EN FÄRDPLAN FÖR ATT
FRÄMJA ELFORDON I
SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN
OCH SAMTIDIGT
STÄRKA DEN SVENSKA
KONKURRENSKRAFTEN

FÖRORD
Det pågår en stor transformering av världens
fordonsindustri. Det är ett resultat av flera
faktorer – av förändrade transportbehov när
allt fler människor bor i stora städer, av det
geografiska skiftet av tillväxt och tillverkning
till snabbt växande utvecklingsekonomier och
av en fortsatt och ökande fokus på energieffektivisering och utsläppsminskning.
I den här transformeringen kommer
fordonen att anpassas för att möta de nya,
förändrade transportbehoven och kundförväntningarna som uppstår. Elfordon kommer
att vara en mycket viktig och stor del av
omställningen. Eldrift är överlägsen i sin
energieffektivitet, körupplevelsen fantastisk
och avsaknaden av både avgaser och ljud
tilltalande på många sätt.
Liksom i alla industriella omvälvningar
kommer det att finnas vinnare och förlorare.
Sverige har därför en möjlighet. Genom att
vara med i transformeringen kan viktiga
exportnäringar och många jobb värnas. Nya
lösningar, produkter och företag som kan nå
en global marknad kan växa fram. Landet kan
dra åt sig investeringar och vara en plats där
morgondagens kunskap och innovationer
skapas. Dessutom kan vi själva få del av de
positiva miljöeffekterna av elfordon. Det är
också en förutsättning för att de svenska
klimatmålen för transportsektorn ska nås.
Sverige har goda förutsättningar för att
realisera den här möjligheten. Vi har en stark
fordonsindustri som tillverkar komponenter,

bilar, bussar och lastbilar. Dessutom har vi
starka företag och kompetenskluster inom
elteknik, kraftelektronik och energiförsörjning
– något vi i stort sett saknar vad gäller fossila
drivmedel. Vår ovanligt rena elproduktion och
billiga el gör också att Sverige har mycket att
vinna på en egen omställning till fler elfordon.
FÖR ATT TA VARA PÅ DEN HÄR
MÖJLIGHETEN KRÄVS DET SATSNINGAR
OCH EN NATIONELL STRATEGI.
Den här färdplanen är ett näringslivsinitiativ
för att främja elfordonsmarknaden på ett sätt
som gynnar Sverige – som bidrar till samhällsekonomiska vinster, till miljövinster och till en
stärkt framtida konkurrenskraft. Den är
resultatet av en process som engagerat hundratals människor och över 80 organisationer
– företag, användarorganisationer, forskningsinstitut, kommuner.
Färdplanen innehåller förslag på målsättningar och åtgärder som kan stärka den
svenska konkurrenskraften, som kan öka
attraktiviteten av Sverige som marknad och
som på ett kostnadseffektivt sätt kan öka
andelen elfordon på våra vägar. Syftet med
processen har varit att mobilsera svenskt
näringsliv och visa att det finns en investeringsvilja. Förhoppningen är att den viljan kan
mötas av långsiktiga och tydliga spelregler
som tar tillvara på de möjligheter som en
omställning till elfordon innebär.
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KONSORTIET
Initiativtagare till konsortiet är ABB, AB Volvo, Autoliv, PostNord, Robert Bosch, Siemens,
Vattenfall och Volvo Cars.
Dessutom har individer från en stor mängd organisationer bidragit med engagemang
och kunskap. Utan detta engagemang hade inte färdplanen varit möjlig. De medverkande
organisationerna kan dock inte lastas för de påståenden och slutsatser som framförs i
färdplanen.
Arbetet med processen, analysen och rapporten har letts och utförts av Benjamin Ståhl,
Blue Institute, med hjälp av Åsa Wettermark, Örjan Larsson, Anna Brattström, Markus
Ejenäs och Anders Gunér. Projektet har drivits med stöd från VINNOVA.
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EXECUTIVE SUMMARY

En färdplan
för Sverige
Transportbehovet i världen är större än någonsin
och växer. Energieffektiva lösningar, lägre
driftskostnader och renare transporter är en
global angelägenhet. Elektrifiering av vägfordon
är en viktig del av den strävan. Världen över
satsas det därför på elfordon.
Men utvecklingen kommer inte att ske av sig
själv. För att Sverige ska kunna delta i den här
transformeringen och dra nytta av det globala
teknikskiftet behövs både kraftsamling och
samordning. Den här färdplanen beskriver hur
en satsning på elfordon kan utformas för att
gynna Sverige och vad som krävs för att realisera
den potential som elektrifiering innebär.

8

ROADMAP: SWEDEN

EXECUTIVE
E N FÄ R D P
L A N F Ö R SUMMARY
SVERIGE

Färdplanen är resultatet av näringslivsinitiativet Roadmap Sweden. I en process som samlat
över 80 organisationer har en färdplan skapats i syfte att säkerställa att svensk industri
är med i utvecklingen av den växande elfordonsmarknaden, vilket både stärker företagens internationella konkurrenskraft och
realiserar miljöpotentialen av elektrifiering.
Elfordon är en angelägenhet för Sveriges
största branscher. Den svenska fordonsindustrin, energiföretagen och bygg och fastighetssektorn utvecklar och levererar produkter och
tjänster över hela världen. Både samhällstjänsterna och handeln är också beroende av
fungerande och kostnadseffektiva transporter.
Sverige är en mycket liten del av den
globala fordonsmarknaden – inte ens en halv
procent av världens fordon säljs här. Samtidigt
är den svenska fordonsindustrin både stor och
betydande för Sverige. I många områden är
den världsledande. Det tillverkas bilar, lastbilar, bussar och kritiska komponenter som
drivlinor och säkerhetssystem i Sverige som
säljs över hela världen. Därför är den svenska
industrin direkt beroende av de faktorer som
påverkar marknaden globalt.
ELFORDON ÄR EN VIKTIG DEL AV LÖSNINGEN
I DEN JAKTEN PÅ ALTERNATIVA DRIVMEDEL
Den globala fordonsflottan växer med rekordfart. Det är en konsekvens av att vi blir fler
människor på jorden, och att fler människor
blir rikare. Det finns en stark koppling mellan
fordon per capita och ökad välfärd. Med den
här tillväxttakten kan fordonsflottan växa till
1,8 miljarder bilar år 2030 – en fördubbling
från dagens nivåer.1 Tre världsomspännande
megatrender gör att det blir svårt att driva
dem med fossila bränslen som idag:

t ¯UHÊSEFSGÚSBUUCFHSÊOTBWÊYUIVTHBTVUTMÊQQ
tillsammans med en begränsad tillgång på
olja driver upp priser och skatter

t 4UÚSSFPDITOBCCUWÊYBOEFTUÊEFSMFEFSUJMM
lokala miljöutmaningar som bara kan lösas
med alternativa drivmedel och nya transportbeteenden
t 4ÊLFSIFUTQPMJUJTLBÚWFSWÊHBOEFOPDIFLPOPmiska beroendeförhållanden oroar de länder
och regioner som inte har egna oljereserver.
Tillsammans innebär de här trenderna ett
starkt tryck för en jakt på förbättrad bränsleekonomi i fordon. Optimering av motorer,
mindre storlek på bilarna och lättare material
har lyckats sänka både bränsleförbrukning
och utsläpp. Än är inte den potentialen uttömd, men för att närma sig en fossilfri global
fordonsflotta behövs ny teknik och nya bränslen.
Ett av de viktigaste spåren är elektrifiering
som har många fördelar. Elektrifiering är alltid
energieffektivare eftersom elmotorers verkningsgrad är överlägsen förbränningsmotorernas. Hybridisering är en stark trend som inom
kort kommer att omfatta samtliga fordon på
marknaden, åtminstone i sin milda form som
startstop hjälp.
El som drivmedel har också fördelen att
vara flexibelt – den kan produceras på många
olika sätt, i alla länder – och även helt förnybart. Det finns ett etablerat produktions- och
distributionssystem som redan idag kan
hantera ett stort antal elbilar.
Fördelarna med elfordon är flera: högre
verkningsgrad, lägre förbrukning i stadstrafik,
låg ljudnivå och ett högt vridmoment över ett
brett varvtalsområde. Det ger goda accelerations och fartegenskaper vilket gör att elbilen
har köregenskaper som ofta överträffar en
konventionell bil. Under drift är elmotorn
avgasfri och ger kombinerat med förnybar
elproduktion mycket låga växthusgasutsläpp.
Den elektriska drivlinan är enkel och robust,
vilket ger lång livslängd och lägre servicebehov.
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SNABB OMSTÄLLNING MÖJLIG
Elfordonens fördelar och trycket på en omställning till alternativa drivmedel driver
utvecklingen. Det pressar i sin tur kostnader.
Så fort det relativa priset i ett segment eller
för en fordonstyp blir konkurrenskraftigt
kommer omställningen att gå snabbt – något
som redan skett för tvåhjulingar. I de breda
segmenten är elfordon däremot fortfarande
dyra att tillverka, och ytterligare satsningar
och utveckling behövs för att elfordon ska bli
en signifikant del av fordonsmarknaden.
Det är då angeläget att skapa förutsättningar för att svenska företag ska vara med i
framkanten av utvecklingen. Det stärker
företagens internationella konkurrenskraft och
kan innebära att tillverkning och utveckling
etableras här – och stannar här.
Dessutom är behovet och den potentiella
effekten av en omställning av transporter
också stort i Sverige. På grund av att den
svenska elproduktionen orsakar förhållandevis
mycket låga växthusgasutsläpp utgör transportsektorns oljeberoende en förhållandevis
stor och trögrörlig kvarvarande källa till
utsläpp. Att elproduktionen i Sverige är ren
gör också att effekten av att byta till eldrift är
större här än på många andra platser i världen. I termer av en elbils koldioxidutsläpp per
kilometer orsakar den svenska elproduktionsmixen endast ca 4 g CO2/km, jämfört med ca
85 g CO2/km för europeisk elproduktionsmix
(som jämförelse var det genomsnittliga utsläppen 144 g CO2/km från nyregistrerade personbilar i Sverige år 2011).
EN MÖJLIGHET FÖR SVERIGE
En omställning av fordonsflottan mot fler
elfordon är inte bara möjlig utan också önskvärd. En växande elfordonsmarknad får
effekter på sysselsättningen och på konkurrenskraften i två av Sveriges viktigaste industrisektorer: fordonsindustrin och kraftindu-
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strin. En växande marknad främjar också
innovation och skapandet av nya företag som
utvecklar produkter och lösningar som kan
säljas på en global marknad.
Nyckeln till att driva omställningen är att
det finns lönsamhet – för tillverkare, tjänsteleverantörer och användare. Då skapas de
nödvändiga förutsättningarna för en varaktig
förändring. För att åstadkomma det krävs
ytterligare satsningar på utveckling av fordonen, infrastrukturen och relaterade tjänster.
Målsättningen är att Sverige ska bli världsledande inom elfordon innan år 2030.
Med det menas att det ska finnas internationellt konkurrenskraftiga företag inom området
etablerade här, forskningsmiljöer med mycket
hög nivå, relevant utbildning och kompetensförsörjning i landet, en hög grad av användaracceptans samt en gynnsam samhällsplanering för elfordon.
Med konkurrenskraftiga fordon kommer
marknadsvolymerna som en naturlig konsekvens, till en förhållandevis låg kostnad. I sin
tur skapar en växande marknad värde för
leverantörerna och en kontext för vidareutveckling av produkter och för innovation. Men
det behövs strategiska satsningar som röjer
undan marknadshinder och skapar förutsättningar för tillväxt.
EN MILJON ELFORDON ÅR 2030?
Naturvårdsverkets har på regeringens uppdrag tagit fram underlag för en färdplan till ett
klimatneutralt Sverige år 2050 och Trafikverket har i arbetet ansvarat för transportområdet. Underlagen pekar på behovet av en stor
andel elfordon på vägarna år 2030 för att nå
det svenska målet. Ett vanligt förekommande
scenarioantagande i dessa och andra klimatstrategiska underlag är att det ska finnas en
miljon elfordon i Sverige år 2030, eller motsvarande att 20 procent av personbilarnas
körda kilometer sker med eldrift.2

