamenten för mer 
miljöanpassade drivmedel (Skoogberg, 2016). Subventioner betraktas som en 
nödvändighet i en initial fas för att vätgasdrivna bränslecellsfordon ska kunna bidra till en 
fossilfri fordonsflotta år 2030. Analyserna i denna studie visar starkt på att beslut och 
initiativ på landskapsnivå har en direkt inverkan på nischnivån och har en avgörande roll i 
att få ut ny teknik och alternativa drivmedel på marknaden på en ekonomiskt möjlig nivå. 
Utan ekonomiskt stöd saknas initiativ för att satsa på vätgasdrivna bränslecellsfordon och 
vätgastankstationer i och med att dessa har svårt att bli konkurrenskraftiga under 
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uppstartsfasen, vilket både denna studie och tidigare studier visar på (Larsson, 2015; Ball 
& Weeda, 2015). 
 
Däremot är det viktigt att trycka på att subventioner inte ska betraktas som en permanent 
lösning, utan målet ska vara att successivt trappa ned graden av subventioner till dess att 
vätgasdrivna fordon når en ekonomiskt konkurrenskraftig nivå. Subventioner sker alltid 
på bekostnad av resurser och satsningar på andra nödvändigheter i samhället och bör 
därför inte ses som en enkel utväg, utan snarare som en initial katalysator. Att använda 
subventioner som en katalysator har starkt stöd från såväl de empiriska resultaten som i 
teorin. Larsson (2015) menar att det behövs finansiella styrmedel så som dispens från 
skatt och investeringsbidrag för att en introduktion av ett drivmedel som vätgas ska vara 
möjlig. Vidare använder Larsson introduktionen av biodrivmedel som ett sätt att studera 
inverkan av styrmedel. Exempelvis anges att de effektivaste styrmedlen för att öka 
produktionen i det fallet var en kombination av skattelättnader och investeringsstöd. 
Slutsatsen som Larsson drar är att det behövs kraftigare och mer riktade styrmedel i fallet 
för vätgas och bränslecellsfordon då dessa kräver större initiala investeringar. 
 
Vidare menar Geels (2012), i sin studie av transportsystem utifrån MLP-ramverket, att de 
nischer som fått medhåll från fler aktörer samt störst ekonomiskt stöd även har fått störst 
genomslagskraft. Han lyfter fram ett antal strategier för att driva fram miljöanpassade 
alternativ inom transporten, där en av strategierna är användningen av styrmedel och 
ekonomiska instrument på landskapsnivå för att styra och reglera regimen (genom 
exempelvis beskattning). Dock belyser han även svårigheterna med strategin då han 
menar att denna ofta får för lite uppmärksamhet på grund av sin impopularitet bland 
väljare och näringsliv. Han menar att politikerna tenderar att följa den allmänna opinionen 
snarare än leda den. Vidare begränsas politiker och beslutsfattare av industrins viljor, då 
staten beror av dessa för jobb, skatteintäkter och ekonomisk tillväxt (Geels F. W., 2012). 
Således finns det dynamiska effekter i det socio-tekniska systemet som försvårar för 
politikerna att reglera marknaden med styrmedel.  

 
-‐ Småskaliga implementationsprojekt: En av de viktigaste slutsatserna i denna rapport är att 

småskaliga implementationsprojekt kan vara en viktig del av strategin för att få 
vätgasdrivna bränslecellsfordon att diffusera från nischen och slå igenom på den svenska 
transportmarknaden. Under intervjuer och möten med branschkunniga har det framgått att 
många anser att sådana typer av implementationsprojekt har en positiv inverkan på 
vätgasfordonens spridning av flera anledningar. Dels bidrar det med verkliga exempel 
som potentiella kunder kan relatera till och ökar acceptansen. Dessutom elimineras många 
av de rädslor och missuppfattningar som finns i samband med risker kring vätgas. 
Småskaliga projekt skulle, precis som SNM-teorin antyder, tillåta en ’trial and error’ 
period där riskerna är mildare än vid stora implementationer (Schot & Geels, 2008; 
Farrell, Keith, & Corbett, 2003). Vidare är ett grundantagande inom SNM att hållbar 
utveckling kräver interaktion mellan social och teknisk förändring, till skillnad från den 
konventionella processen där en ny teknologi först optimeras och tar itu med den sociala 
anpassningen i ett betydligt senare steg. Småskaliga implementationsprojekt skulle 
möjliggöra just en sådan integration av social och teknisk utveckling mellan aktörerna 
(Schot & Geels, 2008). Vidare förespråkar även Geels (2012) vikten av att stimulera 
framkomsten och diffusionen av innovationer inom nischer. En av hans slutsatser är att 
ansträngningar för en övergång till ett mer miljöanpassat transportsystem sker marginellt i 
mindre nischer som drivs fram av entusiaster och entreprenörer, snarare än av politiker 
och andra inflytelserika aktörer på nationell nivå. Geels menar att det är viktigt att sådana 
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nischer fortsätter finnas och utvecklas eftersom dessa utgör grogrunden för mer radikala 
förändringar om den nuvarande regimen inte lyckas hantera hållbarhetsproblemen.  
 
