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Förord 

Det här examensarbetet om 15 hp har utförts genom ett samarbete mellan två 

författare; Carolina Svedlund och Selinn Lärkfors. Carolina har varit projektledare 

och tagit ansvar för planering, att schemat efterföljts samt veckomöten. Hon har 

dessutom ansvarat för att studiens metodval har genomförts på ett adekvat sätt i 

linje med lämplig teori. Selinn har varit sekreterare och tagit ansvar för 

anteckningar, protokoll samt kontakt med handledare och aktörer. Hon har 

dessutom ansvarat för den röda tråden i arbetet och säkerställt att syftet besvarats 

på ett relevant sätt. Studiens samtliga delar har genomförts av båda författarna 

tillsammans.  

Författarna vill rikta ett tack till de aktörer som bistått med nödvändig information 

till studien och till Karl Hillman som agerat rådgivare under processens gång. Ett 

särskilt stort tack riktas till handledare Katja Tasala Gradin som alltid varit 

tillgänglig och som hela tiden drivit författarna till att utvecklas till det bättre.  

Författarna vill tacka varandra för ett mycket gott och givande samarbete.  
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Sammanfattning 

Förbränning av fossila bränslen är den största orsaken till ökade växthusgasutsläpp 

i atmosfären som i sin tur ligger till grund för klimatförändringarna. Europeiska 

Unionen uttrycker klimatförändringarna som ett existentiellt hot och har som mål 

att Europa ska bli en klimatneutral kontinent till år 2050. Arbetsmaskiner, som 

vanligtvis drivs på diesel, är ett energikrävande fordonsslag vid användning som år 

2016 stod för 6 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Vätgas kan vara ett 

alternativt drivmedel till diesel eller andra fossila drivmedel för att minska de 

utsläpp som arbetsmaskiner ger upphov till. Syftet med studien är att 

uppmärksamma arbetsmaskiners roll i en omställning till vätgasdrift samt sprida 

kunskap om vad en omställning skulle innebära för dagens användare av 

arbetsmaskiner. Detta görs genom att belysa möjlig etablering i nutid av fem 

utvalda vätgasdrivna arbetsmaskiner samt gestalta dem i ett framtida 

vätgassamhälle. De arbetsmaskiner som inkluderas i studien är hjullastare, 

pistmaskin, sopmaskin, traktor och motviktstruck. Metoden består av en förenklad 

litteraturöversyn i kombination med personlig kommunikation samt en anpassning 

av verktyget Technology Readiness Level (TRL) i syfte att bedöma den tekniska 

mognaden. Resultatet visar att det i dagsläget finns etableringsmöjligheter i olika 

former för samtliga arbetsmaskiner i regionen baserat på TRL. Vätgasdrivna 

motviktstruckar och sopmaskiner är båda tillräckligt mogna tekniker för att 

etableras direkt på marknaden genom inköp. Vätgasdrivna hjullastare, traktorer och 

pistmaskiner är fortfarande under utveckling och kan därför etableras i regionen 

genom forskning och ytterligare utveckling eller först efter produktlansering på 

marknaden. De utvalda vätgasdrivna arbetsmaskinerna kan verka i ett framtida 

vätgassamhälle på liknande vis som motsvarande fossildrivna arbetsmaskiner gör 

idag med fördelar som mindre miljöpåverkan, vibrationer och buller som i sin tur 

medför mindre underhållsbehov med tillhörande kostnader. Resultatet visar att det 

finns möjligheter redan idag att påskynda en förändring, inte bara i Gävleborg utan 

i hela Sverige. De utvalda arbetsmaskinerna är verksamma inom branscher som 

motsvarar stora delar av det svenska näringslivet, en omställning till vätgasdrift kan 

därför ha en stor betydelse för en nationell reducering av växthusgasutsläpp. Det 

finns stor potential, särskilt för aktörer inom industrin, att upprätta egen 

vätgasproduktion och därmed bli självförsörjande på vätgas som drivmedel till 

arbetsmaskiner. Detta kan bli en av de radikala förändringar som enligt EU behövs 

för att uppnå målet om att åstadkomma klimatneutralitet år 2050.  

 

 

Nyckelord: vätgas, Technology Readiness Level, teknisk mognad, arbetsmaskin, 

hjullastare, pistmaskin, sopmaskin, traktor, motviktstruck  
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Abstract 

Burning of fossil fuels is the biggest cause of increased greenhouse gas (GHG) 

emissions into the atmosphere, which in turn leads to climate change. The European 

Union expresses climate change as an existential threat and aims to make Europe a 

climate-neutral continent by 2050. Non-road machinery vehicles (NMV), which are 

usually powered by diesel, are an energy-intensive type of vehicle during usage that 

in 2016 accounted for 6% of Sweden's total GHG emissions. Hydrogen can be an 

alternative fuel to diesel or other fossil fuels in order to reduce the emissions that 

originate from NMVs. The aim of this study is to draw attention to the role of NMVs 

in a conversion to hydrogen operation and to spread knowledge about what a 

conversion would mean for today's users of work machines. This is done by 

highlighting possible establishment in the present of five selected hydrogen-

powered NMVs and illustrate them in a future hydrogen society. The NMVs 

included in the study are wheel loaders, snow groomers, street sweepers, tractors 

and counterbalanced forklifts. The method consists of a simplified literature review 

in combination with personal communication and an adaptation of the tool 

Technology Readiness Level (TRL) in order to assess technical maturity. The 

results show that there are establishment opportunities in the present in various 

forms for all NMVs in Gävleborg based on TRL. Hydrogen-powered 

counterbalanced forklifts and street sweepers are both sufficiently mature 

technologies to be established directly in the market through purchasing. Hydrogen 

powered wheel loaders, tractors and snow groomers are still under development and 

can therefore be established in the region through research and further development 

or after product launch. The selected hydrogen-powered NMVs can operate in a 

future hydrogen society similarly to fossil-fueled NMVs but with benefits such as 

less environmental impact, vibrations and noise which in turn entails less 

maintenance needs with associated costs. There are opportunities already today to 

accelerate a change, not only in Gävleborg but throughout Sweden. The selected 

NMVs are active in industries that correspond to large parts of the Swedish business 

community, a transition to hydrogen operation can therefore be of great importance 

for a national reduction of GHG emissions. There is great potential, especially for 

players in the industry, to establish their own hydrogen production and thereby 

become self-sufficient in hydrogen intended for NMVs. This could be one of the 

radical changes that, according to the EU, are needed to achieve the goal of 

accomplishing climate-neutrality by 2050.  

 

 

Keywords: hydrogen, Technology Readiness Level, technical maturity, non-road 

machinery vehicle, wheel loader, snow groomer, street sweeper, tractor, 

counterbalanced forklift  
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1 Inledning 

Förbränning av fossila bränslen är den största orsaken till ökade växthusgasutsläpp 

i atmosfären som i sin tur ligger till grund för de klimatförändringar som allt fler av 

världens befolkning drabbas av (Globalportalen, u.å; National Aeronautics and 

Space Administration [NASA], 2021a). Europeiska Kommissionen (2021) 

uttrycker klimatförändringarna som ett existentiellt hot och ska genom en ny 

tillväxtstrategi, The European Green Deal, ställa om Europas ekonomi till att bli 

mer hållbar i linje med Agenda 2030 (European Commission, u.å). De huvudsakliga 

ändamålen med The European Green Deal är att Europeiska Unionen (EU) ska bli 

klimatneutralt till år 2050 och att ekonomisk tillväxt ska frikopplas från 

resursanvändning (European Commission, u.å). För att uppnå målet behöver 

radikala omställningar ske främst inom energisektorn, mark- och jordbrukssektorn 

samt inom transportsektorn (Europeiska Kommissionen, 2018).  

EU publicerade under sommaren år 2020 EU:s vätgasstrategi där ambitionen är att 

dagens fossila bränslen ska fasas ut med hjälp av vätgas som i förlängningen ska 

produceras med endast förnybara energikällor (European Commission, 2020). 

Strategin ska fungera som ett hjälpmedel i att identifiera utmaningar med 

omställningen till vätgas och åtgärder som behövs för att övervinna dem, den ska 

dessutom underlätta förverkligandet av The European Green Deal (European 

Commission, 2020). Vätgas är ett alternativ till fossila drivmedel och kan då 

användas i olika fordon som drivs med bränsleceller istället för traditionella 

förbränningsmotorer (Do et al., 2019; Fossilfritt Sverige, u.å). Bränsleceller 

omvandlar vätgasens energi till elektricitet som driver fordonet utan att generera 

några växthusgasutsläpp (Do et al., 2019). Vid användning av vätgas uppstår endast 

vattenånga som biprodukt, det är vid själva framställningen av vätgas som 

klimatpåverkan kan uppstå beroende på vilka råvaror och vilken elmix som används 

(Fossilfritt Sverige, u.å.a; Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 

2014; Reaño, 2020). 

1.1 Problem 

Transportsektorn svarar för de näst högsta koldioxidutsläppen globalt sett och på 

grund av de hälso- och miljöproblem dess utsläpp medför ställs allt högre krav på 

åtgärder, både på nationell och global skala (Costabile & Allegrini, 2008; 

International Energy Agency [IEA], 2021a). Arbetsmaskiner räknas ofta som en 

separat grupp utanför transportsektorn (Naturvårdsverket, 2018) och definieras av 

EU som “...mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på 

väg…” (Europaparlamentets och rådets förordning, 2016, s. 53). Det gäller stora 

och små maskiner som både används yrkesmässigt och privat exempelvis 

hjullastare, traktorer, häcksaxar och gräsklippare (Jonsson, 2017; Naturvårdsverket, 

2018). Arbetsmaskiner kräver stora mängder energi när de är i drift, främst i form 



 

2 

av diesel som också är den globalt mest konsumerade slutprodukten från olja (IEA, 

2021b; Jonsson, 2017).  

I Sverige gav arbetsmaskiner upphov till cirka 3,3 miljoner ton CO2-ekvivalenter 

år 2019 varav industri- och byggsektorn, jordbruket och skogsbruket stod för cirka 

70 % av dessa (Naturvårdsverket, 2020a). Under samma år stod inrikes transporter 

för utsläpp av cirka 16,4 miljoner ton CO2-ekvivalenter1 i Sverige 

(Naturvårdsverket, 2020b). Jämfört med vanliga vägtransporter så kan 

arbetsmaskiner utföra fler arbetsmoment, stillastående eller under förflyttning, 

vilket ofta leder till högre drivmedelskonsumtion, buller samt hälso- och 

miljöfarliga utsläpp (Do et al., 2019; Li et al., 2016). Exempelvis står 

arbetsmaskinerna i Sverige för stora mängder utsläpp av sot (Naturvårdsverket, 

2018). 

År 2016 stod utsläppen från arbetsmaskiner för 6 % av Sveriges totala 

växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket, 2018) och enligt Naturvårdsverket (2018) är 

utvecklingen av arbetsmaskiners minskade utsläpp otillräcklig. I en rapport 

utfärdad av Trafikverket (2013) beskrivs hur arbetsmaskiner kan effektiviseras 

genom teknisk utveckling och samtidigt höja miljöprestandan. Både hybridisering 

av fordon (som exempelvis drivs med både el och bensin) och alternativa drivmedel 

till diesel tas upp som sätt att minska den totala energiförbrukningen och reducera 

de lokala utsläppen som uppstår vilket i sin tur leder till minskad miljöpåverkan 

(Trafikverket, 2013). Vätgas kan vara ett alternativt drivmedel till diesel eller andra 

fossila drivmedel för att minska de utsläpp som arbetsmaskiner ger upphov till. 

Därför är det intressant att undersöka vilka etableringsmöjligheter som finns i 

dagsläget för utvalda arbetsmaskiner i Gävleborg baserat på en bedömning av deras 

tekniska mognad. Utifrån det analysera hur dessa arbetsmaskiner skulle platsa i ett 

framtida vätgassamhälle samt vilka huvudsakliga fördelar en omställning till 

vätgasdrift skulle innebära. De arbetsmaskiner som inkluderas i denna studie är 

hjullastare, pistmaskin, sopmaskin, traktor och motviktstruck.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att uppmärksamma arbetsmaskiners roll i en omställning till 

vätgasdrift samt sprida kunskap om vad en omställning skulle innebära för dagens 

användare av arbetsmaskiner. Detta görs genom att belysa möjlig tillämpning av 

fem utvalda vätgasdrivna arbetsmaskiner samt gestalta dem i ett framtida 

vätgassamhälle.  