E N FÄ R D P L A N F Ö R S V E R I G E

Ännu saknas dock en tydlig nationell
strategi för hur detta ska åstadkommas.
Inom Roadmap Sweden har tillverkare och
användare engagerat sig och redovisat sina
ambitioner, scenarion och prognostiserade
behov. Ofta gäller det begränsade segment
eller applikationer men genom att lägga ihop
dem har en övergripande potential identifierats.
Sammantaget finns det en potential att nå
ca en miljon elfordon – personbilar och lätta
lastbilar – till år 2030. Segmentsmässigt finns
potentialen tidigt inom transportbilar (lätta
lastbilar) med ren eldrift, laddhybrider som
förmånsbilar och ”bruksbilar” (personbilar
som används i kommersiell och offentlig
verksamhet) med ren eldrift. Potentialen för
laddhybrider och helt elektriska stadsbussar
bedöms också vara hög. Om större investeringar också görs för tunga lastbilar i form av
elektrifierade vägar påverkas utsläppen – liksom driftskostnaderna – drastiskt och positivt.
ELEKTRIFIERING INNEBÄR STORA POSITIVA
MILJÖEFFEKTER…
Skulle potentialen uppfyllas realiseras stora
miljövinster och en utveckling där de svenska
klimatmålen kan uppfyllas. Växthusgasutsläppen minskar med ca 90 procent jämfört
konventionella bilar – och då jämfört med
framtidens mycket effektivare förbränningsmotorer.3 För varje bil som ersätts av en elbil
minskas utsläppen med ca 2 ton koldioxid per
år. Elfordon är alltså en mycket viktig komponent i måluppfyllelsen.
Därtill finns det en potential att elektrifiera
betydande delar av busstrafiken till år 2030,
genom laddhybridbussar och/eller ren eldrift.
Då bussar endast står för en begränsad del av
koldioxidutsläppen blir minskningen inte lika
stor som för personbilar och lätta lastbilar
men lokalt påtaglig genom att buller och
avgaser minskar.

Om dessutom elektrifiering av vägar sker
längs med de stora transportlederna i triangeln Stockholm – Göteborg – Malmö skulle en
fjärdedel av den tunga trafikens koldioxidutsläpp undvikas. Det skulle innebära en besparing på ca 1 miljon ton koldioxid och 330
miljoner liter diesel – samtidigt som driftskostnaderna skulle minska drastiskt för åkarna.
Sammantaget skulle utvecklingen också
innebära möjligheter att minska lokala föroreningar, partikelutsläpp och buller i städer.
Därmed bidrar elfordon till en attraktivare,
renare närmiljö i städer. Därför är det en
realistisk målsättning att skapa helt avgasfria
miljözoner, där endast eldrift förekommer, i
storstädernas stadskärnor till år 2030.
…MEN FÖR ATT POTENTIALEN SKA
REALISERAS KRÄVS SATSNINGAR
Det är dock ingen självklarhet att den beskrivna potentialen realiseras. För att det ska ske
krävs fortsatt sjunkande kostnader för batterier, kraftelektronik och fordonsintegration
genom teknisk utveckling och ökande volymer
globalt.
Till viss del är utvecklingen därför beroende av omvärldsfaktorer som är svåra eller
omöjliga att påverka i Sverige.
Men det krävs också åtgärder för att
undanröja marknadshinder, stimulera efterfrågan, bygga nödvändig infrastruktur och
tillhandahålla tjänster.
Genom att vara mer eller mindre mottaglig
för elfordon avgörs hur attraktivt det är att
utveckling och tillverkning av framtidens
produkter sker i Sverige – och därmed tillgång
till en stor marknad internationellt.
Marknaden bygger inte sig själv. Det
kommer att krävas investeringar och satsningar för att ta tillvara på den möjlighet som
elektrifiering innebär. Det behövs en nationell
strategi.

ROADMAP: SWEDEN
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EXECUTIVE
E N FÄ R D P LSUMMARY
AN FÖR SVERIGE

1. Regeringen bör tillsätta en nationell
samordning som skapar förutsättningar
för introduktion av elfordon
Genom samordning ökar nyttan av investerade resurser och av de erfarenheter som uppstår.
Risken för fragmentering och för nationella eller kommunala särlösningar minskar. Samordningen baseras på att regeringen och industrin har en gemensam avsiktsförklaring för att blir
världsledande inom tillverkning och användning av elfordon. Samordningen bör verka för att:
UÊ À>À>ÊFL`iÀÊÊ>ÊÃ> BÃÃÌ>ÃiÀ]Ê ÃÊ>B iÌiÊV ÊÊ>>`i
UÊ ÌÛÌÊÛiÀ>ÊvÀÊ>ÌÌÊÕ`>À>Ê>À>`Ã `iÀ
UÊ 6iÀ>ÊvÀÊÃÌ>`>À`ÃiÀ}Ê>ÌiÌÊÃ>ÌÊÛ>À>Ê«F`ÀÛ>`iÊÊÌiÀ>Ìi>ÊÃÌ>`>À`ÃiÀ}Ãprocesser
UÊ 6>À>ÊiÊViÌÀ>Ê«ÕÌÊvÀÊvÀ>ÌÃÊV ÊÕÃ>«ÃÃ«À`}°Ê

2. Kraftsamla för att skapa fokuserade,
sektorsövergripande demonstrationsmiljöer i landet
Det finns redan många initiativ och program i Sverige men utmaningen är att koppla ihop dem.
Vi behöver systemdemonstrationer som integrerar olika fordonstyper, tillämpningsområden och
användare – elbilar, citydistribution, el- och laddhybridbussar, bilpooler, snabbladdning och
arbetsplatsparkering – snarare än snävt inriktade program. Därför behövs en fokuserad satsning på ”elektrifieringsnav” där aktörer samlas över branschgränser och användare från olika
samhällsområden och funktioner.

3. Stimulera kundefterfrågan genom
konkreta satsningar och kostnadseffektiva åtgärder
Färdplanen har identifierat en rad utmaningar och möjligheter som kan adresseras på ett
samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt. Det handlar om att undanröja hinder, att med små
medel bygga intresse och stimulera efterfrågan, och om att skapa en trygghet genom tydlighet
och långsiktighet som efterfrågan kan byggas på.
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EXECUTIVE
E N FÄ R D P
L A N F Ö R SUMMARY
SVERIGE

Vad behöver göras?
Roadmap Swedens gemensamma slutsatser är
sorterade i tre faser. På kort sikt är det viktigt
att stärka marknadsförutsättningarna genom
demonstration och kompetensstärkande
insatser. Fokus ligger på kostnadseffektiva
bekvämlighetsförmåner samt undanröjning av
marknadshinder. På medellång sikt kan
marknaden byggas genom infrastruktursinves-

teringar och teknikneutrala styrmedel som
beaktar både emissioner och energieffektivitet.
På längre sikt handlar det om att växla upp
volymer genom kostnadseffektiva incitament
och införandet av avgasfria zoner i stadskärnor. Åtgärdsförslagen i respektive fas beskrivs
närmare nedan.

GENERELLA MARKNADSÅTGÄRDER
I de flesta situationer är elfordon helt jämförbara
med konventionella fordon. Men det finns också
skillnader som kräver en mental omställning –
eller i alla fall en icketraditionell syn på mobilitet,
ägande och körbeteende.

bör därför inte straffas med en högre momssats än vad som gäller för andra persontransporttjänster. Dessutom bör de få tillgång
till bekvämlighetsförmåner och utrymme men
inte belastas med trängselskatter.

En central skillnad jämfört med konventionella
fordon är fördelning mellan fasta och rörliga
kostnader – inköpspriset är högre för elfordon
men driftskostnaden är betydligt lägre. Utmaningen är att ”vända på isberget” med hjälp av
styrmedel, information och demonstration –
och med nya affärsmodeller.

INVESTERA I INFORMATION OCH
DEMONSTRATION SOM ÖKAR
ANVÄNDARACCEPTANSEN

FÄRDPLANEN REKOMMENDERAR FÖLJANDE
ÅTGÄRDER PÅ KORT SIKT:
ANVÄND INNOVATIONSUPPHANDLING
Innovationsupphandling är ett verktyg som gör
det möjligt att premiera teknikutveckling
samtidigt som användare tillgodogör sig
avancerade lösningar. Det passar väl för t.ex.
upphandling av kollektivtrafik, bilpoler, osv.

Osäkerhet vad gäller till exempel räckviddsbehov kan överkommas genom prövoperioder.
Forskning vad gäller användarbeteende och
preferenser ger förutsättningar för att optimera fordon, infrastruktur och tjänster.
SÄKERSTÄLL TESTSITES
För att vara en attraktiv utvecklingsmiljö är
det nödvändigt att det finns fysiska miljöer där
produkter och tjänster kan prövas.

SATSA PÅ BILPOOLER

PÅ MEDELLÅNG SIKT ÄR
REKOMMENDATIONERNA ATT:
OFFENTLIG UPPHANDLING STYRS TILL
ELFORDON

Bilpooler är ett växande fenomen i världen och
Sverige som ger högre nyttjandegrad av
fordonen samtidigt som kostnaden slås ut över
fler användare. De bidrar till att minska
trängseln samtidigt som mobiliteten ökar. De

I den mån elfordon är lämpliga bör offentlig
verksamhet använda sig av dem. Det ger en
tydlig signal till tillverkare samtidigt som det
leder till att många användare exponeras för
eldrift.

ROADMAP: SWEDEN
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E N FÄ R D P L A N F Ö R S V E R I G E

Nu –2015
Lägg grunden

Rekommendationerna i
färdplanen är inriktade
på kostnadssänkande

Stärk förutsättningarna genom
demonstration och kompetensstärkande
insatser. Fokusera på kostnadseffektiva
bekvämlighetsförmåner samt undanröjning
av marknadshinder.

åtgärder som samtidigt
bygger kompetensen inom
Sverige. Därför är stöd till
forskning, utveckling och
demonstration av elfordon,
ingående komponenter
och system viktigt.

MARKNAD

laddinfrastruktur samt deras

Arbeta med innovationsupphandling för att få ut
fordon och laddinfrastruktur på marknaden
Satsa på växande bilpooler genom sänkt moms (lika
som för tåg, buss och taxi), slopade trängselskatter
samt bekvämlighetsförmåner för bilpoolsbilar
Investera i information och demonstration som ökar
användaracceptansen samt forskning om kundernas
krav och användning av elfordon och laddinfrastruktur
Säkerställ testsites, tillgång till miljöer där utveckling
kan bedrivas

Det är också viktigt att
utforma kostnadseffektiva
styrmedel som höjer
– som att få tillgång
till kollektivkörfält

FORDON

elfordonens attraktionskraft

Satsa på FoU för att optimera systemintegration i
fordon (kraftelektronik, batteristyrning, osv)
Prioritera kostnadseffektiva bekvämlighetsförmåner som differentierar elfordon (tillgång till
körfält, parkering, trängselavgifter)
Etablera principen att förmåner följer fordonet –
för att garantera långsiktigheten
Pilotdemonstration av el- och laddhybridbussar

och parkeringsplatser.
bör också vara
teknikneutrala och baseras
på energieffektivitet
kompletterat med
emissioner, och alltid
relateras till utfört arbete.
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INNFRASTRUKTUR

Styrmedel för fordon
Säkerställ att laddning av elfordon i fastigheter inte
belastar energideklarationen
Satsa på information och förenkling för mark- och
fastighetsägare
Etablera synliga laddningsmöjligheter i storstäder
och längs med motorvägarna
Driv standardisering av laddning och
kommunikationsgränssnitt
Satsa på fastighetsägares infrastrukturutbyggnad
genom avdrag för installationer

E N FÄ R D P L A N F Ö R S V E R I G E

2016–2020
Bygg marknaden

2021–2030
Växla upp

Bygg ut infrastrukturen med
investeringar och lagkrav. Elfordonens
höga energieffektivitet samt behovet
av teknikstöd beaktas särskilt vid
fordonsbeskattning

Kostnadseffektiva incitament driver
marknaden. Avgasfria miljözoner i
stadskärnor införs. Tunga gods- och
persontransporter elektrifieras.