Enligt tidigare forskning samt empiriska resultat är syftet med de småskaliga 
implementationsprojekten att på sikt driva vätgas och bränslecellstekniken till ett stadium 
där dessa når en konkurrenskraftig nivå. I enlighet med Rogers diffusionsteori handlar 
detta om att vätgas och bränslecellsfordon ska kommuniceras mellan representanter inom 
ett visst socialt system för att gradvis diffusera (Rogers, 1995). Vidare visar det empiriska 
resultatet på tydlig tilltro till småskaliga implementationsprojekt inom just de 
fordonsapplikationer som denna rapport analyserar, vilka har väldefinierade system och 
körs i bestämda körrutter. I linje med detta menar Farrell et al. (2003) att introduktionen 
av vätgas som fordonsbränsle ska ske inom mindre nischer för att minimera kostnader och 
systemrubbningar vid en framtida storskalig implementering av vätgas som 
fordonsbränsle. Mer specifikt föreslår de att genomförandet av implementationsprojekt 
med ett fåtal fordon i en specifik nisch, där fordonen körs intensivt i begränsade punk-till-
punkt sträckor, likt fallstudierna i denna rapport. Vidare är ännu en slutledning från 
empirin och det teoretiska ramverket att satsningar på småskaliga implementationsprojekt 
inte omedelbart leder till en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp utan snarare skulle 
fungera som en katalysator för en effektiv framtida introduktion av vätgas som drivmedel 
i större skala.  

 
-‐ Samordning av infrastruktur: Tillgången till tankstationer för vätgas är en avgörande 

faktor för de vätgasdrivna fordonens framgång i Sverige och det talas ofta om hönan-eller-
ägget dilemmat, där tankstationsägare inte vill investera i vätgas som fordonsbränsle om 
det inte finns tillräckligt mycket efterfrågan och där kunder inte vill investera i 
vätgasdrivna fordon om det inte finns tillgängliga tankstationer. Infrastrukturen har en 
avgörande påverkan på de vätgasdrivna bränslecellsfordonens attraktivitet och ingår i 
Lane och Potters (2007) kategorisering av situationsbaserade faktorer som påverkar 
fordonsköp, där de fastställer att bristen på tankstationer har en negativ inverkan. Således 
pekar både empiri och teori på att det nämnda dilemmat i själva verket har en lösning – 
tankstationer bör komma först. Frågan är då vem som ska investera i att bygga ut ett 
sådant nät. Vilken eller vilka aktörer som har incitament och resurser att bygga ut 
infrastrukturen är ännu oklart och det krävs stöd från regeringen och EU om det ska ske en 
verklig utbyggnad. Exempelvis subventionerades AGAs vätgastankstation som nu finns 
på Arlanda, vilket var en bidragande faktor till att tankstationen upprättades.  
 