 

 

1 Koldioxidekvivalenter är en enhet som talar om vilken växthuseffekt samtliga växthusgaser orsa-

kar omräknat i den mängd koldioxid som motsvarar samma effekt, växthusgaserna blir då jämför-

bara (Klimatordlista, 2015; Klimatordlista, 2016; Naturvårdsverket, u.å). 
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− Vilka etableringsmöjligheter finns idag för vätgasdrivna hjullastare, 

pistmaskiner, sopmaskiner, traktorer och motviktstruckar i Gävleborg 

baserat på den tekniska mognaden? 

 

− Hur kan de utvalda arbetsmaskinerna verka i ett framtida vätgassamhälle i 

Gävleborg i fråga om tillgången på vätgas utifrån produktion, distribution 

och tankning? 

 

− Vilka huvudsakliga tekniska, ekonomiska, hälso- och miljörelaterade 

fördelar kan en omställning till vätgasdrivna arbetsmaskiner innebära 

under användningsfasen för aktörer i Gävleborg? 

1.3 Omfattning 

Studien utgår från en bedömning av den tekniska mognaden av fem vätgasdrivna 

arbetsmaskiner; hjullastare, pistmaskin, sopmaskin, traktor och motviktstruck. 

Samma typ av arbetsmaskin kan delas in i ett flertal varianter beroende på faktorer 

som vikt, kapacitet, effekt etc.2 I denna studie tas ingen hänsyn till dessa indelningar 

då tekniken beskrivs på ett övergripande sätt och bedöms kunna generaliseras 

mellan olika varianter. Förutom vid bedömning av den tekniska mognaden, som 

görs med hjälp av såväl internationell som nationell litteratur och personlig 

kommunikation, avgränsas studien geografiskt till Gävleborg. Bedömningen av 

teknisk mognad och uppskattning av etableringsmöjligheter sker i ett 

nutidsperspektiv. Ett vätgassamhälle definieras i studien som en hypotetisk idé av 

att samhället i Gävleborg baseras på vätgas som primär energikälla istället för 

fossila bränslen (Abe et al., 2019), se figur 1. Hur vätgasdrivna arbetsmaskiner kan 

platsa i ett framtida vätgassamhälle analyseras med perspektivet att var och en är 

tekniskt mogen och därmed kan verka i ett framtida vätgassamhälle. Vid 

användning av begreppet miljöpåverkan avses växthusgasutsläpp i denna studie. 

Angående pistmaskiner kommer användningen avgränsas till alpin verksamhet i 

studien, beredning av exempelvis längdskidspår exkluderas. Vätgashybrider, 

exempelvis fordon som drivs med både vätgas och fossila drivmedel, exkluderas 

från studien.  

 

 

 

 

2 MaskinLeverantörerna, personlig kommunikation, 20 april 2021 
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Figur 1. Illustration av ett vätgassamhälle (Vätgas Sverige, 2021). 
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2 Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metodval och genomförande av metod samt 

god forskningssed. 

2.1 Litteraturöversyn 

Enligt Biggam (2015) beskriver och citerar en bra litteraturöversyn relevant 

forskning utförd inom studiens forskningsområde på ett tydligt och intressant sätt 

vilket stödjs av Jesson et al. (2011). En litteraturöversyn ska även redogöra för 

argument och bevis från tidigare studier som kan ligga till grund för en kritisk 

utvärdering och argumentation (Biggam, 2015; Jesson et al., 2011). I en 

litteraturöversyn använder författaren inget definierat tillvägagångssätt och skapar 

sig en bred förståelse för forskningsområdet (Karolinska Institutet, 2021a). Det 

odefinierade tillvägagångssättet ger författaren möjlighet att exempelvis sondera 

sin sökning av litteraturen genom att gå från en studie vidare till en annan 

(Karolinska Institutet, 2021a). Denna process kallas för snowballing eller reverse 

snowballing (Sayers, 2007). Med hjälp av snowballing identifieras de artiklar som 

den utvalda litteraturen har citerat och därigenom kan ytterligare relevant litteratur 

identifieras (Sayers, 2007). Det bör noteras att genom snowballing kan endast 

forskning som är utförd innan den föreliggande studien upptäckas, för att hitta mer 

samtida litteratur används istället reverse snowballing vilket innebär att de artiklar 

som citerar den föreliggande studien identifieras (Sayers, 2007). Detta finns 

tillgängligt som ett digitalt verktyg på bland annat Google Scholar och heter citation 

tracking (Sayers, 2007).  

Vid insamling av den litteratur som ska ligga till grund för studien krävs 

urvalskriterier för att sålla bort irrelevant forskning vilket kan göras genom så 

kallad screening (Collaboration for Environmental Evidence, 2020; Karolinska 

Institutet, 2021a). Screening innebär att olika förutbestämda urvalskriterier 

tillämpas på det sökträffar som databaser ger för att säkerställa att rätt litteratur 

inkluderas i studien (Collaboration for Environmental Evidence, 2020). Screening 

bidrar också till ett konsekvent urval och att partiskhet lättare undviks 

(Collaboration for Environmental Evidence, 2020). I ett första steg kontrolleras att 

titel och sammanfattning korrelerar med studiens urvalskriterier, den litteratur som 

enligt titel och sammanfattning inte uppfyller urvalskriterierna sållas bort 

(Collaboration for Environmental Evidence, 2020). Den kvarvarande litteraturen 

granskas då vidare i fulltextversion och uppfylls fortfarande urvalskriterierna bör 

litteraturen inkluderas i studien (Collaboration for Environmental Evidence, 2020). 
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2.1.1 Genomförande av litteraturöversyn 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes en förenklad 

litteraturöversyn som baserades på befintlig litteratur och relevant forskning. I detta 

fall innebar det att litteraturen skulle handla om fossilt- eller vätgasdrivna 

hjullastare, pistmaskiner, sopmaskiner, traktorer och motviktstruckar samt litteratur 

om vätgas och vätgassamhället. Sökmotorer som användes var Scopus, Science 

Direct och Google Scholar. Sökorden som användes var non-road machinery, fuel 

cells, hydrogen, diesel, fossil fuel, petrol, Technology Readiness Level, emissions, 

climate change, hydrogen production, renewable energy, validation, testing, lab-

testing, construction vehicle, wheel loader, snow groomer, street sweeper, sweeper, 

tractor, counterbalanced truck. För att skapa relevanta sökningar i olika 

kombinationer användes de booleska orden AND, OR och NOT (Karolinska 

Institutet, 2021b). För att ytterligare specificera sökningarna och minska 

uppkomsten av irrelevant litteratur användes olika söksträngar med citattecken och 

parenteser (Karolinska Institutet, 2021b). Genom att använda trunkering för att söka 

på delar av ord utökades urvalet för den specifika termen (Karolinska Institutet, 

2021b). Exempel på söksträngar som användes var:  

• non-road machinery AND (fuel cells OR hydrogen) OR (diesel OR fossil 

fuel) med sökmålet att identifiera litteratur som inkluderade arbetsmaskiner 

som drevs på vätgas eller fossila drivmedel. 

 

• (fuel cells OR hydrogen) AND (wheel loader OR snow groomer OR 

sweeper OR street sweeper OR tractor OR counterbalanced truck) med 

sökmålet att identifiera litteratur som inkluderade vätgasdrivna hjullastare, 

pistmaskiner, sopmaskiner, traktorer och motviktstruckar.  

• (diesel OR fossil fuel) AND (wheel loader OR snow groomer OR sweeper 

OR street sweeper OR tractor OR counterbalanced truck) NOT petrol 

med sökmålet att identifiera litteratur som inkluderade dieseldrivna 

hjullastare, pistmaskiner, sopmaskiner, traktorer och motviktstruckar samt 

exkluderade bensindrivna versioner. 

För att urskilja den litteratur som ansågs relevant utfördes screening (Collaboration 

for Environmental Evidence, 2020). Som första steg undersöktes litteraturen genom 

kontroll av titel och sammanfattning, dessa skulle indikera att litteraturen handlade 

om någon av de utvalda arbetsmaskinerna, vätgas eller vätgassamhället. Den 

litteratur som bedömdes passa studiens syfte och frågeställningar lästes sedan i 

fulltextversion. Den litteratur som därefter bedömdes uppfylla urvalskriterierna 

inkluderades i studien och låg till grund för avsnitt 3 Arbetsmaskiner och kapitel 

4.2 Ett framtida vätgassamhälle i Gävleborg, all övrig litteratur exkluderades. För 

att identifiera ytterligare litteratur användes både snowballing och reverse 

snowballing på de artiklar som hade ansetts vara relevanta för studiens syfte 
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(Sayers, 2007). Den litteratur som identifierades genom snowballing och reverse 

snowballing undergick samma screeningprocess som resultatet från 

litteratursökningen.  

2.2 Urval av arbetsmaskiner 

Studiens inleddes med brainstorming och internetsökning för att identifiera olika 

typer av arbetsmaskiner, de 22 arbetsmaskiner som identifierades presenteras i 

Bilaga A. Det första urvalskriteriet var att det skulle finnas befintlig litteratur på att 

arbetsmaskinerna, som lägst på en teoretisk nivå, kan drivas på både vätgas och 

diesel. Den befintliga forskningen togs fram via ovan nämnda litteraturöversyn. De 

nio arbetsmaskiner som gick vidare i första urvalet presenteras i Bilaga A med 

tillhörande referenser. Kriterierna för andra urvalet var att det skulle finnas en 

variation av arbetsmaskiner i studien, vilket innebär diversifierade 

användningsområden, samt att arbetsmaskinerna används i Gävleborg idag. De fem 

arbetsmaskiner som gick vidare i sista urvalet var: hjullastare, pistmaskin, 

sopmaskin, traktor och motviktstruck, för samtliga urvalskriterier se figur 2. För att 

underlätta insamling och sammanställning av litteraturen användes ett gemensamt 

dokument med rubrikstruktur och disposition vilket enligt Biggam (2015) är ett bra 

sätt att inte avvika från studiens huvudsyfte och lägga tid på fel saker. Det 

gemensamma dokumentet presenteras i Bilaga A.  

 

 

Figur 2. Kriterier för urval av arbetsmaskiner. 

 

2.3 Personlig kommunikation 
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Valentine (2005) menar att det är av stor vikt att kontakt sker med rätt person, därför 

är det bra att sätta sig in i organisationen och noggrant undersöka vem som har vilka 

arbetsuppgifter. Inledningsvis bör kontaktpersonen få information om studiens 

syfte och vilken typ av information som efterfrågas (Valentine, 2005). 

Förutbestämda och öppna frågor rekommenderas för att få generella och 

beskrivande svar samtidigt som ledig konversation ska eftersträvas, ja/nej frågor 

ska helst minimeras (Danielson, 2012; Valentine, 2005). Enligt Valentine (2005) 

går det även att applicera snowballing vid personlig kommunikation, vilket då 

innebär att en kontakt kan leda till en annan. 

2.3.1 Genomförande av personlig kommunikation  

Litteraturöversynen kombinerades med personlig kommunikation i syfte att fylla 

kunskapsgap och komplettera litteraturen. Det gällde exempelvis när information 

saknades i litteraturen gällande uppskattning av teknisk mognad, statistik för 

arbetsmaskiner i Sverige eller Gävleborg samt enskilda aktörers vätgasarbete. De 

aktörer som kontaktades för personlig kommunikation arbetade inom företag som 

var relevanta för respektive bransch. Inför initial kontakt undersöktes företaget för 

att säkerställa att rätt person kontaktades. De som kontaktades, vilken typ av 

kommunikation som användes samt vilka frågor som ställdes till vilken aktör 

redovisas i Bilaga B. Förutbestämda frågor formulerades i den mån det var möjligt 

i linje med Danielson (2012) och Valentine (2005). Dessa bestod av både öppna 

och stängda frågor, exempel på en öppen fråga som ställdes är Hur ser ni på Er roll 

i Gävleborgs framtida vätgassamhälle? och exempel på en stängd fråga är Hur 

många har ni av respektive arbetsmaskin? Inledningsvis informerades 

kontaktpersonen om syftet med studien och vilken information som efterfrågades. 

En ledig konversation eftersträvades och eventuella oförberedda följdfrågor ställdes 

om det ansågs vara nödvändigt och passande. Snowballing blev aktuellt även här 

då kontakt med Kungsberget angående deras pistmaskiner ledde till 

kontaktuppgifter till pistmaskinstillverkaren Prinoth. 