Offentlig upphandling styrs mot elfordon

Etablera avgasfria miljözoner där enbart eldrift är tillåten
(för personbilar, bussar och lastbilar) i stadskärnor

Inför zoner i tätorter där godstransporter under vissa
tider på dygnet (t.ex. nattetid) tillåts pga eldrift

Fordonsbeskattning och styrmedel utformas för att
premiera både låga utsläpp och hög energieffektivitet

Bibehåll incitament som säkerställer tilltagande
marknadsvolym

Indexera befintliga och nya vägtullar enligt fordonens
utsläpp

Långtgående elektrifiering av stadsbussnät

Utöka nedsättningsmöjligheterna av förmånsskatten
för elfordon
Etablera rutt och flottdemonstration av el och
laddhybridbussar

Inför lagkrav/byggnormer som medger kostnadseffektiv
tillgång till laddinfrastruktur

Elektrifierade transportkorridorer för tung trafik anläggs
som ett komplement till järnväg

Säkerställ interoperabilitet i laddinfrastrukturen för att
stärka användarnyttan och tjänsteutveckling
Demonstrera totallösning för elväg på allmän väg

ROADMAP: SWEDEN
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E N FÄ R D P L A N F Ö R S V E R I G E

INFÖR ZONER I TÄTORTER DÄR
GODSTRANSPORTER BEGRÄNSAS TILL
ELDRIFT UNDER VISSA TIDER
Elfordonens avsaknad av buller och avgaser
gör att de är mindre störande. För många
verksamheter skulle det vara ett starkt incitament på grund av tidsaspekter och framkomlighet att välja elfordon.

PÅ LÅNG SIKT KAN ZONTANKEN UTÖKAS
GENOM ATT:
ETABLERA AVGASFRIA MILJÖZONER
DÄR ENBART ELDRIFT ÄR TILLÅTEN I
STADSKÄRNOR
Avgasfria miljözoner skulle förbättra luftkvaliteten och ljudnivån avsevärt samtidigt som det
är ett starkt incitament för privata, kommersiella och offentliga fordonsägare att välja
elfordon.

ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA
FORDONENS KONKURRENSKRAFT
Den mest kritiska faktorn för elfordonens framgång är den relativa konkurrenskraften som i sin
tur stärks av sjunkande kostnader och/eller åtråvärda egenskaper och förmåner. Redan nu finns
både fungerande teknik och högpresterande
fordon, men prisskillnaden jämfört med konventionella fordon måste minska för att en bredare
hållbar affär och därmed också en marknad ska
kunna etableras.
PÅ KORT SIKT ÄR DÄRFÖR
REKOMMENDATIONERNA ATT:
SATSA PÅ FOU FÖR ATT OPTIMERA
SYSTEMINTEGRATION I FORDON:
Genom att sänka kostnaden för komponenter,
system och tjänster vad gäller kraftelektronik
och batterisystemen ökar konkurrenskraften
både för fordonen och för de företag som
behärskar tekniken. Även om inte all komponenttillverkning kommer ligga i Sverige är
kompetensen att integrera dem i fordonssystem en kritisk konkurrensförmåga.
PRIORITERA KOSTNADSEFFEKTIVA
BEKVÄMLIGHETSFÖRMÅNER SOM
DIFFERENTIERAR ELFORDON
Erfarenheter från andra marknader visar att

16

ROADMAP: SWEDEN

det framförallt är bekvämlighetsförmåner som
tillgång till körfält, parkering, sänkta trängselavgifter som driver marknaden. De differentierar fordonen och stärker efterfrågan utan att
för den skull kosta samhället mycket. De handlar i stor utsträckning om kommunalt ansvar
vilket också kan göra det enklare att implementera. Däremot är de endast effektiva (och
kostnadseffektiva) medan marknaden är
förhållandevis liten.
ETABLERA PRINCIPEN ATT
FÖRMÅNER FÖLJER FORDONET
För att garantera långsiktighet och stärka
andrahandsvärdet är det viktigt att det inte
sker ständiga omförhandlingar om vad som är
en ”miljöbil” eller inte – särskilt när det gäller
bekvämlighetsförmåner.
PILOTDEMONSTRATION AV EL OCH
LADDHYBRIDBUSSAR
Redan idag finns el och laddhybridbussar i
drift på olika ställen i världen, men de behöver
också demonstreras i svenska förhållanden.
De långa upphandlingsterminerna inom lokal
kollektivtrafik gör att det är angeläget att
arbetet påbörjas omgående.

E N FÄ R D P L A N F Ö R S V E R I G E

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER PÅ
MEDELLÅNG SIKT ÄR ATT:
FORDONSBESKATTNING OCH STYRMEDEL
UTFORMAS FÖR ATT PREMIERA BÅDE LÅGA
UTSLÄPP OCH HÖG ENERGIEFFEKTIVITET
Låga utsläpp är ett relevant och viktigt mål för
transporter men samtidigt är det också en
fråga om kostnader och energieffektivitet –
särskilt för operatörer. Energi- och koldioxidbeskattning bör därför inte missgynna
elfordon.

ETABLERA RUTT OCH FLOTTDEMONSTRATION
AV EL OCH LADDHYBRIDBUSSAR
Nästa steg är att gå till demonstration och
marknadsimplementering i större skala vad
gäller bussar.
PÅ LÅNG SIKT ÄR
REKOMMENDATIONERNA ATT:
BIBEHÅLL INCITAMENT SOM SÄKERSTÄLLER
EN TILLTAGANDE MARKNADSVOLYM

Trängselavgifter m m bör vara anpassade så
att de premierar fordon med låga emissioner.

I ett längre perspektiv är det viktigt att säkerställa att styrmedel understödjer efterfrågan.
Dessutom kan incitament som bidrar till
efterfrågan erbjudas till en lägre kostnad för
samma effekt, då den relativa konkurrenskraften stärkts genom lägre kostnader.

SÄKERSTÄLL NEDSÄTTNINGSMÖJLIGHETERNA
AV FÖRMÅNSSKATTEN FÖR ELFORDON

LÅNGTGÅENDE ELEKTRIFIERING AV
STADSBUSSNÄT

Relationen mellan inköpspris och driftskostnad
för elfordon är annorlunda än för konventionella fordon. De bör dock inte bestraffas för
det relativt högre inköpspriset i förmånsbeskattningsreglerna.

För att realisera avgasfria miljözoner krävs att
även busstrafiken är elektrifierad.

INDEXERA BEFINTLIGA OCH NYA VÄGTULLAR
ENLIGT FORDONENS UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA
INFRASTRUKTUREN
Det finns goda förutsättningar i Sverige för att
bygga ut infrastrukturen och skapa hållbara
affärsmodeller kring laddning. Produktionen av
förnybar energi täcker mer än väl behovet, vi har
ett överskott av elproduktion och marknaden är
dessutom avreglerad vilket ger ett utrymmer för
att skapa nya tjänster.
En ökande mängd elfordon kommer dock att
ställa krav på elnätet och på laddinfrastrukturen. Det är inte komplicerade problem men
om inte hänsyn tas till en växande marknad
kan kostnaderna bli onödigt höga.

PÅ KORT SIKT KRÄVS FÖLJANDE ÅTGÄRDER:
SÄKERSTÄLL ATT LADDNING AV
ELFORDON I FASTIGHETER INTE BELASTAR
ENERGIDEKLARATIONEN
I många sammanhang, särskilt vad gäller
fastigheter, finns en legitim strävan efter
energieffektivisering och därför en minskning
av elförbrukning. Elfordon kan därför skapa
en konflikt mellan olika målstyrningssystem
– mindre energi går åt totalt i samhället, men
mer kanaliseras genom elsystemet. Eftersom
fastigheter energideklareras är det viktigt att
laddning av elfordon inte straffas ur energieffektiviseringsperspektiv.

ROADMAP: SWEDEN
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E N FÄ R D P L A N F Ö R S V E R I G E

INFORMATION OCH FÖRENKLING FÖR MARK
OCH FASTIGHETSÄGARE
Eftersom det är ett nytt behov har byggherrar,
mark- och fastighetsägare och kommuner ett
stort behov av information och kunskap.
Riktade informationskampanjer och samordning mellan kommuner är därför motiverat.
Det gäller frågor som säkerhet, fördelning av
kostnader, förberedande installation osv.
ETABLERA SYNLIGA
LADDNINGSMÖJLIGHETER I STORSTÄDER
OCH LÄNGS MED MOTORVÄGARNA
Laddningsmöjligheter ökar tryggheten och
flexibiliteten för elfordonsförare. Erfarenheter
visar också att tillgången till snabbladdning i
sig ökar utnyttjandet av fordonens potentiella
körsträcka. Det är också viktigt för laddhybrider – om det saknas laddningsmöjligheter
kommer en större andel av körda kilometer i
laddhybrider köras på fossila drivmedel.
Därför är det motiverat med en initial utbyggnad som är synlig i form av laddningsmöjligheter i tätorter och längs trafikerade stråk.
DRIV STANDARDISERING AV LADDNING OCH
KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT
Standardiserade lösningar minskar styckekostnaderna men leder framförallt till en trygghet
både för installatörer och operatörer och för
användare. Tills dess att standarder etablerats
är stolpar som har flera typer av kontakt och
protokoll att rekommendera. Generellt bör
installationer följa den rekommendation som
införs på europeisk nivå för att skapa en
samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av
infrastruktur.
SATSA PÅ FASTIGHETSÄGARES
INFRASTRUKTURUTBYGGNAD GENOM
AVDRAG FÖR INSTALLATIONER
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PÅ MEDELLÅNG SIKT ÄR
REKOMMENDATIONERNA FÖLJANDE:
INFÖR LAGKRAV/BYGGNORMER
SOM SÄKERSTÄLLER TILLGÅNG TILL
LADDINFRASTRUKTUR
På flera håll i världen krävs det att det finns
tillgång till laddningsmöjligheter. Särskilt
relevant är det för nybyggnation och för
särskilda byggnader/områden som parkeringshus. Det är ett sätt att driva marknaden både
vad gäller installationer och användartryggheten.
SÄKERSTÄLL INTEROPERABILITET I
LADDINFRASTRUKTUREN
Ett centralt register och gemensamt (öppet)
kommunikationsgränssnitt som alla operatörer måste använda sig av är en modell som
använts med framgång i andra länder. Det ger
möjligheter till roaming och det stärker
användarnyttan då alla operatörers laddpunkter kan användas, och driver också tjänsteutveckling och innovation.
DEMONSTRERA TOTALLÖSNING FÖR ELVÄG
PÅ ALLMÄN VÄG
Ett första steg mot storskalig elektrifiering av
tung trafik är att tekniken och affärsmodellen
bevisas i sin helhet på allmän väg.
PÅ LÅNG SIKT BÖR:
ELEKTRIFIERADE TRANSPORTKORRIDORER
FÖR TUNG TRAFIK ANLÄGGAS SOM ETT
KOMPLEMENT TILL JÄRNVÄG
Genom att elektrifiera även tunga godstransporter på väg kan en stor kostnads- och
energibesparing uppnås som samtidigt har
omfattande positiva miljöeffekter.