Empirin och de ekonomiska beräkningarna pekar på att den bästa lämpade strategin, 
åtminstone initialt, är samordning av tankstationer vid strategiska geografiska punkter. 
Framförallt är detta en lämplig strategi under fasen då man genomför ovannämnda 
småskaliga implementationsprojekt. Detta innebär att tankstationerna placeras i 
knytpunkter så att flera olika fordonsapplikationer har åtkomst till dessa. Gaffeltruckar 
och bussar är något mer slutna system varför utgångspunkten i denna rapport är att en 
truckpark eller bussflotta har lokal en tankstation för internt bruk. Emellertid kan 
samordning av tankstationer för bussar och distributionsfordon ändå vara intressant då 
dessa tankar vid lika tryck, givet att bussarnas respektive distributionsfordonens depåer 
ligger förhållandevis nära varandra. Vidare är samordning även relevant för båtar, som 
potentiellt kan dela tankstation med bussar och distributionsfordon förutsatt att det finns 
lämpliga geografiska knytpunkter. Även om sådana samordningar inte täcker behovet på 
lång sikt underlättar det i en initial fas. Här kan flera aktörer och intressenter skapa 
samarbeten och dela på investeringskostnaderna för gemensamma tankstationer och 
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därmed reducera de barriärer som motverkar de vätgasdrivna fordonens diffusion. 
Samarbeten som rör infrastrukturen kan även uppmuntra till andra strategiska samarbeten 
som genererar synergier bland flera olika fordonsapplikationer eller aktörer.  

7.1 Reflektioner kring metoden 
I följande avsnitt diskuteras metoden som använts för att ta fram denna rapport, med avseende 
på studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessutom diskuteras de avgränsningar 
och begräsningar för studien och hur denna rapport anses skapa ökad kunskap inom det valda 
akademiska forskningsområdet.  

7.1.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att höja reliabiliteten och reducera risken för subjektiv data har data-triangulering använts 
genomgående i arbetsprocessen, vilket betyder att flera olika typer av källor och metoder 
använts. I denna studie har empirisk data från intervjuer kompletterats med både kvalitativ 
och kvantitativ data från sekundära källor så som litteratur, forskningsjournaler och artiklar. 
Vidare fördelades intervjuerna på olika typer av aktörer inom transport-, vätgas- och 
fordonsbranschen för att täcka alla huvudsakliga delar av värdekedjan, vilket bidrar till 
validiteten av studien. Då rapporten applicerar ett socio-tekniskt perspektiv innebär det bland 
annat att hänsyn bör tas till olika aktörer, dimensioner och influenser. Validiteten förstärks 
ytterligare av fallstudierna som varit utgångspunkt för beräkningsmodellen då dessa är 
anpassade för respektive fordonsapplikation med hänsyn till dess förutsättningar och lämpliga 
systemgränser. Dessa konkreta och verklighetsnära fallstudier, vilka valts ut med omsorg i 
samspråk med sakkunniga inom respektive fordonsområde, bidrar till validiteten av studien. 
Resultaten och analyserna av dessa kan därför anses bidra med relevanta indikationer om 
ägandekostnader inom respektive fordonsapplikation. Däremot bör dessa betraktas som 
riktlinjer vid investeringsbesluts och framtidsscenarierna bör betraktas som ett spann och inte 
som definitiva prognoser. Vid investering i vätgasdrivna bränslecellsfordon inom de 
studerade fordonsapplikationerna rekommenderas således ännu mer situationsspecifika 
analyser. Fortsättningsvis bedöms generaliserbarheten i denna studie vara relativt låg i och 
med att rapporten främst fokuserar på en utvärdering av olika fordonsapplikationer i 
kontexten av den svenska transportmarknaden. Däremot kan metoden och arbetsprocessen, 
samt det teoretiska ramverket vara applicerbar på liknande studier som berör introduktion av 
nya drivmedel och fordon i välutvecklade transportsystem. 

7.1.1 Kritisk granskning av avgränsningar 
I den inledande delen av rapporten gjordes ett antal avgränsningar för rapporten, bland annat 
på grund av frågeställningens karaktär och begränsningar i tid och omfattning. För att uppnå 
djup i analyserna begränsades antalet fordonsapplikationer till fyra, varav samtliga jämfördes 
med minst ett och högst tre andra alternativ (exempelvis eldrivna, dieseldrivna eller 
biogasdrivna alternativ) inom respektive applikation. På grund av denna omfattning kunde 
endast de vätgasdrivna alternativen studeras på djupet i de empiriska studierna. Däremot 
studerades de övriga alternativen lika grundligt i beräkningsmodellen. Hade färre 
applikationer studerats hade avgränsningen inte behövt ligga vid att endast studera de 
ekonomiska skillnaderna utan analysen hade även kunnat inkludera skillnader i 
utsläppsmängd av växthusgaser och andra aspekter. Dock fokuserar denna rapport på att 
studera de vätgasdrivna bränslecellsfordonens potential i Sverige ur ett socio-tekniskt 
perspektiv, varför denna avgränsning ansågs försvarbar. 
 