2.4 God forskningssed 

God forskningssed innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att forskningen ska vara 

sanningsenlig, transparent och bedrivas med eftersträvan att den inte ger upphov till 

skada på vare sig djur, människor eller på miljön. Det innebär också att den som 

forskar håller god ordning kring egen dokumentation, är rättvis i bedömningen av 

andras forskning och inte stjäl deras resultat (Vetenskapsrådet, 2017). Information 

och uttalanden från olika typer av företag och kontaktpersonerna kan vara av 

känslig natur och bör av den anledningen inte spridas vidare (Biggam, 2015). Efter 

personlig kommunikation bör kontaktpersonerna erbjudas att ta del av det 

färdigställda arbetet vilket är enligt Valentine (2005) ett bra sätt att visa sin 

tacksamhet. 
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2.4.1 Genomförande av god forskningssed 

Under studien har en sanningsenlig och rättvis inställning bibehållits genom att inte 

felaktigt citera och återge information från befintlig litteratur samt genom att inte 

välja bort litteratur i syfte att försköna studiens resultat. För att inte resultat från 

befintlig forskning ska framstå som nya resultat i studien har särskild hänsyn har 

tagits till den refererade litteraturen genom korrekt referenshantering enligt APA. 

Referenshanteringen vid personlig kommunikation har hanterats på så vis att 

kontaktpersonerna tillfrågats om och hur de vill refereras till i studiens slutliga 

rapport. Vid uteblivet svar har den personliga kommunikationen refererats till 

anonymt. Samtliga kontaktpersoner har blivit erbjudna att få ta del av det 

färdigställda arbetet. Informationen som samlats in från olika aktörer har hanterats 

varsamt och inte spridits vidare till annan part. En opartiskhet har eftersträvats i 

studien då inga åsikter, marknadsföring eller vridna synpunkter har inkluderats.  

2.5 Technology Readiness Level 

Technology Readiness Level (TRL) är ett verktyg utvecklat av NASA för att 

bedöma en given tekniks mognadsnivå (De Rose et al., 2017; NASA, 2017; NASA, 

2021b; Svenska Institutet för Standarder [SIS], 2019). TRL är ett erkänt verktyg 

som har använts i över 40 år för att mäta teknisk mognad utifrån nio nivåer (Altunok 

& Cakmak, 2010; SIS, 2019; Tomaschek et al., 2016), dessa presenteras i Bilaga C. 

För varje nivå av TRL finns en beskrivning av vilka krav tekniken måste uppfylla 

(De Rose et al., 2017; NASA, 2017; SIS, 2019). Stegringen mellan nivåerna är 

ordinal vilket innebär att det inte nödvändigtvis är ett lika stort steg mellan TRL 1 

och 2 som det är mellan TRL 4 och 5 (SIS, 2019). Exempelvis är det ett relativt 

stort steg mellan TRL 5 och 6 då tekniken går från att testas i labbmiljö till att testas 

i miljö som liknar verkligheten (Nolte et al., 2003; U.S. Department of Energy 

[DOE], 2011). Förutom att mäta den tekniska mognaden kan TRL användas för att 

påvisa utveckling av tekniken och nya resultat (Altunok & Cakmak, 2010; 

Tomaschek et al., 2016; US Department of Defense, 2011). Verktyget visar inte hur 

stor förmåga tekniken har att uppfylla en högre nivå utan beskriver endast den 

tekniska mognadsnivån för tillfället (Nolte et al., 2003; SIS, 2019).  

2.5.1 Anpassning av Technology Readiness Level  

TRL som verktyg kan anpassas och användas inom olika typer av sektorer men 

verktygets huvudsakliga syfte och övergripande format förblir oförändrat (Engel et 

al., 2012; Tomaschek et al., 2016). I denna studie bedömdes teknisk mognad utifrån 

en förenklad anpassning av TRL baserad på Table 1. Technology Readiness Level i 

Technology Readiness Assessment Guide (DOE, 2011) samt Appendix F, Table F-

1. Top Level Questions for Determining Anticipated TRL (DOE, 2011) som 

återfinns i Bilaga C respektive D. Varje vätgasdriven arbetsmaskin bedömdes som 

en individuell teknik i denna studie. I tabell 1 presenteras studiens anpassade 



 

10 

beskrivningar av TRL-nivåerna för vätgasdrivna arbetsmaskiner tillsammans med 

citerade urval från Table 1. Technology Readiness Level (DOE, 2011). De 

anpassade beskrivningarna formulerades om till ja/nej frågor som användes vid 

bedömningen av teknisk mognad i kapitel 4.1, se Bilaga E. Tekniken bedömdes 

uppnå den högsta TRL som kunde påvisas med hjälp av ovan nämnd 

litteraturöversyn och personlig kommunikation. 

TRL-beskrivningar för vätgasdrivna arbetsmaskiner 

Nivå  Citerade urval från Table 1. 

Technology Readiness Level 

(DOE, 2011, s. 9-10) 

Beskrivning av TRL 

 

TRL 

1 

“Scientific research begins to be 

translated into applied R&D.” 

“Supporting Information includes 

published research or other 

references that identify the 

principles that underlie the 

technology.” 

Grundläggande forskning av den 

vätgasdrivna arbetsmaskinen har 

observerats och rapporterats.  

TRL 

2 

“Once basic principles are 

observed, practical applications 

can be invented. “ 

“Most of the work is analytical or 

paper studies with the emphasis 

on understanding the science 

better. “ 

Ett tekniskt koncept har formulerats 

för den vätgasdrivna 

arbetsmaskinen.  

TRL 

3 

“Active research and 

development (R&D) is initiated. 

This includes analytical studies 

and laboratory-scale studies to 

physically validate the analytical 

predictions of separate elements 

of the technology.”  

Analytisk och experimentell 

bevisning av konceptet för den 

vätgasdrivna arbetsmaskinen har 

förekommit.  
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TRL 

4 

“TRL 4 is the first step in 

determining whether the 

individual components will work 

together as a system.” 

“The laboratory system will 

probably be a mix of on hand 

equipment and a few special 

purpose components that may 

require special handling, 

calibration, or alignment to get 

them to function.” 

Validering av den vätgasdrivna 

arbetsmaskinens delkomponenter 

har genomförts via tester 

tillsammans/separat i labbmiljö. 

  

TRL 

5 

“The basic technological 

components are integrated so that 

the system configuration is 

similar to (matches) the final 

application in almost all 

respects.” 

“The major difference between 

TRL 4 and 5 is the increase in the 

fidelity of the system and 

environment to the actual 

application. The system tested is 

almost prototypical.” 

Validering av den vätgasdrivna 

arbetsmaskinens delkomponenter 

har genomförts via tester 

tillsammans/separat i en 

verklighetsliknande labbmiljö. 

TRL 

6 

“Engineering-scale models or 

prototypes are tested in a relevant 

environment. This represents a 

major step up in a technology’s 

demonstrated readiness.” 

“The operating environment for 

the testing should closely 

represent the actual operating 

environment.” 

En lyckad prototypdemonstration 

av den vätgasdrivna arbetsmaskinen 

har utförts i en verklighetsliknande 

miljö. 

TRL 

7 

“This represents a major step up 

from TRL 6, requiring 

demonstration of an actual system 

prototype in a relevant 

environment.” 

“Final design is virtually 

complete.” 

En lyckad fullskalig 

prototypdemonstration av den 

vätgasdrivna arbetsmaskinen har 

utförts i en operativ 

verklighetsliknande miljö.  
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TRL 

8 

“The technology has been proven 

to work in its final form and 

under expected conditions. In 

almost all cases, this TRL 

represents the end of true system 

development.” 

En verklig vätgasdriven 

arbetsmaskin har kvalificerats 

genom operativa tester och 

demonstrationer.  

TRL 

9 

“The technology is in its final 

form and operated under the full 

range of operating mission 

conditions.” 

En verklig vätgasdriven 

arbetsmaskin har bevisats kunna 

utföra framgångsrika uppdrag under 

verkliga förhållanden och finns 

tillgänglig på marknaden.  

 

Tabell 1. TRL-beskrivningar för vätgasdrivna arbetsmaskiner. 

 

2.5.2 Genomförande av Technology Readiness Level  

För att bedöma vilken TRL som skulle tilldelas var och en av de vätgasdrivna 

arbetsmaskinerna användes främst befintlig forskning i form av vetenskapliga 

artiklar som inkluderade utförda labb- och pilottester och utveckling av respektive 

teknik. Befintlig litteratur kunde användas för varje arbetsmaskin förutom en 

vätgasdriven pistmaskin. För att ta reda på om det fanns en vätgasdriven pistmaskin 

och hur utvecklad den var behövdes personlig kommunikation med det företag som 

tagit fram modellen. Den befintliga litteraturen gällande en vätgasdriven traktor 

kompletterades också med personlig kommunikation med en italiensk gård som 

testat en prototypmodell av en vätgasdriven jordbrukstraktor i operativ miljö. 

Gården kontaktades eftersom den hade omnämnts i en vetenskaplig artikel med 

informationen att en vätgasdriven traktor skulle testas där senare under året, därav 

ansågs trovärdigheten vara bra. Alla bedömningar gjordes utifrån de ja/nej frågor 

som formulerats för samtliga TRL, frågorna återfinns i Bilaga E. Endast vid svar 

“ja” märktes referens ut i en tabell för var och en av arbetsmaskinerna, dessa 

återfinns i Bilaga F. Därefter bedömdes den tekniska mognaden efter den högsta 

TRL som kunde besvaras med “ja”, studien har inte tagit hänsyn till vilket år 

forskningen utfördes.  

2.6 Hur frågeställningarna besvarades  

Första frågeställningen besvarades genom att inledningsvis samla in information 

via en litteraturöversyn och/eller personlig kommunikation för att bedöma TRL för 

varje vätgasdriven arbetsmaskin. Dagens etableringsmöjligheter uppskattades 

därefter utifrån den TRL som varje teknik bedömdes uppnå. Exempelvis bedömdes 
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en vätgasdriven hjullastare utifrån litteraturen uppnå TRL 7 vilket innebar att 

etableringsmöjligheterna i Gävleborg uppskattades vara vidare forsknings och 

utveckling som bland annat innefattar ytterligare testning av tekniken. 

Informationsinsamling beträffande en vätgasdriven pistmaskin bestod endast av 

personlig kommunikation på grund av bristande litteratur.  

Den andra frågeställningen besvarades genom att först undersöka var de fem 

utvalda arbetsmaskinerna, med fossila drivmedel, används i dagsläget inom olika 

branscher i Gävleborg. Detta gjordes via personlig kommunikation med aktörer 

som är verksamma inom industri-, jordbruks-, alpin- och kommunal verksamhet i 

syfte att få ett utgångsläge för vart vätgasdrivna arbetsmaskiner kan användas i ett 

framtida vätgassamhälle. Därefter utvärderades olika lösningar för 

vätgasproduktion, vätgasdistribution och tankning av vätgas med hjälp av en 

litteraturöversyn som kompletterades med personlig kommunikation med aktörer i 

Gävleborg för att få en förankring i regionen, exempelvis Gävle Hamn och Linde. 

Genom att slutligen återknyta till de branscher som de fem utvalda 

arbetsmaskinerna är verksamma inom kunde en analys av hur motsvarande 

arbetsmaskiner med vätgasdrift kan verka i ett framtida vätgassamhälle i Gävleborg 

utföras.  

Den sista frågeställningen besvarades med hjälp av en litteraturöversyn och med 

hjälp av svaren på de tidigare frågeställningarna. Först samlades information kring 

tekniska, ekonomiska, hälso- och miljörelaterade skillnader mellan konventionella 

fossildrivna fordon och vätgasdrivna fordon in. Därefter kopplades informationen 

till den teoretiska referensramen om arbetsmaskiner, vätgassamhället och 

miljöpåverkan från vätgasdrivna fordon. De fördelar som framkom applicerades 

slutligen på Gävleborg med hjälp av svaren på de tidigare frågeställningarna.  
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3 Arbetsmaskiner 

Arbetsmaskiner kan enligt Jonsson (2017) definieras som transportabel industriell 

utrustning. Av alla arbetsmaskiner i Sverige är traktor den allra vanligaste enligt 

Jonsson (2017), det är dessutom traktor som står för de största utsläppen av CO2 

per arbetsmaskin i Sverige (Naturvårdsverket, 2018). Viss statistik som presenteras 

i avsnitt 3 har branschföreningen MaskinLeverantörerna (ML) bistått med. ML 

arbetar med leverantörer av arbetsmaskiner samt leverantörernas kunder och 

erbjuder tjänster som leveransavtal, rådgivning, reklamationsråd och 

försäljningsstatistik (MaskinLeverantörerna, u.å.a; MaskinLeverantörerna, u.å.b). 