E N FÄ R D P L A N F Ö R S V E R I G E

Vem tar ansvar? Vem gör vad?
Omställningen till elfordon kommer inte ta fart
av sig själv. Det krävs investeringar, som i sin
tur kräver både långsiktighet och ett mått av
risktagande.
Merparten av de här investeringarna
kommer näringslivet att stå för. Men de kan
inte ta alla investeringar och inte heller alla
risker. Utan offentliga satsningar riskerar hela
marknaden att hämmas – osäkerhet gör att
beslut skjuts upp eller inte alls blir av. Då
riskerar vi också att flera av de vinster som
tillfaller samhället som helhet inte infrias.
Därför måste regering, kommuner och landsting möta företagens och elfordonskundernas
investeringar.
Det handlar inte bara om pengar. En viktig
princip är att policy och satsningar ska vara
tydliga och långsiktiga. Det krävs för att
människor ska våga köpa en ny typ av fordon
och för att företag ska genomföra investeringar. En annan princip är att sträva efter förenkling av regler och processer, särskilt för att
underlätta nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Undantaget från kravet på nätkoncession för byggande av laddinfrastruktur är ett
bra exempel på det.
Men investeringar och satsningar är också
nödvändiga för att få igång en volymutveckling, påbörja demonstrationer och främja
infrastrukturbyggandet. Det är motiverat av
flera skäl.
För det första är elfordon idag belastade
med en materialkostnad som är hög på grund
av kostnaden för batterier och för kraftelektronik. Med volymer kommer dessa kostnader att
gå ner och genom uthållighet kommer utvecklingen att ytterligare sänka kostnaderna.
För det andra är infrastrukturen för
elfordon inte fullt utbyggd, vilket är fallet för
konventionella fordon. För att undvika en

situation där investeringsbeslut avvaktar
varandra kan styrmedel behövas. Därför är
det motiverat med stöd för att få igång marknaden under en övergångsperiod.
I det här arbetet har näringslivet, staten
och kommuner alla viktiga roller. Industrin
måste arbeta med standardisering, med
demonstration och information, enkla och
alternativa affärsmodeller. Det är också viktigt
att samordna initiativ och vissa utvecklingsområden.
Kommuner är centrala möjliggörare för
elfordon och måste engageras i arbetet. Flera
av de viktigaste styrmedlen ligger under
kommunernas ansvarsområden: parkering,
körfält, miljözoner och en stor del av laddinfrastrukturen. Kommuner utgör också
viktiga kunder som kan mobiliseras för elfordon, särskilt genom att samordna upphandling
inom och mellan kommuner.
Staten har en viktig roll i att etablera
tydliga och långsiktiga principer – och samtidigt undvika nationella särlösningar. Det finns
också en roll att arbeta mot internationella
organisationer och standardiseringsorgan.
Framförallt är det dock genom samverkan
och samordning som målet om att bli en
världsledande nation inom området kan
uppstå. Det är alla parters gemensamma
ansvar.

–––––––––––––––––
1) OECD/International Transport Forum, Transport Outlook 2012: Seamless
Transport for Greener Growth
2) Se t.ex. Elforsk, 2010, Ett fossiloberoende transportsystem år 2030; Trafikverket, 2012, Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål
och vägen dit; Profu, 2011, Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030
– hur långt når fordonstekniken?
3) Besparingen grundar sig på antaganden om att elfordonen laddas med
nordisk elmix och att framtidens förbränningsmotorer är drygt 40 procent effektivare än idag. Antagandena beskrivs utförligare i rapportens
fördjupningsdelar.
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Varför
elektrifiering?
Elfordon kan minska bränslekostnader, utsläppen
av växthusgaser och andra föroreningar och
samtidigt minska osäkerheten kring tillgången
på energi. Därför är de en del av en global,
industriell omställning där en mångfald
innovationer bidrar till att skapa nya avancerade
produkter – och i den processen skapas också
jobb, nya företag och nya förutsättningar för
ekonomisk tillväxt.
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Dagens fordonsflotta svarar mot
dagens behov – men utmaningar gör
att behoven håller på att förändras
Vi lever i en transportintensiv tid. Antalet transQPSUFSÚLBSJUBLUNFEEFOFLPOPNJTLBUJMMWÊYUFO
i världen – och är en förutsättning för den. Handel, tjänster, arbete och nöje kräver transporter
av gods och människor för att bli av.
Man kan säga att fordonsflottan är en spegelbild av våra transportbehov. Alla fordon löser
ett visst behov. Behov som sätter tryck på
infrastrukturen som i alla lägen inte riktigt
hänger med. Vi behöver bilar, bussar, lastbilar,
tåg osv för att vårt samhälle ser ut som det
gör. Var människor bor, var arbetsplatserna
finns och var handelscentrum är lokaliserade
är faktorer som skapar transportbehov. Och
därför är också varje enskild individs transportbehov unikt.
Både behoven och lösningarna förändras

3000

över tiden, förändringar som svarar mot de
stora trenderna i vårt samhälle. Till exempel
gör Internet att vi inte alltid fysiskt måste vara
vid en viss arbetsplats utan istället kan utföra
ett arbete på distans. En annan trend är att
allt fler människor bor i städer. Samtidigt
lokaliseras delar av handeln utanför stadskärnorna. Samhällsplanering och infrastruktur
spelar en stor roll för både behoven och vilka
alternativ som människor har att välja mellan.
Vilka val vi sedan gör och vad vi prioriterar är
också en fråga om kostnader, individuella
preferenser och kulturella normer.
Bilar har historiskt sätt varit det självklara
valet för människor som haft råd. Det finns en
stark koppling mellan antal bilar per capita
och ökad välfärd. Den snabba ekonomiska
utvecklingen i de folkrika delarna av världen

ANTAL BILAR I VÄRLDEN, MILJONER

OHÅLLBAR UT VECKLING
Den globala fordonsflottan har
fördubblats sedan år 2000. Med
nuvarande expansionstakt kommer
den att fördubblas till år 2030 och
fyrdubblas till år2050.
Källa: OECD/ITF
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kommer innebära en aldrig tidigare skådad
tillväxt av den globala fordonsflottan.
Det är en utmaning som radikalt förändrar
förutsättningarna för framtidens transporter.
Med en fortsatt utveckling enligt den historiska
trenden kommer den globala fordonsflottan
fördubblas från dagens ca 850 miljoner bilar
och lätta lastbilar till 1,7 miljarder år 2030 –
och kanske nå tre miljarder till år 2050.1
Orsaken är en explosionsartad ökning av
antalet fordon på vägarna i tillväxtekonomier i
Asien, Afrika och Latinamerika. I västvärlden
har förändringarna skett stegvis och en
omfördelning mellan segment har spelat en
större roll än branschtillväxten i allmänhet.
Men även i Sverige ökar trängseln, utsläppen
och bullret markant i städer som växer snabbt.

EN OMÖJLIG EKVATION
Kort sagt är det en ekvation som är omöjlig att
få ihop. Vi lever i en tid av gemensamma,
världsomspännande utmaningar som ställer
krav på stora omställningar vad gäller transportbehoven, på beteendet hos användarna
och på våra etablerade industristrukturer.
Hoten mot klimatet och närmiljöerna får
samhället att reagera. Styrmedel som beskattning och avgifter blir verktyg med stor inverkan på människors konsumtionsval. Teknik
utvecklas för att möta framtidens transportbehov. Det innebär stora möjligheter som kommer att leda till framväxten av nya marknader.

TILLGÅNGEN TILL FOSSILA BRÄNSLEN ÄR
GRUNDEN FÖR DEN MODERNA EKONOMIN,
MEN KLIMATHOT OCH STIGANDE PRISER
DRIVER EN OMSTÄLLNING
.ÊOTLMJHIFUFOTVUTMÊQQBWWÊYUIVTHBTFSIBS
ÚLBUFYQPOFOUJFMMUVOEFSEFUTFOBTUFÌSIVOEradet. Insikten om att klimatförändringarna är
resultatet av mänskliga aktiviteter påverkar snart
sagt alla samhällets sektorer.
Inrikes transporter står för ungefär en fjärdedel av energiförbrukningen i Sverige och
orsakar en tredjedel av landets växthusgasutsläpp.2 Världens transporter förbrukar mer än
50 procent av all olja och bidrar till närmare
en fjärdedel av de globala växthusgasutsläppen. Hälften av det kommer från personbilar.
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Trenden är dessutom att utsläppen kommer att öka eftersom sambandet mellan välstånd och transporter är starkt. Om rådande
trend fortsätter kommer växthusgasutsläppen
från transporter att fördubblas till år 2030,
medan samtliga utsläpp endast växer med 50
procent.3 Eftersom vägtransporter står för lejonparten av transportsektorns utsläpp påverkas fordonsindustrin i grunden. Alternativ till
fossila bränslen måste utvecklas för att bryta
trenden.
Utmaningen med fler transporter och ökad
fordonsanvändning handlar inte bara om
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TRANSPORTER EN STOR KÄLLA
TILL DE GLOBALA UTSLÄPPEN
GLOBALA VÄXTHUSGASUTSLÄPP
(2004, EX. MARKANVÄNDNING)
Avfall 3 %

GLOBALA KOLDIOXIDSUTSLÄPP FRÅN
BRÄNSLEFÖRBRÄNNING, 2004
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Transporter genererar en betydande del av världens växthusgasutsläpp – och en ännu större del av koldioxidutsläppen
från bränsleförbränning. Globalt förväntas andelen öka till år 2030, trots effektivare motorer. Vägtransporter står för ca 75 %
av transporters utsläpp globalt. Källa: UNFCC, IEA

VÄGTRANSPORTER DOMINERAR
DE SVENSKA UTSLÄPPEN
SVERIGES VÄXTHUSGASUTSLÄPP
(2010, EX. MARKANVÄNDNING)

SVENSKA VÄXTHUSGASUTSLÄPP
FÖRDELAT PÅ TRANSPORTSLAG

Övrigt 6 %
Avfall 4 %

Jordbruk
12 %

El & värme
31%
Bostäder
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10%

Övriga
transporter
8%
Tunga
lastbilar och
bussar 25 %
Personbilar 59 %
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transporter
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På grund av låga utsläpp i svensk energiproduktion är transporter den sektor som dominerar växthusgassutsläppen
i landet och utgör en mycket större andel än genomsnittet i OECD. Vägtransporter står dessutom för en hög andel av
transportutsläppen – över 90 %. Därför påverkar insatser inom transportsektorn de svenska utsläppen väldigt starkt.
Källa: Naturvårdsverket
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Världens transporter förbrukar
mer än 50 procent av all olja och
bidrar till närmare en fjärdedel av
de globala växthusgasutsläppen.
24
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OLJEKONSUMTION OCH OLJEPRISER, 1987-2013
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klimatbelastning. Tillgången till olja är också
begränsad. Sedan år 2003 förbrukar världen
mer olja än vad som hittas och trots perioder
med rekordhöga oljepriser faller produktionen
i världens oljefält med dryga nio procent i
genomsnitt per år. Även om utvinningen antas
öka med hjälp av teknisk utveckling fattas
uppemot 6,5 procent för att upprätthålla
jämvikten mellan produktion och användning4.
Uttryckt på annat sätt kommer det fattas
motsvarande fyra gånger Saudiarabiens årliga
oljeproduktion år 2030 med nuvarande förbrukningstakt av olja.

tionskostnader. När efterfrågan stiger snabbare än tillgången går oljepriset upp.
OLJEPRISET FORTSATT HÖGT
Oljepriset kommer därför troligtvis att förbli
på dagens höga nivåer, och kanske stiga
ytterligare. Exploateringen av svåråtkomliga
fyndigheter medför också ytterligare miljöbelastning. Oljeutvinning ur så kallad tjärsand
som för bara några år sedan ansågs alldeles
för dyr och för skadlig för närmiljöerna är nu
en industri värd miljarder dollar.