Vidare avgränsades studien till att inte inkludera jämförelser med samtliga drivmedelstyper 
och tekniker inom respektive fordonsapplikation, exempelvis avgränsade sig studien till att 
inte studera hybridlösningar. Detta motiveras med att de alternativ som vätgasdrivna 
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bränslecellsfordon jämfördes med inom respektive applikation är tänkta att illustrera och 
exemplifiera det kostnadsmässiga gapet mellan vätgasdrivna bränslecellsfordon och 
kommersiella respektive andra miljöanpassade alternativ. Därför kan exempelvis jämförelse 
med fullt eldrivna fordon anses vara representativt för hur vätgasdrift skiljer sig 
kostnadsmässigt mot andra miljöanpassade alternativ. 
 
Vidare avgränsades studien till att endast ytligt studera strategier gällande utbyggnaden av 
tankstationer och infrastrukturen kring vätgas. Detta eftersom det finns pågående studier inom 
området, där Sweco på uppdrag av Vätgas Sverige arbetat för att ta fram en 
implementationsplan för vätgasinfrastrukturen i Sverige mellan 2014-2020. Dock har det varit 
naturligt att tangera frågan, och detta hade kunnat inkluderas i större utsträckning om färre 
fordonsapplikationer hade valts. Vidare kan kritik riktas mot de val av systemgränser som 
gjorts inom respektive fordonsapplikation och som dessutom skiljer sig drivmedelstyper 
emellan. Dessa val har gjorts med utgångspunkt i hur transportsystemet ser ut i Sverige idag. 
Det innebär att investeringskostnaden inkluderas i systemgränsen för vätgasdrivna och 
eldrivna fordon medan den inte inkluderats för exempelvis dieseldrivna fordon. Valet grundar 
sig i att tankstationer för diesel finns kommersiellt tillgängliga idag medan infrastruktur för 
vätgas och laddning av elfordon inte gör det. 
 
Sammanfattningsvis, trots relativt låg generaliserbarhet och valda avgränsningar, anses 
arbetsprocessen i denna rapport ha mynnat ut i att validiteten och reliabiliteten av studien är 
hög. Dock anses reliabiliteten vara något lägre då en stor del av resultaten baseras på 
intervjuresultat. Resultaten och analyserna i denna rapport anses vara värde- och 
kunskapsskapande utifrån aspekten att den applicerar det valda teoretiska ramverket specifikt 
på vätgasdrivna bränslecellsfordon och dessas roll i den tekniska omvandlingen av den 
svenska transportsektorn. Således anses denna rapport bidra med ett underlag till strategiska 
beslut om vätgasdrivna bränslecellsfordon i övergången mot en fossilfri fordonsflotta år 2030.  
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8 Slutsats 
 
I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste slutsatserna i studien. Inledningsvis besvaras 
delfrågorna vilket sedan mynnar ut i besvarandet av den övergripande frågeställningen. 
 
Delfråga 1: Hur kommer de olika fordonsapplikationerna att skilja sig kostnadsmässigt 
från konventionella och andra miljöanpassade alternativ år 2030? 
Resultaten från beräkningsmodellerna pekar på att vätgasdrivna gaffeltruckar är 
konkurrenskraftiga redan idag gentemot eldrivna gaffeltruckar, dock gäller detta för större 
truckparker där fordonen körs minst 2 skift per dygn. Däremot är det ekonomiska gapet 
mellan vätgasdrivna och konventionella eller andra miljöanpassade alternativ betydligt stort 
för de övriga fordonsapplikationerna. I fallet för bussar finns det dock i dagsläget EU-stöd att 
tillgå. Då detta stöd inkluderas visar beräkningarna på att vätgasdrivna bränslecellsbussar kan 
bli konkurrenskraftiga med elbussar år 2016 och med samtliga alternativ år 2030. År 2030 
kan bussarna även bli konkurrenskraftiga utan EU-stöd, men detta förutsatt kraftig reduktion 
av bland annat vätgaspris och fordonets inköpspris. Vidare visar fallstudien för 
distributionsfordon att det vätgasdrivna alternativet inte är ekonomiskt konkurrenskraftiget 
varken idag eller år 2030. Däremot kan dessa bli konkurrenskraftiga till år 2030 om ett 
Bonus-malus system skulle införas. Slutligen visar fallstudien för applikationen båtar att en 
vätgasdriven motsvarighet till Djurgården 9 inte är ekonomiskt konkurrenskraftig i jämförelse 
med det konventionella alternativet, varken idag eller år 2030. Endast med kraftiga 
subventioner som i dagsläget är tämligen osannolika och ohållbara kan en vätgasdriven 
motsvarighet till Djurgården 9 bli ekonomiskt konkurrenskraftig. 
 