3.1 Hjullastare 

En hjullastare kan användas i flera olika sammanhang, vanligtvis i gruv- och 

byggmiljöer, se figur 3 (Frank et al., 2018; Nezhadali et al., 2016). Enligt Oh et al. 

(2015) anses hjullastare vara en av de viktigaste arbetsmaskinerna på grund av deras 

förmåga att transportera tunga material. En hjullastare är vanligtvis utrustad med 

ett redskapsfäste som möjliggör montering av diverse redskap för olika 

användningsområden (Swecon, 2021a). Exempel på redskap är lastarskopor, 

gafflar, gripar och plogar (Swecon, 2021b). Hjullastare finns i olika utföranden och 

storlekar (Naturvårdsverket, 2018). I Sverige finns det registrerade hjullastare inom 

jord- och skogsbruk, tillverkningsindustrin, byggindustrin, transportsektorn och vid 

utvinning av mineraler (Naturvårdsverket, 2018). Enligt statistik från ML säljs det 

hjullastare med upp till 999 hästkrafter i Sverige (MaskinLeverantörerna, personligt 

kommunikation, 20 april 2021) och efter traktorer är det hjullastare som släpper ut 

mest CO2 av alla arbetsmaskiner i Sverige (Naturvårdsverket, 2018). Enligt ML2 

såldes 1 591 nya hjullastare i Sverige år 2020, varav 73 i Gävleborg2, vilket är en 

minskning med 198 maskiner från år 20192. Statistik från ML innefattar endast 

nyförsäljningar och inte någon andrahandsmarknad3.  

 

 

 

  

 

Figur 3. Bild på hjullastare (Industry Europe, 2020). 

 

3 MaskinLeverantörerna, personlig kommunikation, 30 april 2021 
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3.2 Pistmaskin 

Pistmaskiner började användas på 1960-talet och har ett flertal 

användningsområden som alpinprepapering, längdskids- och 

skoterspårspreparering samt konstruktion av hopp, se figur 4 (Prinoth, u.å.a; 

Skistar, u.å). En pistmaskin kan väga mellan 5 till 14 ton och består av schaktblad 

som samlar upp och jämnar till snön samt en snöfräs som löser upp eventuella 

klumpar (Prinoth u.å.b; Skistar, u.å) med hjälp av tänder som skär och vibrerar 

(Quenzi & Alger, 2004). Vid djup snö behövs en tryckvals för att preparera snön 

och en pistmaskin är även utrustad med en tryckmatta för att göra snön lagom hård 

för ändamålet (Skistar, u.å). Pistmaskiner används främst nattetid i syfte att 

förbereda inför aktivitet under dagtid (Skistar, u.å). Statistik av antal pistmaskiner 

som används i Gävleborgs nio skidbackar motsvarar 12 aktiva pistmaskiner för 

alpin preparering4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Slalombackar, 2021).  

 

Figur 4. Bild på pistmaskin (PistenBully, u.å). 

 

3.3 Sopmaskin 

Syftet med sopmaskiner är att städa bort smuts och skräp som förekommer på gator 

och övriga asfaltbelagda ytor, vanligtvis i stadsmiljöer, genom en 

dammsugarfunktion (Chow et al., 1990). Sopmaskiner sopar även upp små partiklar 

som förekommer på gator och vägar för att förhindra att de dammar upp och bidrar 

till luftföroreningar, dessa uppstår från exempelvis transporter och icke-asfalterade 

ytor (Chow et al., 1990). Vid själva sopningen fuktar ofta sopmaskinerna ytan som 

 

4 Bollebacken, personlig kommunikation, 30 april 2021 
5 C. Brink – medarbetare Hemlingbybacken, personlig kommunikation, 29 april 2021 
6 Edsbybacken, personlig kommunikation, 30 april 2021 
7 F. Jelk – medarbetare i Järvsöbacken, personlig kommunikation, 6 maj 2021 
8 Fågelhällan, personlig kommunikation, 29 april 2021 
9 Hassela Ski Resort, personlig kommunikation, 7 maj 2021  
10 Hedebacken, personlig kommunikation, 5 maj 2021 
11 Ordförande S. Leijon - Hoforsbacken, personlig kommunikation, 30 april 2021 
12 S. Alanärä – medarbetare i Kungsberget, personlig kommunikation, 29 april 2021 
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sopas för att förhindra dessa partiklar att damma upp, trots det frigörs det 

dammpartiklar under sopningen (Chow et al., 1990). Se figur 5 för bild på en 

sopmaskin. Enligt ML2 såldes 43 nya sopmaskiner i Sverige år 2020 vilket är en 

ökning med 48 % från år 2019. Försäljningsstatistik för Gävleborg har inte kunnat 

identifierats.  

 

Figur 5. Bild på sopmaskin (Construction Mecanique Automatisme Rivard [CMAR], 2017). 

 

3.4 Traktor 

Traktorer är fordon som liknar vanliga bilar i motoruppbyggnad men de skiljer sig 

åt gällande hastighet, dragkraft och utformning, se figur 6 (Britannica, 2015). Den 

vanligaste och äldsta typen kallas hjulad traktor som främst används för tunga 

arbeten, som att exempelvis dra tung utrustning, vanligtvis inom jordbruket och vid 

bygg- och anläggningsarbeten (Britannica, 2015). Enligt statistik från ML2 finns ett 

intervall på 55-614 hästkrafter för de traktorer som säljs i Sverige. Traktorer är 

långsamt körande fordon och får inte köra mer än 40-50 km/h inom landet 

(Transportstyrelsen, 2014). Enligt ML2 såldes 2 388 nya traktorer i Sverige år 2020 

vilket är färre jämfört med året innan då 2 606 traktorer såldes. Försäljningsstatistik 

för Gävleborg har inte kunnat identifierats.  

 

Figur 6. Bild på traktor (John Deere, 2021). 
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3.5 Motviktstruck 

Motviktstruckar används oftast inom logistikverksamhet för att lyfta och flytta 

material och varor (Energiforsk, 2016), se figur 7. En motviktstruck bär lasten 

utanför chassit och kan lyfta tunga laster upp till åtta meter i höjd, detta genom att 

truckens egen vikt agerar som motvikt för att lasten inte ska tippa trucken framåt 

(Energiforsk, 2016; Snapphane Truck AB, u.å). Energiforsk (2016) klassar en 

motviktstruck som lätt om den har en lyftkapacitet under nio ton och som tung om 

lastkapaciteten är över 18 ton. Motviktstruckar används i största grad utomhus för 

arbeten som inte är så precisionskrävande och de kan vara både tre- och fyrhjuliga 

(Snapphane Truck AB, u.å). Enligt ML2 det 1 853 nya motviktstruckar år 2020 i 

Sverige varav 272 av dem drevs på diesel, nio på bensin och resten på el. År 2019 

såldes 2 340 nya motviktstruckar vilket innebär att försäljningen minskade med 21 

% mellan åren2. Enligt Energiforsk (2016) förekommer det även vätgasdrivna 

motviktstruckar i Sverige men ingen statistik har kunnat identifierats i denna studie. 

Enligt ML13 såldes det totalt 49 motviktstruckar i Gävleborg år 2020. Statistiken 

från ML innefattar endast nyförsäljningar och inte någon andrahandsmarknad3. 

 

Figur 7. Bild på motviktstruck (Toyota, 2015). 

 

3.6 Arbetsmaskiner i Gävleborg 

Arbetsmaskiner som hjullastare, traktorer och motviktstruckar återfinns vanligtvis 

inom industrier som bygg- och anläggning, jordbruk och skogsbruk (Jonsson, 

2017). Inom jordbruket är den vanligaste arbetsmaskinen traktor (Jonsson, 2017). 

Inom kommunal sektor återfinns arbetsmaskiner som används vid skötsel av 

allmänna utrymmen vilket omfattar sopmaskiner för renhållning av gator och torg 

samt hjullastare och traktorer vid snöröjning (Jonsson, 2017). Pistmaskiner används 

främst inom alpin verksamhet för just alpinpreparering (Prinoth, u.å.a; Skistar, u.å). 

Gävleborg är en industrität region med stål- och metallindustri, skogsbruk, 

 

13 MaskinLeverantörerna, personlig kommunikation, 22 april 2021 
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pappersmassaindustri och trätillverkning som de mest dominerande branscherna 

(Region Gävleborg, 2003; Region Gävleborg, 2019). Nedan presenteras ett axplock 

av användningsområden och branscher inom Gävleborg där de utvalda 

arbetsmaskinerna används i dagsläget. 

3.6.1 Industriverksamhet 

BillerudKorsnäs är ett företag inom pappersmassaindustrin och har en 

produktionsanläggning för förpackningsmaterial i Gävle (BillerudKorsnäs, u.å). 

Enligt H. Eriksson14 används hjullastare, sopmaskiner, traktorer och 

motviktstruckar i olika viktklasser på industriområdet i Gävle varav samtliga tankas 

med HVO på de två tankstationer som finns inom området. För lastning av material 

på exempelvis pappershanteringen används cirka 14 motviktstruckar och cirka sex 

hjullastare och för renhållning av gator och utrymmen på industriområdet används 

två sopmaskiner14. Göranssons åkeri AB sköter råvaruintaget av skogsråvara åt 

BillerudKorsnäs där bland annat flis- och virkeshantering ingår14 15. Vid 

råvaruintaget används cirka sju vanliga hjullastare, sju motviktstruckar samt fem 

särskilda traktorer som är specialbyggda för diverse virkeshantering varav två av 

dem är jordbrukstraktorer i grunden15. Dessa arbetsmaskiner tankas också med 

HVO på en av de tankstationer som finns inom BillerudKorsnäs industriområde15. 

Sandvik är en global industrikoncern som bland annat arbetar med tillverkning av 

rostfritt stål och tillverkning av verktyg för metallbearbetning samtidigt som de är 

en av världens största leverantörer av maskiner och tekniska lösningar för gruv- och 

anläggningsindustrin (Sandvik, u.å.a; Sandvik, u.å.b; Sandvik, u.å.c). Ett flertal av 

företagets affärsområden bedrivs på deras anläggning i tätorten Sandviken, 

Gävleborg, och enligt chefen på Intra Transport Sandvik16 använder företaget sex 

hjullastare, tre traktorer och 16 motviktstruckar på industriområdet. Dessa 

arbetsmaskiner drivs på HVO och tankas på en tankstation som finns på området16.  

Gävle Hamn är ett logistikcentrum beläget i mellansverige med Ostkustens största 

containerterminal (Gävle Hamn, u.å.a). Området trafikeras av väg-, järnväg- och 

sjöfartstransporter och här exporteras trä och stål från Sverige samtidigt som råvaror 

importeras till den svenska industrin (Gävle Hamn, u.å.b). Yilport är den största 

operatören i Gävle hamn enligt L. Astner17 och inom terminalerna på Fredriksskans 

använder Yilport bland annat 31 motviktstruckar, elva hjullastare och åtta traktorer, 

så kallade terminaldragare18. Samtliga arbetsmaskiner drivs på HVO och tankas på 

 

14 H. Eriksson - Gruppchef på Transport och Lokverksamhet på BillerudKorsnäs, personlig kom-

munikation, 29 april 2021 
15 R. Sletten - Medarbetare på Göranssons Åkeri AB, personlig kommunikation, 29 april 2021 
16 Chef på Intra Transport Sandvik, Personlig kommunikation, 29 april 2021 
17 L. Astner - Hållbarhetschef på Gävle Hamn, personlig kommunikation, 3 maj 2021 
18 Yilport, personlig kommunikation, 3 maj 2021 
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områdets tre tankstationer, förutom sex motviktstruckar som är eldrivna och laddas 

på området18. 

3.6.2 Jordbruksverksamhet 

Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) finns ett stort grönt näringsliv i Gävleborg 

vilket huvudsakligen innefattar verksamheter inom skogsbruk, jordbruk och 

livsmedelsindustri (Lantbrukarnas Riksförbund [LRF], 2016). Trots att jordbruket 

inte är en stor verksamhet i regionen jämfört med i riket, 8 % respektive 15 % 

jordbruksmark, sysselsätter jordbruket lika många människor i Gävleborg som 

riksgenomsnittet (LRF, 2016). Vallens Gård i Ljusdal är mejerikooperativet Arlas 

största mjölk- och lantbruksgård i Gävleborg19. Vallens Gård använder sig av sex 

hjullastare och elva traktorer som bland annat används till frakt av foder20. Ungefär 

80 % av alla arbetsmaskiner tankas vid huvudgårdens egen dieseltank, övriga 20 % 

tankas på andra gårdar som tillhör företaget20.  