Det innebär att den billiga oljan håller på att ta slut och att mer svåråtkomliga

Vårt beroende av olja är så djupt och
omfattande att det kräver grundläggande
omställning av teknik, infrastrukturer, vanor

oljelager måste exploateras. Okonventionella
fyndigheter som olja på stora havsdjup, mer
asfaltliknande olja i sand, eller olja som ligger
i skifferlager innebär dessutom högre produk-

och beteenden innan efterfrågan kan minska.
Men det är också en möjlighet för alternativa
drivmedel – när kostnaderna ökar, ökar också
besparingspotentialen.

ROADMAP: SWEDEN
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Amsterdam satsar på elfordon
A

msterdam är den största staden i Europas mest
tätbefolkade land. Staden har som mål att vara

en ren, hälsosam och attraktiv stad för de boende
och för kommande generationer. Luftkvalitet och
trängsel är en stor utmaning, samtidigt som transporter krävs för att staden ska fungera. Elfordon ses
därför som en viktig del av lösningen
Målsättningen är att i princip all trafik inom staden sker med eldrift år 2040, även båtarna på kanalerna. Elen ska dessutom genereras med förnybara
källor som vind, sol och biomassa. Då förutspår man
att staden kommer lukta bättre och låta mindre,
och ha en renare luft, vilket kommer göra staden
mer attraktiv att leva i och starta företag i.
Delmålen är att det ska finnas 10 000 elfordon
år 2015 (5 procent av körda kilometer i staden ska
ske avgasfritt) och 40 000 fordon år 2020 (20 procent avgasfritt). När man når målet år 2040 räknar
man med att det finns 200 000 elfordon i staden.
För att implementera strategin arbetar man
med flera initiativ:
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Staden själv föregår med gott exempel genom att
successivt ersätta sina fordon med elfordon.
Publik laddinfrastruktur, i samarbete med Nuon
och Alliander, etableras. 1000 laddpunkter kommer finnas redan år 2013.
Snabbladdning erbjuds också vid vissa stationer,
och en "hub" har etablerats där stadens första
helt elektriska taxibolag är den största användaren.
Inköpspremier för kommersiella fordon och tjänstebilar € 10 000 för en skåpbil eller taxi, € 5 000
för en elbil och € 40 000 för en elektrisk lastbil.
Totalt har € 8,6 miljoner reserverats för satsningen till år 2015.
Satsningar på bilpoler, bl.a. genom dedicerade
parkeringsplatser med laddningsmöjligheter
Infartsparkeringar med laddningsmöjligheter
Elektrisk citydistribution. Distributionscenter
utanför staden där omlastning sker till elfordon
som distribuerar varorna i stadskärnan.
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FLER OCH STÖRRE STÄDER STÄLLER KRAV PÅ
MINSKADE LOKALA UTSLÄPP
För ett par år sedan passerades ett viktigt landmärke i mänsklighetens historia: mer än hälften
av den globala befolkningen bor numera i städer.
Ett urbaniserat samhälle ställer andra krav på
transporter än ett agrart samhälle. Avstånd
krymper men trängseln ökar, lokala utsläpp
och buller är mer märkbara och ekonomin för
olika investeringar förändras.
I Sverige är vi redan mycket urbana men
även här växer städer. Det innebär trängsel i
trafiken – ett allvarligt problem. Kostnaderna
för förseningar i trafiken bara för pendlare i
Stockholm, Göteborg och Malmö är redan ca
8,5 miljarder kronor per år.5 När Stockholm
växer med ett Göteborg på ett årtionde6
kommer både vägnätet och rälsen att belastas
hårdare.
Samtidigt är framkomligheten i trafiken
kritiskt för att städer ska kunna fungera för att
människor ska kunna ta sig till och från
arbete, för att varor ska kunna distribueras
och för att byggande och kommunala tjänster
ska fungera. Staden är också mer transportintensiv än landsbygden – Stockholms län har

oproportionerligt hög andel lätta lastbilar i
trafik i förhållande till sin befolkning.
En annan utmaning är lokala föroreningar
– i Sverige är partikelutsläppen ett växande
innerstadsproblem. Ökningen av den svenska
dieselflottan har nackdelen att den släpper ut
förhållandevis större mängder partiklar än
bensin, alkoholer eller gas. En annan typ av
förorening, som är den som medborgare säger
sig störas mest av, är buller. Buller orsakas
framförallt av trafik. Tystare fordon är en
viktig del i arbetet med att minska buller.
Eftersom städernas attraktionskraft är så
beroende av fungerande transporter är det
ofta ett högt prioriterat område politiskt, och
ett angeläget område för invånarna. Lokala
trafiksystem, stadsplanering, lokal reglering
och avgifter spelar en stor roll för hur människor väljer transportsätt. Därför är det heller
inte konstigt att städer och kommuner är
väldigt aktiva och ofta har ambitiösare mål än
de som finns på nationell nivå vad gäller en
omställning till effektivare och renare transporter.
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OLJEBEROENDET ÄR EN KÄLLA TILL EKONOMISK
OCH SÄKERHETSPOLITISK ORO
Det finns andra motiv för att minska beroendet
av olja. EU:s importbehov förväntas år 2030
motsvara 90 procent av förbrukningen eller ca
18 miljoner fat olja per dag.7 I Sverige är
oljeberoendet relativt litet jämfört med andra
länder. Men på 1970-talet tillhörde vi världstoppen för användning av olja per capita.
Sveriges årliga oljeförbrukning har halverats
sedan dess. Utbyggnaden av kärnkraft, skärpta byggregler och en kraftfull utbyggnad av de
biomassabaserade fjärrvärmesystemen har
gjort det möjligt.
Däremot har den generella trenden inom
transportsektorn sedan 1970-talet varit att
oljeförbrukningen och energianvändningen
ökat. Utvecklingen har fortsatt in på 2000talet, men de senaste årens statistik kan tyda
på att trenden kan vara på väg att brytas.
Energianvändningen för inrikes transporter
har sedan 2005 endast uppvisat mindre fluktuationer mellan åren, och 2011 års användning
ligger på ungefär samma nivå som 2005.8
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Energieffektivare motorer har balanserats
av ökande trafikmängd. Transportsektorns
stora oljeberoende är en fråga om nationell
säkerhet, för Sverige och andra länder som
inte har egna oljereserver. En oljeberoende
fordonspark innebär problem både ur transportsynpunkt och ur ekonomisk synpunkt när
oljereserverna sinar, oljepriset stiger och
förhandlingspositionerna försvagas.
Det är därför också en viktig drivkraft för
utveckling av alternativ energiteknik. Oljebranschen som en gång dominerades av stora
amerikanska och europeiska bolag blir allt
mer en angelägenhet för statsägda oljebolag i
Mellanöstern, Latinamerika och det forna
Sovjetunionen. De stora tillgångsreserverna
finns också i dessa länder. Världens största
oljebolag är Saudi Aramco vars reserver
uppskattas till 260 miljarder fat, vilket är mer
än tjugo gånger mer än t.ex. amerikanska
Exxon Mobils.9
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En oljeberoende fordonspark innebär
problem både ur transportsynpunkt och
ur ekonomisk synpunkt när oljereserverna
sinar och oljepriset stiger.
Foto: BP p.l.c.
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Elfordon – en viktig del av lösningen
Klimat- och utsläppsfrågan, tillgången och
priset på olja samt tillväxten i städer är alla
starka drivkrafter för att minska användningen av fossila drivmedel. Det är drivkrafter som
påverkar våra preferenser som konsumenter
och våra beteenden. I sin tur kan den här
påverkan förstärkas med politiska styrmedel
och stöd för att styra utvecklingen i andra
riktningar och hjälpa marknader under
initiala skeden.
Ett förändrat beteende som leder till
mindre bilanvändning och mer av kollektiva
transporter är en väsentlig del i problemlösningen, speciellt i de mogna ekonomierna.
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Men i det globala perspektivet räcker det inte då
NÊOHEFOCJMBSWÊYFSTÌLSBGUJHU½LBUWÊMTUÌOEJ
världen kommer att innebära en ökande mängd
bilar. När energi-, miljö- och kostnadsutvecklingen ställs mot bilismen får vi en ekvation som
bara kan lösas genom att minska fordonens
behov av fossila bränslen.
Genom optimering av motorer och genom
lägre vikt har det visat sig möjligt att mycket
snabbt sänka både bränsleförbrukning och
utsläpp. Än är inte den potentialen uttömd,
men för att närma sig en fossilfri global
fordonsflotta behövs ny teknik och nya
bränslen.
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I en glidande process kan vi förvänta oss att
fortsatt effektivisering, elhybridteknik av
varierande grad och bättre batterier kommer
att introduceras under en lång tid framöver.
Dessutom kommer alternativa drivmedel som
etanol, metanol, biogas, biodiesel och DME –
att fortsätta vara viktiga och öka i användning.
El har dock fördelen att den kan produceras på olika sätt, också lokalt och på ett
hållbart sätt, och det finns ett etablerat distributionssystem som redan idag kan hantera
ett stort antal elbilar. Det gäller både i världen
och i Sverige.
Elfordonens konkurrenskraft beror dels på
teknikutveckling men också på användningsområde. Redan nu är elbilar och laddhybrider
konkurrenskraftiga alternativ i vissa tillämpningar. Det är dock viktigt att tekniken utvecklas ytterligare och att kostnaderna sjunker.
Kommersiella fordon kan gå i framkant av
elektrifiering, utan att det kostar samhället så
mycket. Tvärtom kan många lokala fördelar
uppnås direkt, t.ex. minskade partikelutsläpp
och mindre buller. Dessutom är kommersiella
fordon synliga och viktiga ambassadörer för
elfordon.
En ansenlig andel av lätta lastbilar, som
används för gods- och persontransport i
kommersiell verksamhet, skulle redan idag
kunna gå över till eldrift. Förhållandevis korta
körsträckor i städer, högt utnyttjande, möjlighet till ruttplanering och fasta laddplatser är
några av faktorerna som påverkar det.
Även tunga fordon är lämpliga för en övergång till eldrift under några förutsättningar.
Bussar med hybridteknik är redan idag ett
lönsamt alternativ i stadsmiljö; laddhybrider
och elektriska bussar finns också de i drift
och kan vara konkurrenskraftiga lösningar på
vissa linjer. Även om det handlar om förhållandevis få fordon så har de stor påverkan på
citytrafiken och på den lokala miljön.
De tunga landsvägstransporterna stöter

på andra problem när batteridrift kommer på
tal. Vikt och räckvidd gör ren batteridrift svår.
Däremot kan vägarna elektrifieras, en idé
som nu prövas och demonstreras. Med möjlighet till direkt tillförsel av el under färd blir
även tunga lastbilar möjliga att konvertera till
eldrift. Beroende på teknik skulle infrastrukturen kunna utnyttjas även av personbilar. Men
det är också frågan om betydande investeringar.