Delfråga 2: Hur ser marknadspotentialen ut för respektive fordonsapplikation med 
avseende på drivkrafter hos aktörer och initiativ i Sverige? 
Resultaten i rapporten tyder på att vätgasdrivna gaffeltruckar och bränslecellsbussar är de 
applikationer som kommit längst i sin tekniska och marknadsmässiga utveckling. Den senaste 
globala utvecklingen inom marknaden för dessa nischer och studiens empiriska resultat 
indikerar att dessa applikationer kan bli de första nischerna som introduceras via småskaliga 
implementationsprojekt och som därefter kommersialiseras i Sverige. Det som främst talar för 
just dessa applikationer är att de har de ekonomiska förutsättningarna som krävs och att det i 
dagsläget finns tydliga befintliga drivkrafter och aktörer som verkar för deras utveckling i 
Sverige. Distributionsfordon med vätgasdrivna räckviddsförlängare finns i Europa och kan bli 
ekonomiskt försvarbara i Sverige givet att Bonus-malus systemet introduceras. Dock finns det 
i dagsläget få initiativ som driver på utvecklingen av dessa i Sverige. Inom båt-applikationen 
anses pendelfärjor vara lämpliga för enstaka projekt som gynnar diffusionen av vätgas som 
drivmedel, medan deras verkliga genomslag tros ligga längre fram i tiden då det saknas 
incitament för aktörer inom sjöfarten för att driva fram deras utveckling. Däremot kan 
dynamiska effekter påskynda utvecklingen applikationerna emellan och mycket handlar om 
stordriftsfördelar. Exempelvis är tekniken för vätgasdrivna bränslecellsbussar och 
distributionsfordon snarlika vilket underlättar diffusion nischerna emellan. Vidare bör även 
personbilarna ligga i fokus på sikt då detta segment har stor inverkan på utsläpp av 
växthusgaser och således är väsentlig i en teknisk omvandling mot en fossilfri fordonsflotta. 
Generellt pekar resultaten på att en verklig satsning på vätgasdrivna bränslecellsfordon kan 
hämmas av att storföretagen Scania och Volvo inte är drivande inom området. Dessa företag 
har över tid vidareutvecklat ett visst tekniskt spår vilket påverkar den svenska 
transportmarknaden i stort. Däremot finns det incitament för mellanstora företag att vilja 
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förändra spelreglerna och därför göra riktiga ansatser till att driva fram en teknisk omvandling 
inom transportsektorn.  
 
Delfråga 3: Vilka lösningar behövs för att vätgasdrivna bränslecellsfordon ska kunna 
introduceras på den svenska transportmarknaden? 
Subventioner och beskattning samt samordning av infrastruktur och andra möjliga strategiska 
samarbeten identifieras som de viktigaste lösningarna för att få igenom småskaliga 
implementationsprojekt på kort sikt, och större strukturella förändringar i det svenska 
transportsystemet på lång sikt. Dock bör det understrykas att subventioner bör fasas ut efter 
en tid och ska således inte betraktas som en permanent lösning. Sverige är ett tekniskt 
utvecklat land som ligger i framkant i många avseenden, men detta gäller inte inom vätgas- 
och bränslecellstekniken. Det finns flera aktörer i Sverige som tillsammans täcker hela 
värdekedjan, men dessa måste sammanföras, samarbeten behöver inledas och regeringen 
behöver införa en tydligare strategi för hur en fossilfri fordonsflotta ska uppnås, och vilken 
roll vätgasdrivna bränslecellsfordon ska ha i en sådan omvandling. Förhoppningen är att 
resultaten i denna rapport kan bidra till ett underlag för en sådan strategisk plan. 
 
