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• Elektriska stadsbussar är en bra och billig lösning.

• Hela bussystemet måste analyseras för att 

hitta kostnadseffektiva lösningar.

• Satsa relativt mycket på laddare för att 

spara på batterikostnad, bussantal och förartid.

• Ändhållplatsladdning är ofta en bra lösning. 

Sammanfattning
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SHC är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling 

av el- och hybridfordon. Det är en arena där Sveriges bilindustri, 

universitet och myndigheter möts och samarbetar för att generera ny 

teknologi, insikter och kompetens för framtiden.

SHC
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 Varför elektriska stadsbussar?

 Var står elbusstekniken nu?

 Hur påverkar laddsystemet kostnaden 

för elbussar?

 Exempel på skillnad i kostnader för 

depå- & ändhållplatsladdade elbussar

Innehåll



Presentationen baseras på 

FFI projektet
Analys av energiförsörjning för elektrifierade bussystem

…och flera andra projekt av bl.a.
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Varför elektriska 

stadsbussar?
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Framtida energikällor för hållbara transporter

Biobränsle
– Diesel/Biogas kan göras av olika biomassa 

– Inte tillräckligt med biomassa för att ersätta oljan.

– I huvudsak för flyg, båt och specialfordon 

Förnybar elektricitet
– Stor potential för billig förnybar el. 

– Opraktiskt för vägfordon. (Behöver batteri)

Vätgas (energibärare för bränsleceller)

– Dyrare per kWh än förnybar el

– Kräver ny infrastruktur

– Bra för fordon som kör långt, 

om eldrift blir för dyrt eller krångligt.

Val av fordonsbränsle avgörs utanför fordonet.

El mest lovande för stadsbussar!
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Var står 

elbusstekniken nu?
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Mycket har hänt på tekniksidan

• Tesla - gav elbilen status och ökade betalningsviljan

• Snabbt sjunkande batteripriser

• Tekniken har framgångsrikt införts i fordonsindustrin

• Underleverantörer finns

• Inga fundamentala tekniska problem har uppdagats

(fast vissa barnsjukdomar är att förvänta)

Tillväxthastigheten är osäker, men

Elbussar är en av de bästa nischerna för batterielfordon!

Elfordon har nått tekniskt genombrott
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Elbussar bra för linjer med hög trafik

• Stora elfordon får samma eller lägre pris 

per passagerare som små.

• Elbussar är billigast om de körs mycket, 
p.g.a. hög investering och låg driftkostnad

• Ändhållplatsladdade bussar är bäst vid hög 

turtäthet! För att många bussar delar laddare.
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Hur påverkar laddsystemet

kostnaden för elbussar?
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Mål: Att minimera totala kostnaden
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Analysen måste inkludera hur de olika systemdelarna påverkar varandra

+ ++
kWh

+
Andra 

kostnader som 

påverkas av 

laddsystemet

Laddareffekt Batteristorlek

Bussvikt

Max passagerarantal

Antal bussar Förartimmar

Energitariff

Antal laddare

Laddarplacering

DepåkostnadEffekttariff

Laddtid
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Förhållande påverkar 

optimal lösning!
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Energiförbrukning över en dag
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Depåladdning

• En laddare per buss

• Existerande bussar går 

ca 250 km/laddning.

• Batteriet utnyttjas 

1-2 gånger / dygn.

14



Anders Grauers  | SHC

Time of Day
06:00 12:00 18:00

Energy in Battery 
(kWh)

Fullt

Morning
Rush
hours

Afternoon
Rush
hours

24:00

-150

-300

-450

Enbart nattladdning

15

Time of Day
06:00 12:00 18:00

Energy in Battery 
(kWh)

Fullt

Morning
Rush
hours

Afternoon
Rush
hours

24:00

-150

-300

-450

Battery size
Incl. margins

0

150

300

450

~ 600 kWh  *  Bussantal 80 kW  *  Bussantal+

Busskostnad + Laddarkostnad
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Nattladdning och laddning i lågtrafik
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+ Tid för att köra till depå +     Kan kräva fler bussar
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Ändhållplatsladdning

• 1-2 laddare per linje

• Bussen går 

ca 50 km/laddning,

men kör bara ca 15 km 

per laddning 

• Batteriet utnyttjas 

ca 20 ggr per dygn.