Drivkraften är naturligtvis en bättre miljö, men
lika viktigt är att den företagsekonomiska kalkylen mycket snart kan visa sig mer fördelaktig
än för de konventionella alternativen. Det är den
enda långsiktigt hållbara garantin för fossilfria
transporter.
Vi kommer att se och leva med många olika
tekniska lösningar som inte utesluter varandra. De kommer att samexistera på vägarna
och hos fordonstillverkarna. Men att elfordon
är en viktig del av lösningen bekräftas av de
satsningar som nu görs hos tillverkare, i
länder och i städer världen över.
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MÅNGA LÄNDER OCH STÄDER HAR AMBITIÖSA
MÅLSÄTTNINGAR FÖR ELFORDON
Om de sammanlagda officiella målsättningarna
på nationell nivå för elfordon skulle uppfylMBTTLVMMFEFUJOOFCÊSBBUUOÊTUBOTFYNJMKPOFS
FMGPSEPOTÊMKTÌS%FUNPUTWBSBSOÊTUBOTFY
procent av den totala bilförsäljningen år 2020,
och skulle innebära att det då kommer finnas
tjugo miljoner elfordon på vägarna.10
Eftersom trycket på omställning mot förnybara
drivmedel och högre energieffektivitet är så
stort är det inte konstigt att länder, regioner
och städer positionerar sig för att främja
marknaden för elfordon. Motiven är givetvis
att realisera miljövinster men också att stärka
den internationella konkurrenskraften.
Eftersom trycket är globalt utgör hela den
globala fordonsförsäljningen en marknadspotential. Satsningarna görs dock ofta med olika
förtecken och olika betoning. Inom EU är det
framförallt som ett medel att nå klimatmålen.
I USA ses elfordon ofta som ett sätt att minska
oljeberoendet och förbättra luftkvaliteten. I
Kina är det framförallt luftkvaliteten och
inhemsk teknikutveckling som är drivande.
Konsekvensen är dock densamma – det pågår
stora satsningar världen över för att främja
elfordon.
KAN MÅLEN NÅS?
Det finns dock stora tveksamheter om målsättningarna i närtid kommer att nås. Risken för
besvikelse när alltför ambitiösa mål inte
uppfylls är stor. Samtidigt är fordonstillverkning en verksamhet som inte kan förändras
kvickt – det är omgärdat med tids- och resurskrävande regler för att säkerställa funktion
och säkerhet, och är dessutom en kapitalintensiv och volymberoende verksamhet. Med tanke
på konjunkturen de senaste åren är det
kanske mer överraskande att ambitionerna
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både består och i vissa fall förstärks.
Så även om volymmål ger en stark signal
till marknadens aktörer och ger ett ramverk
för finansiella satsningar är det ändå de
långsiktiga kraven som ger möjlighet till
anpassning och utveckling som har störst
effekt. Kaliforniens krav på kvottillverkning av
”Zero Emission Vehicles” är ett sådant exempel. För egentligen är omställningen till
elfordon inte någon komplicerad ekvation –
där elfordon är konkurrenskraftiga kostnadsmässigt kommer marknaden naturligt att
skifta över. Därför är satsningar på forskning,
och demonstration kritiska för omställningen.
STÄDER GÅR FÖRE
I många fall är det städer och regioner, snarare än länder, som kan gå före och leda
utvecklingen. Det är städer som har befogenheter och därmed förmågan att erbjuda en
mix av finansiella incitament och bekvämlighetsförmåner som visat sig mycket effektiva
styrmedel för att främja elfordon. Det kan vara
till exempel tillgång till körfält, sänkt avgift på
parkering och infartstullar och inrättandet av
avgasfria miljözoner. Städer är också ofta
viktiga fordonsanvändare i kraft av verksamheter som hemtjänst och fastighetsservice.
Dessutom är det ofta på kommunal nivå
som detaljplanering och byggnormer sätts
vilket har stora konsekvenser för möjligheten
att bygga ut den nödvändiga laddinfrastrukturen. Stadsplaneringen cementerar transportbehoven – och till viss grad lösningarna för
många decennier framöver. Därför är också
stadsmiljöer nyckeln till elfordonsmarknadens
utveckling – det är här de första erfarenheterna kommer och här som mycket av de
direkta vinsterna kommer att uppstå.
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GLOBAL FÖRSÄLJNING AV EV/PHEV (MILJONER BILAR)
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Om de sammanlagda officiellt uttryckta målsättningarna nås kommer 20 miljoner elfordon finnas globalt 2020.
Källa: IEA, EV City Casebook 2012
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Ansträngningar för att främja elfordon pågår i många länder. En mängd mål och medel som tillsammans driver utvecklingen av biltillverkarnas utbud. Det är inte bara nationer som engagerar sig –
bland de mest ambitiösa finns städer.

USA

Tidigt ute med ambitiös målsättning och omfattande industriellt stöd
MÅLSÄTTNING
En miljon elfordon på vägarna år 2015
ÅTGÄRDER OCH STYRMEDEL
Omfattande forskning och utvecklingsstöd till industrin i form av
bidrag och krediter. Över fyra miljoner laddstationer till år 2017. Federal
skattereduktion på 2 500 7 500 USD. Ytterligare stödpremier och
bekvämlighetsförmåner i vissa delstater och städer.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Tillverkningskapacitet av komponenter och fordon; takten är dock
långsam och det är tveksamt om målet 2015 kommer att nås.

Kalifornien

Lagkraven i Kalifornien sprider sig över hela världen
MÅLSÄTTNING
Senast 2025 ska 15 % av nyregistreringar vara elbilar, bränslecellsbilar eller laddhybrider.
Det kommer då finnas 145 miljoner elfordon på vägarna.
ÅTGÄRDER OCH STYRMEDEL
Kvotregler för ”Zero Emission Vehicles” riktade mot de större biltillverkarna för perioden
2018 till 2025. Omfattande investeringar i infrastrukturen för att elbilar ska kunna laddas
eller bränslecellsbilar kunna tankas med vätgas.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Tvingande lagstiftning med lång framförsikt. Den egna marknaden drivs av tillgång till
kollektivkörfält, slippa tanka på bensinmackar samt kopplingen till egenproducerad el.

Källor: Internationella Energimyndigheten – Electric Vehicles Initiative; Grønn Bil; Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie; U.S. Department of Energy;
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Mayor of London; Japanese Ministry for Economy, Trade and Industry; California Air Resources Board
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De här ansträngningarna har bidragit till att 2011 var ett rekordår med över 40 000 sålda elbilar och
laddhybrider i världen. (Det tidigare rekordet, 30 000 fordon, ägde rum i början av 1920-talet).

Norge

Norge har flest elbilar per capita i världen
MÅLSÄTTNING
200 000 elbilar år 2020 (Grønn Bil)
ÅTGÄRDER OCH STYRMEDEL
Ingen registreringsavgift eller moms, inga vägavgifter, halverad förmånsbeskattning och stöd till infrastruktur. Gratis transport på färjor i riksvägnätet. Högre
statlig milersättning.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Tillgång till bussfiler och gratis parkering. Fler än 3 000 laddställen och 100
snabbladdare. Långsiktighet villkoren för elbilar gäller minst till och med år 2017.

Japan

Trots kraftfulla subventioner står elbilarna
ännu för mindre än en halv procent av
bilförsäljningen
MÅLSÄTTNING
Marknadsandel om 20 % elbilar och laddhybrider (800 000 bilar) till år 2020.
ÅTGÄRDER OCH STYRMEDEL
Subventioner på motsvarande 9 500 EUR.
Samordnad utvecklingsstrategi. 2 miljoner
laddställen och 5000 snabbladdare till 2020.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Industriellt kunnande inom eldrivsystem och
batteriteknik. Över tusen snabbladdningsställen i början av 2012 och ytterligare flera
tusen planeras.

Tyskland

Tyska staten satsar 2,5 miljarder EUR på forskning och elbilsutveckling till 2013
MÅLSÄTTNING
En miljon elfordon på vägarna år 2020
ÅTGÄRDER OCH STYRMEDEL
Industristöd prioriteras före bilsubventioner. Fria parkeringsplatser
och tillgång till snabbfiler i storstäderna. Skattebefrielsen tio år för
bilar som registreras fram till 2015 (proposition)
FRAMGÅNGSFAKTORER
Industriell samverkan och långsiktighet.

Frankrike

Tillsammans med el- och bilindustrin satsar staten 15 miljarder EUR över tio år
MÅLSÄTTNING
Två miljoner elbilar till år 2020.
ÅTGÄRDER OCH STYRMEDEL
Premie 7 000 EUR (elbil) eller 4 000 EUR (laddhybrid). Ingen registreringsavgift.
Offentlig upphandling (25 % av statens bilar ska vara eldrivna). Lägre vägtulls- och
parkeringsavgifter. Omfattande forskning och utvecklingsstöd till industrin.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Prioriterad satsning på tillverkningskapacitet och på laddningsinfrastrukturen.

London

London ska bli ”the electric capital of Europe”
MÅLSÄTTNING
100 000 elbilar och laddhybrider ”så snabbt som möjligt”.
ÅTGÄRDER OCH STYRMEDEL
Undantagna från trängselskatt, fri parkering i vissa stadsdelar. Infrastruktursatsningar
som siktar på 25 000 laddplatser till 2015 (största delen på arbetsplatser). Source
London – ett nätverk av laddningsstationer (1300 stycken år 2013). Dessutom nationella inköpspremier på 25 % av fordonspriset (upp till 5000 GBP).
FRAMGÅNGSFAKTORER
Undantag från trängselskatt är värt motsvarande 1700 GBP/år; fri parkering mer än så.

Kina

Världens största fordonsmarknad har höga mål
för elfordon
MÅLSÄTTNING
5 miljoner elbilar på vägarna år 2020
ÅTGÄRDER OCH STYRMEDEL
Kina satsar motsvarande 7,1 miljarder euro på
forskning och utveckling inom el och hybrid
fordonsindustrin. Motsvarande 9 100 USD
inköpspremie i utvalda pilotstäder. Kraftiga
satsningar på laddningsinfrastrukturen.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Både utbud (av fordon och batterier) och
marknadsbehovet (i megastäder) finns i Kina,
men än så länge har försäljningen av elbilar och
laddhybrider inte motsvarat förväntningarna.
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En miljon elfordon på de svenska vägarna
år 2030 skulle innebära ett betydande
bidrag till en fossiloberoende fordonsflotta
och vara ett viktigt steg mot ännu högre
grad av elektrifiering år 2050.
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ELFORDON INNEBÄR STORA MÖJLIGHETER
FÖR SVERIGE
Genom att vara en ledande marknad skapas
också de bästa möjliga förutsättningarna för att
företag i Sverige är med i framkanten av utvecklingen. Det kan innebära att tillverkning och
utveckling stannar här – och etableras här.
Den svenska marknaden är liten internationellt sett. Det säljs ca 300 000 bilar i Sverige
varje år – av de nästan 80 miljoner fordon som
tillverkas.11 Med andra ord är Sverige som
marknad alldeles för liten globalt för att
enskilt driva marknaden åt något håll. Däremot kan förutsättningarna för utveckling av
produkter och lösningar för marknaden vara
olika gynnsamma, vilket är något som går att
påverka. Genom att stärka den internationella
konkurrenskraften inom elektrifiering av
vägfordon ökar förutsättningarna för en
fortsatt stark exportindustri i landet.

grundförutsättningar i elnäten och elproduktionen sker med låga växthusgasutsläpp. En
stor andel av kraften kommer från förnybara
energikällor som vatten och vind. Det gör att
effekten av att gå från fossila bränslen till el
blir extra stor. Det finns dessutom ett stort
kunnande både inom fordon och inom kraft.
Men marknader uppstår inte spontant och
de bygger inte heller sig själva. Det krävs
investeringar, som i sin tur kräver både
långsiktighet och ett mått av risktagande.
Investeringar driver kostnader, men de är
också en förutsättning för framtida avkastning. Om Sverige som nation ska kunna dra
fördel av den globala utvecklingen mot elfordon är det viktigt att signalera till alla aktörer
– inhemska som utländska – att marknaden
kommer att växa här.
ANGELÄGET INDUSTRIELLT

UTMÄRKTA FÖRUTSÄTTNINGAR
Sverige är en utmärkt marknad att introducera elfordon i stor skala på. Vi har goda

Sverige är en öppen ekonomi som byggt sitt
välstånd på handel och internationell konkurrenskraft. Den svenska exporten utmärker sig

