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Elektrifieringskommissionen
Goda exempel från ett branschöverskridande samarbete mot ett gemensamt mål 

Infrastrukturdepartementet



• Uppdrag att påskynda elektrifieringen av transportsektorn.

• Rådgivande organ för löpande utbyte av erfarenheter 

mellan regering och företrädare för näringsliv, 

intresseorganisationer, forskningsinstitut, universitet och 

högskolor, kommuner och regioner m.fl. 

• Kansli i Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

• Uppdraget pågår till 31 december 2022.
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Elektrifieringskommissionens ledamöter
Tomas Eneroth
Infrastrukturminister
Ordförande

Anna Pettersson
Utvecklingsdirektör
Region Västerbotten

Annika Viklund
VD Vattenfall Eldistribution 

Christian Levin
VD och koncernchef Scania AB 

Elisabet Falemo
Särskild utredare elvägar

Elvir Dzanic
VD Göteborgs hamn

Fredrik Kämpfe
Branschchef flyg 
Transportföretagen

Hans Kreisel
VD Nordion Energi

Jenny Larsson
VD ABB Power Grids Sweden AB 
Ordförande för Näringslivets 
transportråd

Jesper Wigardt
Direktör Northvolt

Jessica Sandström
Direktör Volvo AB

Johan Mörnstam
Europachef 
E.ON Energidistribution

Johanna Lakso

VD Power Circle 

Linda Olofsson
Föreståndare Swedish 
Electromobility Centre

Niclas Mårtensson
VD Stena Line AB 

Roger Blom
VD Ernsts Express 

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör 
Region Skåne
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Elektrifieringskommissionens uppdrag

• Påskynda elektrifieringen 

av transportsektorn. 

• Alla trafik- och 

transportslag

• Alla tekniker för 

elektrifiering

• Särskilt fokus tunga 

transporter i närtid

• Finansieringsfrågor

• Digitalisering som 

möjliggörare

• Miljöpåverkan

• Beakta konsekvenser för 

totalförsvaret, samhällets 

krisberedskap mm. 
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Elektrifieringskommission: möten hela kommissionen



Elektrifieringslöften

• 17 regionala elektrifieringslöften

och ett nationellt.

• Fler än 260 aktörer har bidragit med 

konkreta åtgärder för att påskynda 

elektrifieringen av regionala 

godstransporter med lastbil.

• Bl.a. fordonstillverkare, åkerier, 

transportköpare, energi- och nätbolag, 

fastighets- och markägare.
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Citat från uppföljningen av 

elektrifieringslöftena våren 2022:
”Initiativet med elektrifieringslöftet har ökat takten i omställningen. Det är vi övertygade om.”

(Värmland)

”Tydlig påverkan ute bland företagen”

(Västerbotten)

”Elektrifieringslöftet har bidragit med tydligt fokus kring hur viktigt det är att elektrifiera tunga 

transporter. Nu sker utvecklingen väldigt snabbt inom elektrifiering av tunga transporter”

(Jönköping) 

”Elektrifieringslöftet har definitivt påverkat utbyggnaden av laddinfrastruktur” 

(Västmanland) 
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Eldrivna transporter på väg

• Övergripande inriktning för utbyggnad av 

laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för 

vätgas längs större vägar.

• 10 steg med åtaganden från privata och 

offentliga aktörer.

• Inspel till den nationella 

elektrifieringsstrategin.
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• Bostadsbolagen i initiativet åtar sig att:

✓Alltid undersöka möjligheten att tillmötesgå hyresgästens 

önskemål om tillgång till laddningsmöjlighet av elbil.

✓ Alltid göra sitt yttersta för att på kort tid erbjuda en laddplats.

✓ Arbeta strategiskt genom att t.ex. förbereda för laddplatser så att 

hyresgäster snabbt ska få tillgång till en laddplats
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Rundabordsamtal om regelutveckling och 

kapacitetsförstärkning för att säkra introduktionen 

av elflyg (april 2022). 
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Egna reflektioner
Behov av en snabb omställningen
• Infrastruktur begränsande hur kan vi öka utbyggnad: gröna punkter 

blir röda, hur kan behov av nätutbyggnad mellan olika sektorer 
koordineras på ett bra sätt

• Nuvarande transportsystem utvecklats och stresstestats under 
decennier (hundra år)- snabb omställning hur säkerställa 
tillförlitlighet, robusthet och motståndskraft i systemen.

• Frågor/utmaningar som dyker upp när vi börjar implementera 
systemen: hantera medan vi fortsätter framåt tex beredskapsfrågor 
och EMC



Tack!
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