3.6.3 Alpin verksamhet 

I Gävleborg varierar ansvaret över de alpina backarna och underhållet av dem, 

exempelvis ansvarar kommunen för Gårdtjärnsberget (även känt som 

Edsbybacken) i Edsbyn medan den lokala alpina klubben ansvarar för Bollebackens 

backar4 6. Majoriteten av skidbackarna i regionen har en till två pistmaskiner 

vardera och tankar på eget område varav samtliga pistmaskiner använder diesel som 

drivmedel, förutom två i Kungsberget som drivs på HVO4 5 6 7 8 10 11 12.  

3.6.4 Kommunal verksamhet 

Gävle Alltransport AB är ett företag som erbjuder olika typer av transport och 

entreprenadtjänster (Gävle Alltransport AB, u.å) och arbetar bland annat med 

renhållning av gator i Gävle kommun på uppdrag av kommunen21. I sin 

maskinflotta har Gävle Alltransport AB bland annat tio sopmaskiner, sju hjullastare 

och en traktor varav samtliga drivs på diesel och tankas på företagets eget område21.  

3.7 Miljöpåverkan från vätgasdrivna fordon  

I ett fordon som drivs på vätgas finns bränsleceller som omvandlar energiinnehållet 

i vätgasen till elektricitet (Mekhilef et al., 2012). Det behövs flera bränsleceller, så 

kallade bränslecellsstackar, i ett fordon för att tillräckligt med kraft ska genereras 

och driva fordonet (Guerra et al., 2020; Mekhilef et al., 2012). Det behövs en 

kombination av bränsleceller och batterier i ett vätgasdrivet fordon för att 

 

19 Arla, personlig kommunikation, 29 april 2021 
20 Vallens Gård, personlig kommunikation, 29 april 2021 
21 P. Hedström – ansvarig för renhållning och ytvård på Gävle Alltransport AB, personlig kommu-

nikation, 30 maj 2021 
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upprätthålla tillräcklig prestanda (Li et al., 2016; Mekhilef et al., 2012) . Batterier 

eller andra energilagringsenheter kan stärka fordonets kraft vid toppar ovanför den 

kontinuerliga effekten som bränslecellerna bibehåller (Miller, 2001). 

För vätgasdrivna fordon uppstår ingen miljöpåverkan vid själva användningsfasen 

utan snarare vid tillverkning av bränslecellerna och under vätgasproduktionen 

(Fossilfritt Sverige, u.å; Garraín & Lechón, 2014; Liu et al., 2020; Reaño, 2020). I 

fordon är det vanligt att polymerelektrolyt membran (PEM) bränsleceller används 

på grund av relativt liten storlek och vikt samt låg alstring av värme vid användning 

(Hussain et al., 2007; Mekhilef et al., 2012). Det är vid själva utvinningen av vissa 

metaller (till exempel platina) som krävs vid tillverkning av PEM-bränsleceller som 

den största miljöpåverkan uppstår bland annat i form av svaveloxidutsläpp (Garraín 

& Lechón, 2014).  

Miljöpåverkan relaterad till vätgas härleds till produktion och distribution (Liu et 

al., 2020). Elektrolys är en framställningsmetod som spjälkar el och vatten till 

vätgas och beroende på vilket energislag som används, uppstår olika grader av 

miljöpåverkan (Fossilfritt Sverige, u.å; Liu et al., 2020). Under elproduktion från 

vatten-, vind-, sol- och kärnkraft uppstår i princip inga växthusgasutsläpp, utan 

snarare vid tillverkning av kraftverken (IPCC, 2014). För vattenkraft kan utsläppen 

variera från projekt till projekt, exempelvis vid konstruktion av kraftverken och 

gällande vilken metod som används för tillverkning av beståndsdelar som cement 

(IPCC, 2014). Den största miljöpåverkan som härrör från kärnkraft uppstår också 

vid tillverkning av kraftverken, men det uppstår också miljöpåverkan vid brytning 

av uran (IPCC, 2014). För elproduktion med solceller uppstår de största utsläppen 

vid tillverkning av solcellerna och eftersom de ofta tillverkas i Kina uppstår höga 

utsläpp på grund av att energin som behövs vanligtvis kommer från kolkraft 

(Energimyndigheten, 2020). 
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4 Resultat 

Studiens resultat presenteras i följande avsnitt. I kapitel 4.1 redovisas den tekniska 

mognaden för användning av vätgas som drivmedel i de utvalda arbetsmaskinerna, 

utifrån det analyseras dagens etableringsmöjligheter för dessa arbetsmaskiner i 

Gävleborg. I kapitel 4.2 redogörs för hur vätgasdrivna arbetsmaskiner kan verka i 

ett framtida vätgassamhälle i Gävleborg utifrån perspektiven produktion, 

distribution och tankning. Avslutningsvis uppmärksammas de huvudsakliga 

tekniska, ekonomiska, hälso- och miljörelaterade fördelar som en sådan 

omställning medför i kapitel 4.3. 

4.1 Technology Readiness Level 

I följande kapitel presenteras bedömd TRL för respektive vätgasdriven 

arbetsmaskin, en sammanställning illustreras i figur 8. I kapitlet redovisas även 

vilka etableringsmöjligheter som finns i dagsläget för dessa vätgasdrivna 

arbetsmaskiner har i Gävleborg, baserat på TRL. För fullständig TRL-

bedömningsmall för respektive arbetsmaskin se Bilaga F. 

 

Figur 8. Bedömd TRL för respektive arbetsmaskin. 
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4.1.1 Hjullastare 

Baserat på bevisning framtagen genom datorsimulationer utförda av Li et al. (2016), 

Li et al. (2018) och Li et al. (2020) bedöms en vätgasdriven hjullastare uppnå TRL 

3 som definieras Analytisk och experimentell bevisning av konceptet för den 

vätgasdrivna arbetsmaskinen. En högre TRL bevisades sju år tidigare, år 2009, vid 

tester av sammansatta delkomponenter som ingår i en vätgasdriven hjullastare 

(Vehicle Projects Inc, 2009). Lyckade tester av både hård- och mjukvara indikerar 

TRL 4 som definieras Validering av den vätgasdrivna arbetsmaskinens 

delkomponenter har genomförts via tester tillsammans/separat i labbmiljö. Den 

högsta TRL som en vätgasdriven hjullastare bedöms uppnå baseras på en studie 

utförd år 2004 där en gruvlastare testas i en underjordisk miljö (Bétournay et al., 

2004). Testerna var framgångsrika (Bétournay et al., 2004) och den vätgasdrivna 

hjullastaren tilldelas därför TRL 7 som definieras En lyckad fullskalig 

prototypdemonstration av en vätgasdriven arbetsmaskin har utförts i en operativ 

verklighetsliknande miljö, se figur 8. 

4.1.2 Pistmaskin 

En vätgasdriven pistmaskin bedöms uppnå TRL 8 som definieras En verklig 

vätgasdriven arbetsmaskin har kvalificerats genom operativa tester och 

demonstrationer, se figur 8. De operativa testerna som bedömningen grundas på 

har utförts under åren 2020-2021 i form av demonstrationer och fullskalig 

användning av en konceptmodell i italienska alperna av italienska Prinoth22 

(Prinoth, u.å.c). Enligt tillgänglig information används den vätgasdrivna 

pistmaskinen fortsättningsvis och L. Andreasen22 menar att den inte är långt ifrån 

en lansering på marknaden. Ytterligare studier av vätgasdrivna pistmaskiner har 

inte påträffats. 

4.1.3 Sopmaskin 

I över tio år har ett intresse för vätgasdrivna sopmaskiner funnits (The Swiss Federal 

Laboratories for Materials Science and Technology [Empa], 2012; Walter et al., 

2012). Det finns enligt Walter et al. (2012) ett särskilt intresse för vätgasdrivna 

sopmaskiner i länder som Tyskland och Schweiz. Ett flertal olika modeller och 

prototyper har utvecklats av aktörer inom Europa och de har dessutom testats i 

operativ miljö på gatorna i exempelvis Basel, Schweiz, med lyckade resultat (Bach, 

2012; Empa, 2012). Baserat på dessa tester bedöms TRL 7 uppnås. En vätgasdriven 

sopmaskin når den högsta nivån, TRL 9, eftersom det finns en tillgänglig på 

marknaden som tillverkas av företaget Green Machines (GreenMachines, 2020a; 

GreenMachines, 2020b). Definitionen av TRL 9 är En verklig vätgasdriven 

 

22 L. Andreasen – medarbetare på Prinoth, personlig kommunikation, 15 mars 2021 
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arbetsmaskin har bevisats kunna utföra framgångsrika uppdrag under verkliga 

förhållanden och finns tillgänglig på marknaden, se figur 8. 

4.1.4 Traktor 

Den första vätgasdrivna traktorn byggdes år 1959 av Allis-Chalmers i USA 

(Andújar & Segura, 2009; Ghobadpour et al., 2019; Smithsonian, u.å). Enligt 

tillgänglig litteratur dröjde det 50 år innan nästa vätgasdrivna prototyptraktor kom 

att byggas av jordbruksmaskinstillverkaren New Holland (New Holland’s NH2 

Fuel Cell Powered Tractor to Enter Service, 2012). En vätgasdriven traktor bedöms 

uppnå TRL 7, se figur 8, då en prototyp av New Hollands vätgasdrivna 

jordbrukstraktor brukades i operativ miljö på en gård i Italien år 201223 (New 

Holland’s NH2 Fuel Cell Powered Tractor to Enter Service, 2012).Ytterligare 

studier av vätgasdrivna traktorer har inte påträffats.  

4.1.5 Motviktstruck 

Under första delen av 2000-talet har tester och utveckling av vätgasdrivna 

motviktstruckar förekommit runt om i världen (McConnell, 2010a; McConnell, 

2010b). Liksom en vätgasdriven sopmaskin uppnår även en vätgasdriven 

motviktstruck TRL 9, se figur 8 eftersom ett flertal modeller finns tillgängliga på 

marknaden samt erbjuds av flera maskintillverkare och återförsäljare runt om 

världen (Energiforsk, 2016; Linde Materials Handling, 2019; Raymond, 2010; 

STILL, u.å.a; STILL, u.å.b). Enligt McConnell (2010a) har kommersiellt 

användande av vätgasdrivna motviktstruckar påskyndats av storskalig testning av 

prototyper på exempelvis militära anläggningar, flygplatser och sjukhus. 

4.1.6 Nutida etableringsmöjligheter i Gävleborg 

Hjullastare och traktorer är verksamma inom industri-, jordbruks- och kommunal 

verksamhet. Både en vätgasdriven hjullastare och en vätgasdriven traktor bedöms 

uppnå TRL 7 vilket innebär att fullskalig testning av prototyper har genomförts i 

operativa verklighetsliknande miljöer (Bétournay et al., 2004; New Holland’s NH2 

Fuel Cell Powered Tractor to Enter Service, 2012). De aktörer och organisationer 

som är verksamma inom dessa branscher i Gävleborg kan alltså inte köpa in och 

byta ut sina befintliga motsvarande arbetsmaskiner med vätgasdrivna. Det som 

krävs på vägen till TRL 9 är att först kvalificera en verklig hjullastare och traktor 

med vätgasdrift i en operativ miljö för att slutligen utföra framgångsrika uppdrag 

under verkliga förhållanden. De etableringsmöjligheter som finns i dagsläget inom 

Gävleborg är att aktörer kan bidra i utvecklingen av den tekniska mognaden för 

vätgasdrivna hjullastare och traktorer.  

 

23 Gård i Italien – anonym person och företag, personlig kommunikation 27 april 2021 
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Inom den alpina verksamheten i Gävleborg används ett flertal pistmaskiner i 

regionens nio skidbackar (Slalombackar, 2021). Prinoth ingår i High Technology 

Industries (HIT)-koncernen som enligt dem själva är världens mest kompletta berg- 

och vinterteknikleverantör (Prinoth, 2021). Då Prinoth tycks vara den enda aktören 

som sett till att en vätgasdriven pistmaskin uppnår TRL 822 (World’s First Fuel Cell 

Powered Snow Groomer, 2021) behöver Gävleborg invänta en lansering av 

produkten på marknaden för att en etablering ska vara möjlig. Som L. Andreasen22 

nämner är lansering av Prinoths vätgasdrivna pistmaskin inte långt borta och så fort 

den finns tillgänglig på marknaden uppnås TRL 9, först då kan den köpas in av 

aktörer i Gävleborg.  