FORDONSINDUSTRINS SYSSELSÄTTNING 2011
TOTALT 160 000 JOBB
10%

12%

3%
7%

Totalt 160 000 personer var direkt sysselsatta inom
fordonsindustrin och kringliggande verksamheter år 2011
(det är en minskning jämfört med fem år sedan). Den
största delen av jobben finns i fordonstillverkning.
Källa: BILSweden, VINNOVA, SPI, Byggindustrin m fl
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genom att vara tekniskt avancerad och världsledande på många områden. Elfordon berör
flera av de största exportgrenarna inom
svensk industri – fordonsindustrin, kraftindustrin och byggsektorn.
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar, den är spridd över hela
landet och är mycket exportintensiv. Fordonsindustrins export utgör 12 procent av den
totala svenska exporten, värd ca 150 miljarder
kronor,12 och utmärker sig genom att vara
tekniskt avancerad och världsledande på
många områden. Fordonsindustrins FoU
intensitet är hög – mer än dubbelt så hög som
för tillverkningsindustrin i allmänhet och står
för knappt en tredjedel av den varuproducerande industrins totala FoU. Fler än 15 procent av de anställda jobbar med forskning och
utveckling.13
Elkraftsbranschen står för ytterligare drygt
60 miljarder i export. Elförsörjningsbolagen
utgör också ett viktigt lokomotiv vad gäller
investeringar i den svenska ekonomin genom
att de står för ungefär 40 procent av industrins samlade investeringar.14 Även kraftindustrin – utrustning och produktion – är globalt
konkurrenskraftig med världsledande teknik.
HÖG INNOVATIONSKRAFT KRÄVS
För att upprätthålla konkurrenskraften måste
våra industrier fortsätta utveckla produkter
och tjänster för att möta en allt hårdare
konkurrens, inte minst från lågkostnadsländer.
Vi måste också vara en attraktiv marknad –
om än liten – för att dra till oss investeringar
från utlandsägda bolag som vill lokalisera
delar av sin verksamhet hit.
När tillverkare och användare världen över
successivt ställer om till alternativa drivmedel
och nya beteenden måste även svenska företag
anpassa sig. Det kräver en fortsatt hög innovationstakt i Sverige och fortsatt utveckling kring
elfordon. Satsningar på forskning, utveckling
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och innovation är därför angelägna, liksom
etablerandet av goda förutsättningar för att
demonstrera och lansera nya produkter.
SAKNAR NATIONELL STRATEGI
Sverige har i jämförelse med de ledande
elfordonsnationerna så här långt en otydlig
ambition vad gäller elfordon. Det behövs en
nationell större tydlighet och även långsiktighet. Om detta saknas kommer det vara förödande för ansträngningar att påverka bilförsäljningen åt något håll.
Den svenska regeringen har satt målet att
Sverige år 2050 inte ska orsaka några nettoutsläpp av klimatgaser. I historiskt perspektiv
har utsläppsutvecklingen varit positiv – användningen av fossila bränslen i Sverige har
halverats sedan 1970-talet. Effektivisering,
elektrifiering och biobränslen har gjort det
möjligt.
De fossila bränslena som finns kvar används främst i transportsektorn. Av transportsektorns energianvändning går 93 procent till
vägtrafik av olika slag. Bensin och diesel är de
dominerande bränslena, även om låginblandning av förnybara drivmedel ökar (nästan 10
procent år 2011).15 Det innebär att transportsektorn är det mest angelägna området för
Sverige att arbeta med för att reducera växthusgasutsläppen.
De potentiella miljöeffekterna är en viktig
anledning till att artikulera en klar strategi för
hur elfordon kan bidra till målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Det finns också andra
skäl. Inte minst handlar det om att utveckla
konkurrenskraften och därmed kunna agera
globalt i en framtidens kanske största näringar
– elektrisk mobilitet. Slutligen kan elfordon
tillsammans med nya förhållningssätt till
mobilitet ha stora positiva effekter vad gäller
luftkvalitet, buller och trängsel i våra stora
städer.
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SVERIGE – VÄRLDSLEDANDE INOM
ELFORDON ÅR 2030
Det underliggande antagandet i färdplanen är
att omställningen till elfordon måste baseras
på att det finns hållbara affärsmodeller för dem
– dvs. att de är konkurrenskraftiga inom sina
respektive segment. För att lyckas i de breda
segmenten måste helt enkelt kostnaderna reduceras. Produktutveckling, volymutveckling, en
fungerande andrahandsmarknad och inte minst
upparbetad erfarenhet av användarbeteenden
är metoder för det.
Den här färdplanen är en summering av en
process där leverantörer och användare har
diskuterat möjligheter och utmaningar ifrån
sina egna perspektiv. Den utgör också ett
viktigt inledande steg mot att formulera en
nationell strategi framåt.
Sverige kan bli världsledande inom elfordon innan år 2030. Med det menas att det ska
finnas internationellt konkurrenskraftiga
företag inom området etablerade här, forskningsmiljöer med mycket hög nivå, relevant
utbildning och kompetensförsörjning i landet,
en hög grad av användaracceptans samt en
gynnsam samhällsplanering för elfordon.
Nyckeln till att driva omställningen är att
det finns lönsamhet – för tillverkare, tjänsteleverantörer och användare. Då skapas de
nödvändiga förutsättningarna för en varaktig
förändring. För att åstadkomma det krävs
ytterligare satsningar på utveckling av fordonen, infrastrukturen och relaterade tjänster.
Med konkurrenskraftiga fordon kommer
marknadsvolymerna som en naturlig konsekvens, till en förhållandevis låg kostnad. I sin
tur skapar en växande marknad värde för
leverantörerna och en kontext för vidare-utveckling av produkter och för innovation.

KRÄVER INVESTERINGAR
Den positionen kommer inte att komma av sig
själv. Det krävs strategiska satsningar som
röjer undan marknadshinder och skapar
förutsättningar för tillväxt. Det krävs samordning och samverkan.
Det kommer att innebära kostnader – inte
minst för de investeringar som företag och
användare gör i elfordon och infrastruktur. På
avkastningssidan finns stärkt konkurrenskraft
vilket leder till export, sysselsättning och
innovation; mindre växthusgasutsläpp och en
bättre närmiljö vilket ger mer attraktiva
städer.
Det är därför motiverat att stimulera
utvecklingen. En stor del av vinsterna kommer
hela samhället till gagn, och därför bör man
möta företagens investeringar – och även med
andra medel reducera den osäkerhet som
investeringarna innebär.
Ett annat motiv är att det i många avseenden handlar om ny teknik och nya lösningar.
Därför är konkurrensen mot mindre energieffektiva men etablerade lösningar tuff, eftersom
att investeringar skrivits av och skalfördelar
uppnåtts. Initialt stöd för att utveckla och
demonstrera teknik kan då skapa förutsättningar för en mer rättvisande konkurrens.
Framförallt är det en möjlighet att vara
med i en global omställning. Utvecklingen
kommer att ske oavsett om industrin i Sverige
är med. Skillnaden är bara att exportmöjligheterna minskar och jobben hamnar någon
annanstans.
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EN HÅLLBAR AFFÄR
Elfordon utgör inte bara en marknadspotential
utan också en energibesparingspotential.
Det förekommer många scenarion och prognoser för marknadens framtida omfattning, ofta
som led i arbeten med att driva en utveckling
mot en renare transportsektor. Ett återkommande antagande i svenska scenarioarbeten
är att det kan finnas en miljon elfordon eller
fler på vägarna år 2030.16
Den målsättningen är fullt realistisk. En
miljon elfordon år 2030 på de svenska vägarna skulle innebära ett betydande bidrag till en
fossiloberoende fordonsflotta och vara ett
viktigt steg mot ännu högre grad av elektrifiering år 2050.
POTENTIAL BEROR PÅ SEGMENT
I den totala marknadspotentialen döljs stora
skillnader mellan fordonstyper och användningsområden. Potentialen som har identifierats i processen är störst och kommer tidigt
inom transportbilar med ren eldrift, laddhybrider som förmånsbilar och kommersiella
personbilar med ren eldrift. Potentialen för
laddhybrider och helelektriska stadsbussar
bedöms också vara hög. Om större investeringar också görs för tunga lastbilar i form av
elektrifierade vägar påverkas utsläppen – liksom driftskostnaderna – drastiskt och positivt.
En viktig ambition är att tydligt satsa på de
delsegment och de områden där elfordon har
bästa förutsättningar. Här uppnås högst
resultat för minst resurser. Lika viktigt är det
att i dessa områden inte förhindra en utveckling på grund av krångel eller optimering av
mycket små kostnader, som t.ex. förmånsbeskattning av el på arbetsplatsparkeringar.
Potentialen pekar på möjligheten till stora
miljövinster och en utveckling där de svenska
klimatmålen helt eller nästan helt uppfylls –
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elfordon är alltså en mycket viktig komponent
i måluppfyllelsen. Beroende på antaganden
om CO2 utsläpp vid eldrift kan det bidra med
så mycket som 20 procents minskning av
personbilars och lätta lastbilars utsläpp.
Antalet fordon är inte i sig en målsättning,
utan en bedömning gjord utifrån intervjuer
och seminarier i färdplanearbetet. Därför är
den svenska marknadsutvecklingen också i sig
en residual av en ökande konkurrenskraft hos
elfordonen. Tillväxten förutsätter fortsatt
produktutveckling, sänkta kostnader för
fordonen, och en utbyggd infrastruktur. Dessa
möjligheter och utmaningar beskrivs mer
utförligt i fördjupningsdelen.
ELFORDON – EN NATURLIG DEL AV DEN
FRAMTIDA STADEN
Ett annat område där elfordon kan ha en
påtaglig effekt är i stadsmiljöer. Eftersom
eldriften är avgasfri minskar de lokala luftföroreningarna. Den tysta framdriften minskar
också buller. Därför är det angeläget att
fordonskategorier som rör sig mycket i stadskärnor – som servicebilar, hantverkarbilar,
varutransporter, taxi och bussar – ställer om
till eldrift.
Fler fordon löser inte trängselproblematik,
men lägre ljudnivå och avgasfrihet medger
nya lösningar. Det kan handla om tidigare
leveranser och att fordon rör sig inne i byggnader, vilket minskar belastningen vid rusningstid. En ökning av bilpooler – där laddhybrider och elbilar är särskilt lämpliga både för
privat bruk och bland arbetsgivare, minskar
också trängseln på gatorna.
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ELFORDONENS MARKNADSANDELAR
PER SEGMENT, PROCENT
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Sverige kan ha en miljon elfordon(personbilar och lätta lastbilar) på vägarna år 2030. Det motsvarar 15 procent andel av
nyförsäljningen år 2020 och 25 procent år 2030. Laddhybrider dominerar initialt, men kommersiella transportbilar med ren
eldrift har potential att ta marknadsandelar snabbast. Den här utvecklingen förutsätter dock en fortsatt produktutveckling
och en utbyggd infrastruktur. Källa: Roadmap Sweden
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Att beräkna utsläppsbesparingar för elfordon beror på vilka antaganden som görs, vad man jämför mot och hur elen
produceras. Men även med mindre ren el, som den europeiska mixen, innebär eldrift energibesparingar. Om elfordonen
framförs på förnybar el eller inom system med utsläppstak är utsläppen för framdrift obefintliga.
Källa: BILSweden, Trafikverket, Svensk Energi
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Det är möjligt att ha helt utsläppsfria, tysta
stadskärnor till år 2030 – och eldrift är det enda
sättet att nå det. Städer kan införa miljözoner
men ändå möjliggöra varu- och persontransporter in i dem.
Städer är också kritiska för att sätta igång
marknadsutvecklingen. Det är i storstadsregioner som en stor del av de tidiga användarna
finns, och där många av de positiva effekterna
med elfordon snabbt kan realiseras.
Dessutom har städerna möjlighet att
genom bekvämlighetsförmåner och påtagliga
finansiella incitament som parkeringsmöjligheter förmåga att radikalt påverka köpviljan
hos användare. Det gäller både för privatpersoner och kommersiella aktörer.
Men städer utesluter inte elfordon på
landsbygden och i kranskommuner. Tvärtom
binder de ihop dem på ett energieffektivt och
fördelaktigt sätt. Eftersom den ekonomiska
kalkylen liksom miljöeffekterna blir bäst när
elfordonets batterikapacitet omsätts mycket är
det dessutom en fördel om pendlare som har
elfordon använder dem för att ta sig till arbetet eller till infartsparkeringar – och ladda
bilen där.
För att skapa gynnsamma stadsmiljöer för
elfordon, bygga volymer, realisera effekter och
generera erfarenheter är det viktigt att kraftsamla kring några städer. Då kan man säkerställa en effektiv samordning och samverkan.
Det krävs också en kritisk massa så att t.ex.
demonstrationsprojekt får den storlek som de
behöver för att vara ett försteg till fullskalig
introduktion.
FÖR ATT NÅ MÅLET 2030 ÄR
UT VECKLINGEN I NÄRTID KRITISK
Oavsett ambitionerna för år 2030 så avgörs
möjligheterna att nå dit långt tidigare. Både
fordonstillverkning och infrastruktursatsningar har långa ledtider och hög kapitalintensitet.
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För att tillverkare och underleverantörer ska
våga och kunna satsa på utveckling av elfordon behöver de uppnå en kritisk massa – på
komponent och segmentnivå. Annars kan inte
utvecklingskostnader slås ut på en tillräcklig
volym.
Därför börjar arbetet nu. Den här rapportens nästa del är en fördjupning i de möjligheter och utmaningar som vi måste ta itu med
för att elfordonsmarknaden ska växa och för
att den svenska konkurrenskraften ska stärkas.