Hur kan introduktionen av de vätgasdrivna fordonsapplikationerna gaffeltruckar, 
bussar, distributionsfordon och båtar bidra till en teknisk omvandling av den svenska 
transportsektorn? 
Utifrån identifierade barriärer, drivkrafter och möjliga lösningar kan slutligen den 
övergripande frågeställningen besvaras. Denna studie har via analys av empiriska och 
beräkningsmässiga resultat utifrån det teoretiska ramverket, visat att satsningar på nischer så 
som gaffeltruckar, bussar, distributionsfordon och båtar har potential att fungera som en 
katalysator för en effektiv framtida introduktion av vätgasdrivna bränslecellsfordon. Teorin 
pekar på att det krävs kortsiktiga lösningar för att nå långsiktiga mål, där realistiska 
förväntningar och satsningar som ligger nära i tiden är nyckeln i att göra vätgasdrivna 
bränslecellsfordon framgångsrika på marknaden. Detta innebär att nischer och marknader bör 
identifieras där vätgasdrivna bränslecellsfordon kan vara konkurrenskraftiga redan idag. 
Satsningen på småskaliga implementationsprojekt är en sådan kortsiktig lösning som kan ge 
långsiktiga effekter. Dessa projekt skulle inte omedelbart leda till en avsevärd minskning av 
koldioxidutsläpp utan snarare hjälpa att bryta barriärerna och underlätta för, samt uppmuntra 
till en framtida marknadsintroduktion av vätgasdrivna bränslecellsfordon i Sverige. Ur ett 
större perspektiv skulle utvecklingen av vätgasdrivna bränslecellsfordon även uppmuntra till 
en spridning av andra miljöanpassade alternativ, vilket ytterligare driver fram den tekniska 
omvandlingen genom positiva feedback-loopar. Då en teknisk omvandling av den svenska 
transportsektorn kräver en kombination av flera drivmedel och tekniker bör vätgasdrivna 
bränslecellsfordon betraktas som ett komplement till andra miljöanpassade alternativ, inte en 
konkurrent.  
 
Avslutningsvis har det teoretiska ramverket, med MLP och SNM i fokus, varit värdefulla för 
förståelsen av vätgas och bränslecellsfordon i kontexten av ett sociotekniskt system och för att 
identifiera hur marknadsintroduktionen och diffusionen av dessa ska ske. Att applicera dessa 
teorier har givit insikt om de strukturer som dominerar det svenska transportsystemet idag och 
lösningar för att bemöta barriärerna som nya fordonsalternativ och drivmedel står inför. Det 
bör återigen belysas att nya alternativ så som vätgas och bränslecellsfordon ofta genomgår en 
långsam marknadsutveckling. Jämförelsevis har fossila bränslen och förbränningsmotorn nått 
dagens penetrationsnivå efter flera decenniers utveckling och satsningar på infrastruktur. Det 
är därför väsentligt att skapa rimliga förväntningar kring utvecklingstakten hos alternativa 
drivmedel och fordon, då det krävs stora förändringar inom infrastrukturen och 
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transportmönster samt betydande teknikutveckling för att dessa ska nå marknadsmässig 
mognad 

8.1 Fortsatta studier 
 

• Fler djupgående studier rekommenderas med utgångspunkt från konkreta fallstudier, 
som kan utgöra underlag för genomförbara projekt inom de olika applikationerna. 
 

• Kartlägga behovet av strategiska samarbeten längs hela värdekedjan för vätgas och 
undersöka effekterna av sådana samarbeten ur ett systemperspektiv. 

 
• Om ett Bonus-malus system skulle införas som rekommenderas studier på effekterna 

av detta på marknadsutvecklingen för alternativa fordon och drivmedel i Sverige. 
 

• Framtida studier rekommenderas för att undersöka i vilken utsträckning EU-stöd har 
påverkat satsningen på vätgasdrivna bränslecellsfordon i länder som Norge och 
Tyskland, och vilka långsiktiga utfall detta kan leda till. 
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9 Förteckning över intervjupersoner 
 
Andersson, Mats. Elfordonskonsult, Electrodriving Scandinavia. 
Telefonintervju den 23 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Övrig intressent. 
 
Andersson, Roger. Affärsutvecklare, AGA Gas AB. 
Telefonintervju den 29 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Gasproducent och tankstationsägare. 
 