Det finns etableringsmöjligheter för både vätgasdrivna motviktstruckar och 

vätgasdrivna sopmaskiner i Gävleborg eftersom teknikerna bedöms uppnå TRL 9 

(Energiforsk, 2016; GreenMachines, u.å.a; GreenMachines, u.å.b; Linde Materials 

Handling, 2019; Raymond, 2010; STILL, u.å.a; STILL, u.å.b). För truckintensiva 

verksamheter som operatörer i Gävle hamn och industrier som BillerudKorsnäs och 

Sandvik finns det möjlighet att redan idag köpa in och använda vätgasdrivna 

motviktstruckar14 16 18. Detsamma gäller för sopmaskiner som används inom 

BillerudKorsnäs industriområde och på gator och torg i Gävle kommun14 21. Trots 

TRL 9 används inte vätgasdrivna motviktstruckar och sopmaskiner i Gävleborg 

idag13.  

4.2 Ett framtida vätgassamhälle i Gävleborg 

Vätgassamhället är en hypotetisk idé som innebär att ett samhälle baseras på vätgas 

som den primära energibäraren istället för fossila bränslen inom industri, transport, 

hushåll och andra kommersiella sektorer (Abe et al., 2019). Förutom vätgas är 

elektricitet ytterligare en energibärare som ingår i vätgassamhället (Penner, 2006). 

Begreppet vätgassamhälle eller vätgasekonomi användes för första gången av John 

Bockris under en presentation år 1970 vid General Motors Technical Center (Abe 

et al., 2019). Det huvudsakliga syftet är att mer tillgängliga energikällor som sol- 

vind- och vattenkraft ska användas vid vätgasproduktion (Abe et al., 2019; Crabtree 

et al., 2004). Enligt Crabtree et al. (2004) är även lagring av vätgas en viktig 

beståndsdel i vätgassamhället då energin kan förvaras under lång tid och användas 

vid behov (Vätgas Sverige, u.å). För illustration av ett vätgassamhälle se figur 1.  

För att skapa en förståelse för hur arbetsmaskiner kan verka i ett framtida 

vätgassamhälle presenteras i följande stycke en beskrivning av dagens befintliga 

vätgasinfrastruktur i Gävleborg. Enligt ML13 är förekomsten av vätgasdrivna 

arbetsmaskiner nästintill obefintlig i Sverige och vid omställning från diesel som 

drivmedel satsas det nästan enbart på elektrifiering i dagsläget13. Bränslecellsfordon 

har idag möjlighet att tanka vätgas på ett ställe i Gävleborg, i Sandviken (Sandviken 

Pure Power, u.å). Tankstationen ligger i anslutning till Sandviks industriområde och 

förses med vätgas genom en gasledning som också levererar vätgas till Sandviks 

fabrik (Sandvik, 2016; Sandviken Pure Power, u.å). Vätgasen levereras av Linde, 
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före detta AGA, och produceras via elektrolys med hjälp av el från Lindes 

vindkraftspark i Jädraås (Sandviken Pure Power, u.å).  

4.2.1 Produktion  

Det finns i dagsläget planer på att utöka vätgasproduktionen i Gävleborg17 (Gävle 

Hamn, u.å.c; Vätgas Sverige, 2020). Gävle Hamn utreder tillsammans med Gävle 

Energi och Statkraft möjligheterna att bygga en vätgasanläggning i hamnen som 

ska producera vätgas via elektrolys17 (Vätgas Sverige, 2020). Den el som kommer 

krävas i processen planeras att tas från elnätet i en inledande fas menar L. Astner17. 

I ett senare skede ser Gävle Hamn möjligheten att bygga solcellsparker på markytan 

som finns tillgänglig på området17 (Gävle Hamn, u.å.c). Detta är en del av Gävle 

Hamns tioåriga program, Energioptimerat Hamnkluster 2030, som syftar till att 

minska CO2-utsläpp och effektivisera energianvändningen i hamnen (Gävle Hamn, 

u.å.c). En annan möjlighet som L. Astner17 nämner är en framtida byggnation av 

havsbaserad vindkraft i Gävlebukten som också kan bidra med el till 

vätgasproduktion på hamnområdet. Ett av Svea Vind Offshores planerade projekt 

är att upprätta en havsbaserad vindkraftspark i Östersjön i Hudiksvalls kommun 

(Svea Vind Offshore, u.å) vilket kan öppna upp ytterligare möjligheter för 

vätgasproduktion i Gävleborg (Blom et al., 2020). Som redan nämnt bedriver Linde 

befintlig vätgasproduktion i Gävleborg (Sandviken Pure Power, u.å) och med 

företagets breda kompetens inom såväl vätgasproduktion som distribution finns det 

enligt O. Ritzen24 en vilja från företaget att fortsätta agera vätgasleverantör för 

framtida vätgasbehov.  

4.2.2 Distribution  

Framtidens vätgasproduktion inom Gävleborg kommer med största sannolikhet ske 

lokalt på ett flertal ställen i regionen17 24 (Blom et al., 2020). I de fall produktion 

sker i anslutning till tankning minimeras transportsträckor och omfattande 

utbyggnad av infrastruktur (Armaroli & Balzani, 2011; Gim et al., 2012). I övriga 

fall kan distribution via vägtransport, vanligtvis med lastbil, eller gasledningar vara 

nödvändigt kortare sträckor liksom den befintliga distributionen via gasledning i 

Sandviken24 (Armaroli & Balzani, 2011; Gim et al., 2012).  

4.2.3 Tankning  

Enligt Alazemi och Andrews (2015) har en vätgastankstation i princip samma 

utformning som en konventionell bensin- eller dieseltankstation med bränslepump 

och lagringstank vilket möjliggör att vätgastankstationer kan placeras på liknande 

ställen som de nuvarande tankstationerna för diesel och HVO. I anslutning till 

vätgasanläggningen som planeras i Gävle hamn beräknas en vätgastankstation 

 

24 O. Ritzen – Senior Business Developer Clean Hydrogen på Lindes Gas AB, personlig kommuni-

kation, 3 maj 2021 
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placeras17 (Gävle Hamn AB, 2020). Som en del av Energioptimerat Hamnkluster 

2030 är planen att Gävle hamn ska bli en vätgashub inom Gävleborgs framtida 

vätgassamhälle (Gävle Hamn AB, 2020; Region Gävleborg, 2021). Det innebär att 

de arbetsmaskiner som idag drivs på diesel eller HVO och är verksamma i Gävle 

hamn istället kan tanka vätgas på samma plats och på ett liknande sätt. 

4.2.4 Vätgasdrivna arbetsmaskiners plats i Gävleborgs 

framtida vätgassamhälle 

Utifrån de produktions-, distributions- och tankningsmöjligheter som ovan nämnts 

finns det möjligheter för de utvalda vätgasdrivna arbetsmaskinerna att verka i ett 

framtida vätgassamhälle i Gävleborg. Lokala vätgasproduktionsanläggningar, lik 

den som planeras i Gävle hamn17 (Gävle Hamn AB, 2020; Vätgas Sverige, 2020), 

innebär minskat behov av långväga transporter såväl på väg som via gasledningar 

(Armaroli & Balzani, 2011; Gim et al., 2012). Till skillnad från dagens 

fossilbaserade samhälle blir vätgasen mer lättillgänglig i ett framtida 

vätgassamhälle och kan därför driva de utvalda arbetsmaskinerna som är 

verksamma inom många av regionens olika branscher4 7 8 11 12 14 15 16 20 (Armaroli & 

Balzani, 2011; Abe et al., 2019; Gim et al., 2012). Enligt O. Ritzen24 har 

omställningen mot ett vätgassamhälle redan börjat i liten skala men det kan enligt 

O. Ritzen24 dröja mellan fem och tio år innan ett fullskaligt vätgassamhälle står för 

dörren. Om det skulle finnas vätgasproduktion på industriområden som 

BillerudKorsnäs, Sandvik och Gävle Hamn skulle vätgasdrivna hjullastare, 

sopmaskiner, traktorer och motviktstruckar kunna tankas med vätgas på 

tankstationer belägna på området, liksom dagens tankning av diesel och HVO14 15 
16 18. Samma tolkningsmöjligheter skulle gäll för de hjullastare och traktorer som 

används inom jordbruket20, för de pistmaskiner som används inom alpin 

verksamhet4 5 6 7 8 11 12 och för de sopmaskiner som används inom kommunal sektor21 

i Gävleborg, förutsatt att vätgasens transporteras dit. 

4.3 Fördelar med vätgasdrivna arbetsmaskiner i 

Gävleborg 

En omställning till vätgasdrivna arbetsmaskiner i Gävleborg skulle medföra ett 

antal tekniska, ekonomiska, hälso- och miljörelaterade fördelar inom de branscher 

som arbetsmaskinerna är verksamma i, några fördelar presenteras och analyseras 

nedan.  

En vätgasdriven arbetsmaskin som sådan kan utföra samma arbetsuppgifter som en 

dieseldriven enligt Chang et al. (2019) som även påstår att 

energiomvandlingseffektiviteten är högre för en vätgasdriven traktor än en 

dieseldriven. En teknisk fördel med bränslecellsdrivna fordon över lag är att 

energiomvandlingseffektiviteten är högre än i konventionella förbränningsmotorer 

(Liu et al., 2020). En ytterligare teknisk fördel framförs av Mekhilef et al. (2012) 
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som menar att en elmotor som drivs med el från bränsleceller har enklare struktur 

och uppbyggnad än en förbränningsmotor delvis eftersom det inte finns lika många 

rörliga delar som skapar vibrationer och måste underhållas. Dessutom medför de 

mekaniska delarna i en konventionell förbränningsmotor bland annat vibrationer 

och buller som påverkar omgivningen negativt varpå dessa delar behöver servas 

och underhållas för att inte slitas och gå sönder (Ghobadpour et al., 2019; Mekhilef 

et al., 2012). En ekonomisk fördel är att såväl framtida underhållsarbeten som 

framtida underhållskostnader skulle reduceras för de aktörer som äger de 

vätgasdrivna arbetsmaskinerna (Mekhilef et al., 2012) vilket därmed även kan leda 

till ökad utnyttjandegrad av respektive arbetsmaskin. Inom samtliga branscher i 

Gävleborg skulle en omställning till vätgasdrift för de utvalda arbetsmaskinerna 

dessutom innebära förbättrad hälsa hos de anställda eftersom de blir mindre utsatta 

för buller och vibrationer på daglig basis (Mekhilef et al., 2012).  

En miljörelaterad fördel med en omställning till vätgasdrivna arbetsmaskiner är att 

det inte uppstår någon miljöpåverkan i form av direkta växthusgasutsläpp eller 

andra luftföroreningar vid användningsfasen, den enda biprodukt som genereras är 

vattenånga (Fossilfritt Sverige, u.å.a; Liu et al., 2020; Reaño, 2020). Både Mekhilef 

et al. (2012) och Liu et al. (2020) påstår att det finns en uppenbar positiv skillnad 

mellan fordon som drivs på exempelvis diesel och fordon som drivs på vätgas. För 

de företag och industrier som använder sig av traktorer och hjullastare skulle det 

inte bara innebära en reducering av växthusgasutsläpp på regional nivå, utan även 

en på en nationell nivå, då dessa arbetsmaskiner står för de största utsläppen per 

arbetsmaskin i Sverige (Naturvårdsverket, 2018).  
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5 Diskussion  

I följande stycke besvaras frågeställningen Vilka etableringsmöjligheter finns idag 

för vätgasdrivna hjullastare, pistmaskiner, sopmaskiner, traktorer och 

motviktstruckar i Gävleborg baserat på den tekniska mognaden? De 

arbetsmaskiner som anses ha de största etableringsmöjligheterna i Gävleborg är 

vätgasdrivna motviktstruckar och sopmaskiner. Sett till den tekniska mognaden 

uppnår dessa arbetsmaskiner TRL 9 vilket innebär att tekniken finns att köpa in för 

de aktörer som använder sig av dessa arbetsmaskiner och är intresserade av en 

omställning till vätgasdrift. Angående vätgasdrivna pistmaskiner, hjullastare och 

traktorer ser etableringsmöjligheterna annorlunda ut eftersom teknikerna ännu inte 

uppnår TRL 9. En vätgasdriven pistmaskin når TRL 8 och kommer att lanseras på 

marknaden inom en snar framtid enligt L. Andreasen22. Därför bedöms det mest 

logiskt att invänta kommande lansering innan etableringsmöjligheter uppstår i 

Gävleborg. Eftersom det i dagsläget behövs ytterligare forskning kring och mer 

omfattande testning av vätgasdrivna hjullastare, traktorer och pistmaskiner kan 

aktörer som har ett intresse i teknikerna på så vis aktivt bidra till en högre teknisk 

mognad. Även om vätgasdrivna hjullastare, traktorer och pistmaskiner inte finns på 

marknaden finns det etableringsmöjligheter i form av forskning och utveckling i 

Gävleborg för de aktörer som antingen har eller får rätt förutsättningar, exempelvis 

statligt ekonomiskt stöd, kompetens och tid.  