17
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En ändhållplatsladdare
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~ 175 kWh  *  Bussantal 300 kW  * 1+

Större, men bara en laddareMycket mindre batteri

Bra återbetalning på 

första ändhpl-laddaren
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Två ändhållplatsladdare

~ 100 kWh *  Bussantal 300 kW  * 2+

2 laddare  mer robust systemÄnnu mindre batteri

OK återbetalning på 

andra 

ändhållplatsladdaren
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Marginaleffekt av ytterligare laddare
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Mål

Med ett minimum laddarinvestering 

spara så mycket som möjligt på andra kostnader

Förenklad analys – Bara batteribesparingen :

1 extra 300 kW laddare  Kostnad  3 MSEK

Alla batterier ca 75 kWh mindre      Sparar  0.5 MSEK/bus

5 bussar eller färre  Bygg inte andra laddaren

6 bussar eller fler  Bygg andra laddaren
(Under antagandet att laddtiden redan finns)
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Laddare på vanliga hållplatser?
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Energi som laddas är proportionell mot stopptid:

Ändhållplats: 3 min    15 kWh

Vanlig hpl: 20 sec  1.67 kWh 

Men, pris för laddaren är detsamma!

Det krävs många fler bussar innan hpl-laddare betalar sig!

Dålig återbetalning på 

laddare på vanlig hållplats
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Varför så mycket marginal på batteristorlek?
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Batteristorlek bestäms av flera krav:

• Största energicykeln:  

Normal cykel + missad laddning + förlorad kapacitet +…

• Toppeffekt:

Laddning +200 to +600 kW 

Acceleration -200 kW, inbromsning +200 kW

• Antal laddcykler
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Max användning LTO

Max användning LFP

 30% 100%

Antal cykler under 

bussens livslängd
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Maximal storlek på en laddcykel
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Nattladdning 3650

Två ändhpl 100’000

 85% 15%

Max antal cykler 

under batteriets liv

Cykeldjup (% of kapacitet)



Anders Grauers  | SHC

Varför så mycket marginal på batteristorlek?
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Batteristorlek bestäms av flera krav:

• Största energicykeln:  

Normal cykel + missad laddning + förlorad kapacitet +…

• Toppeffekt:

Laddning +200 to +600 kW (?) 

Acceleration -200 kW, inbromsning +200 kW

• Antal laddcykler:
max  15-30 % vid ändhållplatsladdning

max 85-100 % vid nattladdning
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Skillnad i kostnader för 

depåladdade & 

ändhållplatsladdade bussar.

Exempel från stadsbussar i Landskrona

25



Kostnadsjämförelse - Investering
Ändhållplats- och depåladdning på 4 busslinjer

Investeringar
Skillnaden i investering beror på:

- Extra depåladdade bussar 
behövs. Trafikarbetet är för 
stort för bara nattladdning -
det krävs laddning mitt på 
dagen.

- Laddinfrastrukturen för 
ändhållplatser är något dyrare.

- Batterierna i depåladdade 
bussarna ca 4 gånger större



Årliga kostnader

 kr-

 kr5 000 000

 kr10 000 000

 kr15 000 000

 kr20 000 000

 kr25 000 000

 kr30 000 000

 kr35 000 000

 1+2+4+5
Ändhållplats

 1+2+4+5
Depå

Avskrivning batteri

Avskrivningar fordon

Avskrivningar
infrastruktur

Årliga
underhållskostnader

Årliga energikostnader

Årliga förarkostnader

Skillnaden i kostnader beror, 
förutom avskrivningar, på att:

- En depåladdad buss behöver 
köra ToR till depån för att 
ladda.

- Förarkostnaderna för 
ändhållplats-laddade bussar är 
högre då reglertid endast delvis 
kan utnyttjas för laddning.

Notera: årlig kostnaden för 
laddinfrastruktur är mycket liten del av 
totalkostnaden.

Kostnadsjämförelse – Årlig kostnad inkl avskrivning
Ändhållplats- och depåladdning på 4 busslinjer
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• Elbussar är troligen billigaste lösningen för stadsbussar   

(Om ca 10 år)

Elbussar är mycket mer konkurrenskraftiga än elbilar!

• Man skall satsa relativt mycket på laddare 

för att spara batterikostnad, bussantal och förartid.

• Ändhållplatsladdning är ofta billigaste lösningen. 

Depåladdning är lite dyrare (större batteri och ofta fler bussar)

Ekonomi för elbussar
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• Elektriska stadsbussar är en bra och billig lösning.

• Hela bussystemet måste analyseras för att 

hitta kostnadseffektiva lösningar.

• Satsa relativt mycket på laddare för att 

spara på batterikostnad, bussantal och förartid.

• Ändhållplatsladdning är ofta en bra lösning. 

Sammanfattning
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• Långa linjer > 20 km ?

• Cirkellinjer då bussen aldrig är tom på passagerare.

• Påverkan på operatörens drift av bussarna 

kan vara avgörande för teknikval.

• Vem skall bygga och äga laddare och bussar?
(de lever längre än en avtalsperiod för driften)

• Robusthet/störningstålighet skall analyseras mer.
(på sikt intressant med reservkraft ombord?)

• Framtida teknik för att ladda under körning

Återstående analys
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Tack!