Aronsson, Björn. Verksamhetsledare Vätgas Sverige. 
1. Telefonintervju den 9 februari 2016. 
2. Intervju Sweco huvudkontor, Stockholm, den 10 mars 2016. 
3. Mailkonversation 10 – 14 mars 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Intresseorganisation. 
 
Atterhall, Martin. Bus Fleet Manager, Nobina Europe. 
Telefonsamtal som följdes upp med mailkonversation den 24 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Slutkund (B2B). 
 
Blixt Landgren, Lena. Senior Project manager, Bring Logistik Norden. 
Mailkonversation den 1 april – 4 april 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Slutkund (B2B). 
 
Böhlin, Johan. Strateg – drivmedel och energi, Trafikförvaltningen (SLL). 
1. Intervju Trafikförvaltningens kontor, Stockholm, den 29 februari 2016. 
2. Mailkonversation den 1 april – 4 april 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Slutkund (B2B). 
 
Dahlberg, Kurt. Styrelseledamot, Metacon AB 
Mailkonversation den 22 april – 25 april 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Gasproducent (även bränslecellstillverkare). 
 
Edlund, Conny. Arbetsledare, ICA Distributionscentral Helsingborg. 
Telefonintervju den 19 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Slutkund (B2B). 
 
Elander, Roland. Business Development Mgr, Sustainable Innovation. 
Telefonintervju den 24 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Intresseorganisation. 
 
Holm, John. Teknisk chef, Eurofeeder Shipping AB. 
Telefonintervju den 8 mars 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Rederi. 
 
Landenmark, Roland. Sales Manager, Scania Bilar Sverige. 
Telefonintervju den 24 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Fordonsproducent (B2B). 
 
Leisner, Peter. Head of Dept, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
Telefonintervju den 23 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Forskningsinstitut (Intresseorganisation). 
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Lindgren, Tord. VD, EcoBioFuel Scandinavia AB 
1. Mailkonversation den 22 april – 25 april 2016. 
2. Telefonintervju den 21 april 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Gasproducent och tankstationsägare.  
 
Löfquist, Catherine. Miljöchef, Bring Logistik Norden. 
1. Möte med Cecilia Wallmark på Brings kontor, Stockholm, den 8 februari 2016. 
2. Mailkonversation 17 februari – 14 mars 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Slutkund (B2B). 
 
Melin, Peter. Produkt- och Marknadschef, Toyota Material Handling. 
1. Telefonintervju den 25 februari 2016. 
2. Intervju på Toyota Material Handlings kontor, Solna, den 3 mars 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Fordonsproducent. 
 
Orton, Karl. Direktör, Keoils Sverige AB. 
1. Telefonintervju den 29 februari 2016. 
2. Mailkonversation den 4 april 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Operatör. 
 
Paradis, Hedvig. Projektledare och Forskningskoordiantor, Scania CV AB. 
Mailkonversation den 22 mars – 29 mars 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Fordonsproducent. 
 
Petéh, Renato. Affärsförvaltare – Sjötrafik, Trafikförvaltningen SLL. 
1. Telefonintervju den 14 april 2016. 
2. Mailkonversation den 14 april – 20 april 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Slutkund (B2B). 
 
Ridell, Bengt. Senior Konsult, Sweco. 
Intervju Sweco huvudkontor, Stockholm, den 23 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Övrig intressent (involverad i SIA-projektet).  
 
Skoogberg, Joachim. CEO, VoxFutura och Echandia Marine. 
Intervju kontor, Stockholm, den 18 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Övrig intressent. 
 
Westerlund, Boh. Grundare, Hybricon Bus Systems AB och ECTM AB.  
Verksam inom vätgasprojekt, BW Konstruktion AB. 
Intervju Sweco huvudkontor, Stockholm, den 8 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Övrig intressent (tidigare bussleverantör). 
 
Wirbing, Michael. Area Fleet Manager Sweden, Renault Nordic AB. 
Telefonintervju den 5 april 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Fordonsproducent. 
 
Wolf, Sven. Entreprenör, Konsult, CEO Bzzt, (f.d verksamhetsledare Vätgas Sverige). 
Telefonintervju den 5 februari 2016. 
Typ av aktör i värdekedjan: Övrig intressent. 
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