I de fall tekniken är fullt mogen, som för vätgasdrivna motviktstruckar och 

sopmaskiner, men trots det inte används i någon vidare utsträckning13 kan det 

indikera att det finns andra faktorer som hämmar en omställning. En möjlig faktor 

kan vara att det krävs ekonomiska investeringar både för de som byter ut sina 

arbetsmaskiner till vätgasdrivna och för de som ansvarar för vätgasproduktion och 

infrastruktur. Egen vätgasproduktion kanske kan underlätta en omställning för 

enskilda aktörer inom exempelvis industriverksamhet men för en storskalig 

omställning till vätgasdrivna arbetsmaskiner inom en region som Gävleborg krävs 

med stor sannolikhet samverkan mellan såväl privata företag som offentlig sektor. 

Vid genomförande av planerna att bygga en vätgasanläggning i Gävle Hamn 

kommer ett flertal aktörer som är verksamma i hamnen beröras och kunna dra nytta 

av den anslutna tankstationen. Samarbeten mellan företag förekommer redan17 

(Vätgas Sverige, 2020) och det kanske också behövs finansiering av kommun eller 

region för att infria planerna. Som följd kan en samverkan mellan aktörer inge en 

känsla av säkerhet; ju fler som satsar och engagerar sig desto fler vågar hoppa på 

tåget. Ett ensamt privat företag kanske inte investerar i en ny vätgasdriven 

arbetsmaskinsflotta om det inte finns tankningsmöjligheter och en skattefinansierad 

verksamhet finansierar förmodligen inte tankstationer om det inte finns kunder som 

tankar där. 

I följande stycke besvaras frågeställningarna Hur kan de utvalda arbetsmaskinerna 

verka i ett framtida vätgassamhälle i Gävleborg i fråga om tillgången på vätgas 
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utifrån produktion, distribution och tankning? och Vilka huvudsakliga tekniska, 

ekonomiska, hälso- och miljörelaterade fördelar kan en omställning till 

vätgasdrivna arbetsmaskiner innebära under användningsfasen för aktörer i 

Gävleborg? I ett framtida vätgassamhälle i Gävleborg kan de utvalda 

arbetsmaskinerna med vätgasdrift verka på liknande vis som dagens fossildrivna 

arbetsmaskiner. Så länge det finns en tillfredsställande vätgasproduktion och 

passande infrastruktur kan vätgasdrivna arbetsmaskiner tankas utan att aktörer 

behöver införa drastiska förändringar i rutiner och arbetssätt. Huvudsakliga fördelar 

som en omställning till vätgasdrivna arbetsmaskiner skulle innebära är mindre 

slitage och belastning på arbetsmaskiners olika delar vilket i sin tur medför mindre 

behov av service och underhåll (Mekhilef et al., 2012). Dessutom förbättras 

arbetsmiljö och hälsa för omgivningen till följd av minskade vibrationer och buller 

som tidigare uppstod från arbetsmaskinerna (Ghobadpour et al., 2019; Mekhilef et 

al., 2012). Användningen av vätgasdrivna arbetsmaskiner genererar inga direkta 

växthusgasutsläpp och har därför en mindre miljöpåverkan än fossildrivna 

arbetsmaskiner (Fossilfritt Sverige, u.å.a; Liu et al., 2020; Reaño, 2020). Med tanke 

på den variation av branscher som olika arbetsmaskiner används inom kan en 

omställning resultera i minskade växthusgasutsläpp på såväl regional som nationell 

nivå (Naturvårdsverket, 2018).  

För de aktörer som använder sig av arbetsmaskiner idag anses det förmodligen som 

något positivt att det finns vissa likheter mellan vätgasdrivna och fossildrivna 

arbetsmaskiner (Alazemi & Andrews, 2015; Chang et al., 2019). Infrastrukturen vid 

användning såväl som vid tankning kan på grund av dessa likheter bestå och innebär 

kanske inga större förändringar i dagliga arbetsrutiner. Dessutom behöver inte 

företag förse sina anställda med omfattande kompetensutbildningar för att börja 

använda de vätgasdrivna arbetsmaskinerna. På köpet förbättras även de anställdas 

hälsa.  

Beroende på hur och när en omställning sker kommer det att påverka vilken 

kompetens som finns i samhället för vätgasdrift överlag. Vid en omställning till ett 

vätgassamhälle kommer människor behöva utbilda sig inom nya områden som 

exempelvis besiktning, mekning och service av vätgasdrivna arbetsmaskiner istället 

för konventionella som drivs på diesel eller HVO. Även om det inte uppstår några 

större behov av service- och underhåll av mekaniska delar i en vätgasdriven 

arbetsmaskin kan andra typer av tidskrävande och kostsamma aktiviteter uppstå 

som ännu inte är uppmärksammade idag.  

5.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en förenklad litteraturöversyn i kombination med 

personlig kommunikation. Då statistik för arbetsmaskiner inte påträffades genom 

litteratursökningen har personlig kommunikation varit avgörande för både avsnitt 

3 Arbetsmaskiner och avsnitt 4 Resultat samt för att erhålla en lokal förankring av 

ett framtida vätgassamhälle i Gävleborg. Personlig kommunikation möjliggjorde att 
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en vätgasdriven pistmaskin kunde inkluderas i studien eftersom det inte fanns 

litteratur för att bedöma den tekniska mognaden eller presentera regional statistik. 

Däremot bestod den personliga kommunikationen av en kontaktperson som 

berättade om utvecklingen av en vätgasdriven pistmaskin, vilket låg till grund för 

bedömning av TRL för en vätgasdriven pistmaskin. Det hade varit önskvärt att 

kunna stärka bedömningsunderlaget med utförd forskning och litteratur vilket 

enligt pistmaskinstillverkaren finns men inte offentligt och publicerat. Kontakt med 

fler arbetsmaskinstillverkare initierades i syfte att få en mer detaljerad och aktuell 

bild av just teknisk mognad för vätgasdrivna arbetsmaskiner. Några av dessa 

aktörer kunde inte bistå med information av skäl som exempelvis otillåten spridning 

av känslig information på grund av börsnotering. Andra aktörer hade ingen 

information att bidra med och ville inte medverka i studien alls.  

För att bedöma TRL av vätgasdrivna arbetsmaskiner och därigenom deras 

etableringsmöjligheter i Gävleborg ansågs det nödvändigt att anpassa TRL-

verktyget efter studiens syfte. I linje med Engel et al. (2012) och Tomaschek et al. 

(2016) kvarstod TRL-verktygets huvudsyfte och övergripande format. Däremot 

justerades TRL 9 så att tekniken inte bara skulle vara färdigutvecklad utan även 

finnas tillgänglig på marknaden. Justeringen ansågs var nödvändig för att bedöma 

de vätgasdrivna arbetsmaskinernas etableringsmöjligheter i Gävleborg.  

Litteraturunderlaget som användes vid bedömning av TRL för en vätgasdriven 

hjullastare blev äldre för varje nivå av TRL som uppnåddes. Det berodde på att den 

senaste litteraturen som inkluderades som underlag testade beståndsdelar av den 

huvudsakliga tekniken i labbmiljö; en vätgasdriven hjullastare. Flera år tidigare 

hade en sammansättning av delkomponenter som ingår i en vätgasdriven hjullastare 

testats i en verklighetsliknande miljö med lyckade resultat. Det kan verka ologiskt 

att TRL för en teknik kan minska med tiden eller öka bakåt i tiden men för att 

exempelvis vidareutveckla en delkomponent som i längden förbättrar 

huvudteknikens prestanda kan just den komponenten återgå till en lägre TRL. Med 

andra ord så minskar rimligtvis inte huvudteknikens TRL med tiden, men om det 

däremot pågår vidareutveckling och optimering kommer lägre nivåer av TRL 

bevisas med tiden. Därav kan nyare underlag, exempelvis litteratur, påvisa lägre 

TRL och vice versa.  

I och med att studien utgick från en förenklad anpassning av TRL uppskattades de 

etableringsmöjligheter som finns för respektive vätgasdriven arbetsmaskin utifrån 

påvisad TRL. Tillämpningen av denna metod innebar att inga detaljerade 

beskrivningar av exakta etableringsmöjligheter utfördes, exempelvis vilka exakta 

komponenter som behöver testas eller hur tester i operativ miljö bör gå till.  
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5.2 Framtida studier 

För en djupare analys och bedömning av teknisk mognad kan en mer utförlig och 

grundläggande anpassning av TRL användas. Respektive TRL kan i en djupare 

analys brytas ner i ytterligare frågor och underkategorier för att inkludera bland 

annat risk i bedömningen. Dessutom finns det flera tillämpningar av TRL som 

exempelvis innefattar viktning av medelvärden (De Rose et al., 2017; DOE, 2011; 

Nolte et al., 2003; SIS, 2019). Det kan medföra en djupare förståelse för vilka 

exakta etableringsmöjligheter som finns baserat på den tekniska mognaden.  

Resultatet i studien visar att både en vätgasdriven sopmaskin och pistmaskin uppnår 

TRL 9 vilket indikerar att teknikerna är mogna och finns tillgängliga på marknaden 

idag. Samtidigt visar resultatet att dessa vätgasdrivna arbetsmaskiner trots det inte 

används vilket indikerar att det finns andra trösklar eller hinder för etablering. 

Därför kan det vara relevant att undersöka andra förutsättningar än tekniska och 

miljörelaterade för en djupare förståelse kring trösklar och hur de eventuellt kan 

övervinnas. Exempel på aspekter som kan vara väsentliga för diverse aktörer att 

undersöka vidare är ekonomi, kompetens och säkerhet. 

Något som framkommer i studien är att det inte finns tillräckligt med statistik och 

information om arbetsmaskiner överlag i Sverige. I framtiden kan det vara 

intressant att undersöka hur många av respektive arbetsmaskin som faktiskt finns 

och används. Det vore även intressant att utföra en liknande studie där fler typer av 

arbetsmaskiner inkluderas. Det skulle kunna utöka generaliserbarheten av framtida 

forskningsresultat vilket kan vara nödvändigt inför en omställning till vätgasdrivna 

arbetsmaskiner. Vid en sådan undersökning skulle ett större framtida 

vätgassamhälle kunna kartläggas med en större arbetsmaskinflotta som drivs på 

vätgas. Även om de fem utvalda arbetsmaskinerna som inkluderades i studien 

återfinns inom många branscher, kan en större variation också leda till en 

kartläggning av potentiell samverkan mellan såväl privatpersoner som företag. För 

att utveckla ett vätgassamhälle kanske dessa interaktioner och dess effekter behöver 

undersökas, exempelvis mellan producenter och användare av vätgas. Det skulle 

kunna leda till att tröskeln för ökad produktion och användning sänks om 

producenterna vet att de får köpare av vätgasen och användarna vet att de får 

tillgång till den vätgas de behöver.  
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6 Slutsats 

Syftet med studien var att uppmärksamma arbetsmaskiners roll i en omställning till 

vätgasdrift samt sprida kunskap om vad en omställning skulle innebära för dagens 

användare av arbetsmaskiner. Detta gjordes genom att belysa möjlig tillämpning i 

nutid av fem utvalda vätgasdrivna arbetsmaskiner samt gestalta dem i ett framtida 

vätgassamhälle. Studien har undersökt vilka etableringsmöjligheter som finns i 

dagsläget för vätgasdrivna hjullastare, pistmaskiner, sopmaskiner, traktorer och 

motviktstruckar i Gävleborg baserat på bedömd TRL för var och en av 

arbetsmaskinerna. En analys av hur dessa vätgasdrivna arbetsmaskiner kan verka i 

ett framtida vätgassamhälle i Gävleborg samt vilka fördelar en sådan omställning 

skulle innebära har också genomförts. Baserat på TRL finns det 

etableringsmöjligheter i olika former för samtliga vätgasdrivna arbetsmaskiner i 

regionen. Vätgasdrivna motviktstruckar och sopmaskiner är båda tillräckligt mogna 

tekniker för att etableras direkt på marknaden genom inköp. Vätgasdrivna 

hjullastare, traktorer och pistmaskiner är fortfarande under utveckling och kan 

därför etableras i regionen genom forskning och ytterligare utveckling eller först 

efter produktlansering på marknaden. De utvalda vätgasdrivna arbetsmaskinerna 

kan verka i ett framtida vätgassamhälle på liknande vis som motsvarande 

fossildrivna arbetsmaskiner gör idag med fördelar som mindre miljöpåverkan, 

vibrationer och buller som i sin tur medför mindre underhållsbehov med tillhörande 

kostnader.  

Studiens resultat visar att det finns möjligheter redan idag att påskynda en 

förändring, inte bara i Gävleborg utan i hela Sverige. De utvalda arbetsmaskinerna, 

med diesel eller HVO som drivmedel, är verksamma inom branscher som motsvarar 

stora delar av det svenska näringslivet, en omställning till vätgasdrift kan därför ha 

en stor betydelse för en nationell reducering av växthusgasutsläpp. Det finns stor 

potential, särskilt för aktörer inom industrin, att upprätta egen vätgasproduktion och 

därmed bli självförsörjande på vätgas som drivmedel till arbetsmaskiner. 

Arbetsmaskiner som används flitigt inom sådana branscher, och samtidigt är ett 

energikrävande fordonsslag, är av den anledningen tänkbara inför omställningen. 

Detta kan bli en av de radikala förändringar som enligt EU behövs i förverkligandet 

av The European Green Deal och för att uppnå målet om att åstadkomma 

klimatneutralitet år 2050.  
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A1 

Bilaga A – Genomförande av urval av 

arbetsmaskiner 

 



 

A2 

 



 

A3 

 



 

A4 

 

  



 

B1 

Bilaga B – Personlig kommunikation  

Lista över personer vi haft personlig kommunikation med, inklusive de frågor som 

ställts. Varje kombination av frågor har tilldelats en bokstav för att illustrera 

vilken kontaktperson som fått vilka frågor. 

 

Person/företag Information 

gällande: 

Typ av kontakt  Datum  Frågor 

S. Alanärä, 

Kungsberget  

Pistmaskin  Telefon  29 april 

2021 

B 

L. Andreasen, Prinoth Pistmaskin  Telefon  15 mars 

2021 

D 

Arla (anonym person)  Jordbruk Telefon 29 april 

2021 

H 

L. Astner, Gävle 

Hamn 

Planer för 

vätgas i Gävle 

Hamn 

Telefon  3 maj 

2021 

E 

Bollebacken (anonym 

person) 

Pistmaskin  Telefon  30 april 

2021 

B 

C. Brink, 

Hemlingbybacken  

Pistmaskin  Telefon  29 april 

2021 

B 

Chef på Intra 

Transport Sandvik 

(anonym person)   

Hjullastare, 

traktor & 

motviktstruck 

Telefon  29 april 

2021 

A 

Edsbybacken (anonym 

person)  

Pistmaskin  Telefon  30 april 

2021 

B 

H. Eriksson, 

BillerudKorsnäs 

Hjullastare, 

sopmaskin, 

Telefon  29 april 

2021 

A 



 

B2 

traktor & 

motviktstruck 

Fågelhällan (anonym 

person)  

Pistmaskin  Mejl  29 april 

2021 

B 

Gård i Italien (anonym 

person och anonymt 

företag) 

Traktor Kontaktformulär 

på företagets 

hemsida 

27 april 

2021 

C 

Hassela Ski Resort 

(anonym person)  

Pistmaskin  Mejl 7 maj 

2021 

B 

Hedebacken (anonym 

person)  

Pistmaskin  Mejl  5 maj 

2021 

B 

P. Hedström, Gävle 

Alltransport  

Sopmaskin  Telefon  30 maj 

2021 

A 

F. Jelk, Järvsöbacken  Pistmaskin  Mejl  6 maj 

2021 

B 

O. Ritzen, Linde  Ett framtida 

vätgassamhälle 

Mejl  3 maj 

2021 

F 

MaskinLeverantörerna 

(anonym person)  

Hjullastare, 

pistmaskin, 

sopmaskin, 

traktor & 

motviktstruck 

Telefon & mejl 20 april 

2021 

G 

Ordförande S. Leijon, 

Hoforsbacken  

Pistmaskin  Telefon  30 april 

2021 

B 

R. Sletten, Göranssons 

åkeri AB 

Hjullastare, 

traktor & 

motviktstruck 

Telefon  29 april 

2021 

A 

Vallens Gård (anonym 

person)  

Hjullastare & 

traktor  

Telefon  29 april 

2021 

A 



 

B3 

Yilport (anonym 

person)  

Hjullastare, 

traktor & 

motviktstruck 

Telefon  3 maj 

2021 

A 

 

Frågor 

A - Frågor till industri-, jordbruks- och kommunal verksamhet 

• Använder ni någon/några av följande arbetsmaskiner i er verksamhet: 

hjullastare, sopmaskin, traktor eller motviktstruck?  

• Hur många har ni av respektive arbetsmaskin?  

• Vad använder ni för drivmedel i dessa arbetsmaskiner?  

• Hur och var tankar ni dem?  

B - Frågor till alpin verksamhet 

• Hur många pistmaskiner har ni i er verksamhet?  

• Vad använder ni för drivmedel i dessa arbetsmaskiner?  

• Hur och var tankar ni dem?  

• Är det den lokala alpina klubben som är ansvarig över pistning eller någon 

annan aktör?  

C - Frågor ang. TRL 

• Vi har läst i en studie att ni sommaren 2012 skulle testa en vätgasdriven 

prototyp traktor tillverkad av New Holland på er gård. Vi undrar om det 

testet blev av och om det uppvisade lyckade resultat? 

D - Frågor ang. TRL på vätgasdriven pistmaskin 

• Hur har er vätgasdrivna pistmaskin testats? 

• Anser ni att testerna varit lyckade?  

• Hur länge kan pistmaskinen köras på en vätgastank? 

• Har ni en vätgasdriven pistmaskin till försäljning? 

• När ska er vätgasdrivna pistmaskin lanseras?  

E - Frågor ang. framtidsplaner i Gävle hamn 



 

B4 

• Hur kommer vätgasen att tillverkas i den planerade vätgasanläggningen? 

Om elektrolys, var kommer elen tas ifrån? 

• Hur många vätgastankstationer planerar ni att inrätta? 

F - Frågor ang. framtidsplaner till Linde 

• Som vi har förstått det så producerar ni er vätgas via Er vindkraftpark i 

Jädraås, men hur distribuerar ni vätgasen till era kunder och har ni planer 

på att utöka ert nätverk den närmsta tiden?  

• Hur ser ni på Er roll i Gävleborgs framtida vätgassamhälle?  

• Hur långt bort i tiden tror ni att ett realistiskt vätgassamhälle är?  

• Har ni något samarbete som kopplar ihop vätgas med arbetsmaskiner?  

• Vilka är de största trösklarna för en omställning till vätgasdrivna 

arbetsmaskiner enligt Er?  

G - Frågor om försäljningsstatistik  

• Har ni någon försäljningsstatistik på hjullastare, sopmaskiner, traktorer, 

motviktstruckar eller pistmaskiner i Sverige? 

• Har ni någon försäljningsstatistik på dessa arbetsmaskiner för region 

Gävleborg? 

• Hur ser arbetet ut med vätgasdrivna arbetsmaskiner i Sverige? 

H - Frågor till Arla 

• Vilken är er största gård i Gävleborg?  

 

 



 

C1 

Bilaga C – Technology Readiness Level 

 



 

C2 

 

Table 1. Technology Readiness Level (DOE, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



 

D1 

Bilaga D - Top Level Questions for Determining 

Anticipated TRL 

 

Appendix F, Table F-1. Top Level Questions for Determining Anticipated TRL 

(DOE, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



 

E1 

Bilaga E – Anpassade TRL-frågor 

Tabell över de anpassade ja/nej frågor för bedömningen av teknisk mognad. 

Nivå  Fråga 

TRL 

1 

Har grundläggande forskning av den vätgasdrivna arbetsmaskinen 

observerats och rapporterats? 

TRL 

2 

Har ett tekniskt koncept formulerats för den vätgasdrivna 

arbetsmaskinen? 

TRL 

3 

Har analytisk och experimentell bevisning av konceptet för den 

vätgasdrivna arbetsmaskinen förekommit? 

TRL 

4 

Har validering av den vätgasdrivna arbetsmaskinens delkomponenter 

genomförts via tester tillsammans/separat i labbmiljö? 

TRL 

5 

Har validering av den vätgasdrivna arbetsmaskinens delkomponenter 

genomförts via tester tillsammans/separat i en verklighetsliknande 

labbmiljö? 

TRL 

6 

Har en lyckad prototypdemonstration av den vätgasdrivna 

arbetsmaskinen utförts i en verklighetsliknande miljö? 

TRL 

7 

Har en lyckad fullskalig prototypdemonstration av den vätgasdrivna 

arbetsmaskinen utförts i en operativ verklighetsliknande miljö? 

TRL 

8 

Har en verklig vätgasdriven arbetsmaskin kvalificerats genom operativa 

tester och demonstrationer? 

TRL 

9 

Har en verklig vätgasdriven arbetsmaskin bevisats kunna utföra 

framgångsrika uppdrag under verkliga förhållanden och finns den 

tillgänglig på marknaden?  

 

 

 

 



 

F1 

Bilaga F – TRL för vätgasdrivna arbetsmaskiner 

De nivåer som respektive arbetsmaskin har bedömts uppnå presenteras i följande 

tabeller, de nivåer som inte har bekräftats, och därmed inte presenterats i 

resultatet, har exkluderats ur tabellerna. 

Hjullastare 

Nivå  Fråga Uppfylls 

denna 

nivå?  

Referens 

TRL 

3 

Har analytisk och experimentell 

bevisning av konceptet för en 

vätgasdriven hjullastare förekommit? 

Ja (Li et al., 2016)         

(Li et al., 2018)   

(Li et al., 2020) 

TRL 

4 

Har validering av en vätgasdriven 

hjullastares delkomponenter 

genomförts via tester 

tillsammans/separat i labbmiljö? 

Ja 

 

(Vehicle Projects 

Inc, 2009) 

TRL 

7 

Har en lyckad fullskalig 

prototypdemonstration av en 

vätgasdriven hjullastare utförts i en 

operativ verklighetsliknande miljö? 

Ja (Bétournay et al., 

2004) 

 

Pistmaskin 

Nivå  Fråga Uppfylls 

denna 

nivå?  

Referens 

TRL 

7 

Har en lyckad fullskalig 

prototypdemonstration av en 

vätgasdriven pistmaskin utförts i en 

operativ verklighetsliknande miljö? 

Ja L. Andreasen, 15 

april 2021 

TRL 

8 

Har en verklig vätgasdriven 

pistmaskin kvalificerats genom 

operativa tester och demonstrationer? 

Ja L. Andreasen, 15 

april 2021 



 

F2 

 

Sopmaskin 

Nivå  Fråga Uppfylls 

denna 

nivå?  

Referens 

TRL 

7 

Har en lyckad fullskalig 

prototypdemonstration av en 

vätgasdriven sopmaskin utförts i en 

operativ verklighetsliknande miljö? 

Ja (Bach, 2012)  

(Empa, 2012) 

TRL 

9 

Har en verklig vätgasdriven 

sopmaskin bevisats kunna utföra 

framgångsrika uppdrag under verkliga 

förhållanden och finns den tillgänglig 

på marknaden? 

Ja Green Machines 

(2020b) 

 

Traktor 

Nivå  Fråga Uppfylls 

denna 

nivå?  

Referens 

TRL 

6 

Har en lyckad prototypdemonstration 

av en vätgasdriven traktor utförts i en 

verklighetsliknande miljö? 

Ja (Ghobadpour et 

al., 2019)      

(New Holland’s 

NH2 Fuel Cell 

Powered Tractor 

to Enter Service, 

2012). 

TRL 

7 

Har en lyckad fullskalig 

prototypdemonstration av en 

vätgasdriven traktor utförts i en 

operativ verklighetsliknande miljö? 

Ja (Gård i Italien – 

anonym person 

och företag, 

epersonlig 

kommunikation, 

27 april 2021).  

 

 



 

F3 

Motviktstruck 

Nivå  Fråga Uppfylls 

denna 

nivå?  

Referens 

TRL 

8 

Har en verklig vätgasdriven 

motviktstruck kvalificerats genom 

operativa tester och 

demonstrationer? 

Ja (STILL, u.å.a) 

TRL 

9 

Har en verklig vätgasdriven 

motviktstruck bevisats kunna utföra 

framgångsrika uppdrag under 

verkliga förhållanden och finns den 

tillgänglig på marknaden? 

Ja  (Energiforsk, 2016)   

(Linde Materials 

Handling, 2019) 

(STILL, u.å.b) 

 