–––––––––––––––––
1) International Energy Agency, World Energy Outlook 2012; OECD/ITF,
Transport Outlook 2012 – Seamless Transport for Greener Growth
2) Energimyndigheten, 2012, Transportsektorns energianvändning 2011
3) OECD, 2012, OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of
Inaction
4) IEA, World Energy Outlook 2009
5) WSP, 2012, Citylogistik i Sveriges storstadsområden
6) Stockholms Handelskammare, 2011, Stockholm förväntas växa med två
SL-bussar per dag till 2020
7) International Energy Agency, 2011, World Energy Outlook
8) Energimyndigheten, 2012, Transportsektorns energianvändning 2011
9) Världsnaturfonden WWF, 2008, Plugged In: the end of the oil age
10) IEA, EV City Casebook 2012
11) Trafikanalys, Fordon 2011; Produktionsstatistik från OICA, se http://oica.
net/category/productionstatistics/
12) Exportrådet, 2012, Exportstatistik 2011
13) Dolk & Persson, 2012, Företag inom Fordonsindustrin 2006 – 2010,
VINNOVA Analys 2012:06
14) Svensk Energi
15) Energimyndigheten, 2012, Transportsektorns energianvändning 2011
16) Se t.ex. Elforsk, 2010, Ett fossiloberoende transportsystem år 2030; Trafikverket, 2012, Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål
och vägen dit; Profu, 2011, Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030
– hur långt når fordonstekniken?
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Möjligheter
och utmaningar
Elfordon löser samma transportbehov som
konventionella fordon men med en annan teknik.
Den nya tekniken har många fördelar som innebär
möjligheter att möta framtidens transportbehov
på ett mer effektivt sätt. Men det finns också
utmaningar – vad gäller teknik, ekonomi,
infrastruktur och användarbeteende.
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ELFORDONENS KONKURRENSKRAFT
Förväntningarna på nya bilar är höga. Som
konsument förväntar man sig att nästa bil ska
ha högre prestanda men dra mindre bränsle,
vara säkrare och ha fler finesser men samtidigt
vara billigare. Komforten ska vara bättre, lastutrymmet rymligare men bilen helst mindre och
smidigare.
Även elfordon måste uppfylla alla dessa krav
för att konkurrera framgångsrikt. Men fortfarande finns det begränsningar: elfordon är

dyrare i inköp och batterierna begränsar
räckvidden. Hybrider har inte något problem
med räckvidden, men kräver i gengäld både
batteri och förbränningsmotor. Det ska ställas
mot att eldrift också har styrkor. Förutom att
den är skonsam mot både klimatet och den
lokala miljön kan den tillräknas egenskaper
som accelerationssnabb, stark, ljudlös och
smidig – och framförallt är driftskostnaden
mycket låg i jämförelse med fossilbilar.

ELFORDONENS FÖRDELAR
Ett elfordon använder en eller flera elmotorer
för framdrivningen. Alla typer av elfordon har
gemensamt att de utnyttjar den höga verkningsgraden hos elmotorn för att förbättra
fordonets prestanda – framförallt genom att
sänka energiförbrukningen men även genom
köregenskaper.
Elmotorn har många tekniska fördelar
jämfört med förbränningsmotorn. Den höga
verkningsgraden innebär att nästan all energi
omvandlas till fysiskt arbete. För den vanliga
bensinmotorn är förhållandet det omvända
– upp till 70 procent går till spillo främst i form
av värme. Inberäknat energiförluster i övriga
drivsystemets och bränslets raffinering har en
modern, effektiv förbränningsmotor en verkningsgrad på mellan 0,16 – 0,23 (en dieselmotor har högre verkningsgrad än en bensinmotor). Med andra ord försvinner upp till 85
procent innan bilens drivhjul gör nytta.
I elbilen kan tvärtom minst 65 procent användas för att köra bilen – inräknat transmissionsförluster i elnätet.1 En konventionell bil
förbrukar alltså ca fyra gånger mer energi än
en elbil. Eldrift sparar därför energi vilket
omsätts i lägre driftskostnader och lägre
utsläpp.

Till skillnad från fossilbilar är elfordonens
energiförbrukning också lägre i stadstrafik än
på landsväg. Elmotorn har låg ljudnivå och ett
högt vridmoment över ett brett varvtalsområde. Det ger goda accelerations- och fartegenskaper. Elfordon har köregenskaper som
ofta överträffar en konventionell bil. Under
drift är elfordonet avgasfritt och kan t o m
användas inomhus. Den elektriska drivlinan är
enkel och robust, vilket ger lång livslängd och
lägre servicebehov.

ROADMAP: SWEDEN

45

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

OLIKA TYPER AV ELDRIVLINA
Elfordon kan vara konstruerade med endast elmotorer eller med elmotorer i kombination med
en förbränningsmotor. Den senare lösningen
kallas för hybriddrift. Hybridfordon finns i många
olika konstruktioner, från mikrohybrider till
laddhybrider.
Mikrohybrider fungerar så att en start-stoppautomatik stänger av förbränningsmotorn när
den går på tomgång. Värme, AC och annat
fortsätter att drivas av ett batteri. Bränslebesparingen blir 5–10 procent. Eftersom
kostnaden för effektiviseringen är relativt låg
är tekniken redan på väg att bli standard och
förutspås säljas i över 40 miljoner bilar år
2020.2
Mildhybrider fungerar som mikrohybrider
men ger också tillskottskraft från en elmotor
vid acceleration. Energibesparingen kan vara
10–20 procent.
Fullhybrider är körbara med enbart eldrift
för sträckor upp till några mil, men går inte
att ladda från nätet. Batterierna laddas istället
genom bromskraftåtervinning. Energibesparing är 20–40 procent, men till en högre
kostnad än för mikro- och mildhybrider. Den
ursprungliga Toyota Prius är ett exempel på
en fullhybrid.

I ovanstående fall är hybridisering en metod
för energieffektivisering med utgångspunkt i
en konventionell konstruktion. För laddhybrider (som ofta benämns PHEV – plugin hybrid
electric vehicle) är det snarare eldriften som
är utgångspunkten. De har alla gemensamt att
de kan laddas med en sladd från elnätet.
OLIKA PRINCIPER FÖR LADDHYBRIDER
Det finns flera olika laddhybridlösningar. I den
hittills vanligaste lösningen driver både förbränningsmotorn och elmotorn direkt på
hjulen. Förbränningsmotorn är också kopplad
till en generator via en mekanisk planetväxel.
Genom att kombinera el- och förbränningsmotor kan en låg förbrukning uppnås. Lösningen
finns till exempel i Toyota Prius och kallas för
powersplit hybrid eller komplex hybrid.
I andra konstruktioner finns ett generatoraggregat (med förbränningsmotor) ombord
som vid behov levererar el till batterierna och
elmotorn, som i sin tur driver hjulen. Förbränningsmotorn kan därför vara mindre och
behöver inte följa fordonets kördynamik vilket
gör att förbrukningen kan optimeras. Principen brukar kallas seriehybrid eller rangeextender.
PARALLELHYBRID INNEBÄR FLEXIBILITET

BATTERIERNA LAGRAR ENERGI
Hybridtillämpningar kräver i regel energilager
som kan leverera mycket effekt – många kW
– för att accelerera bilen från stillastående
eller hjälpa till vid omkörningar. I de här fallen
kan även annan teknik än batterier komma i
fråga. Kondensatorer med förmåga att hålla
mycket laddning under en kort tid och likaså
avge den snabbt kan vara en god accelerationshjälp. Kondensatorer används redan i
bussar.
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En tredje lösning är en parallellhybrid där en
förbränningsmotor driver på framhjulen och
en elmotor sitter inbyggd i bakaxeln och kan
arbeta var för sig eller tillsammans. Det kallas
även för axle-split hybrid. Konstruktionen ger
stor flexibilitet då bilen kan uppträda som
fram-, bakhjuls- eller fyrhjulsdriven samtidigt
som det är en effektiv lösning med få komponenter. Volvo V60 Plug-In Hybrid är konstruerad med den här lösningen.

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Elmotor

Motor
ICE

B

PARALLELL HYBRID ELLER AXLE SPLIT HYBRID

'ÚSCSÊOOJOHTNPUPSO *$& ESJWFSQÌGSBNIKVMFO#BLBYFMOIBSFOFMNPUPSTPNESJWTBWFUUCBUUFSJ
Motorerna kan arbeta tillsammans eller var för sig. Volvo V60 PluginHybrid

B

Motor
ICE

POWER SPLIT HYBRID
'ÚSCSÊOOJOHTNPUPSOÊSLPQQMBECÌEFUJMMESJWIKVMFOPDIUJMMFOHFOFSBUPSHFOPNFOQMBOFUWÊYFM&O
elmotor är också kopplad till drivhjulen och får energi från ett batteri. Toyota Prius

Elmotor

B

G

SERIEHYBRID ELLER RANGE EXTENDER

Bilen drivs uteslutande av elmotorn. En mindre förbränningsmotor agerar generator och laddar batteriet vid behov. Fisker Karma
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Den renodlade elbilen – EV eller BEV, för
Battery Electric Vehicle – drivs enbart av el
lagrad i ett batteri. Det är en förhållandevis
enkel konstruktion. Förutom batteriet finns
endera en central elmotor som driver hjulen
via en kraftöverföring eller hjulmotorer som
sitter placerade vid/i hjulen. Mängden energi
till elmotorn regleras med hjälp av kraftelektronik som styrs av gaspedalen. Den faktiska
styrningen av ström till motorns statorlindning
sker genom kraftelektroniska kretsar. Halvledaromkopplare och högeffektkondensatorer
är nyckelkomponenter. Kraftelektroniken
används också för att omvandla återvunnen
bromsenergi till likström som kan ladda

batteriet. Framförallt är utvecklingen idag
fokuserad på mer kompakta och kostnadseffektiva konstruktioner.
RÄCKVIDD KRÄVER BATTERIER
Den rena elbilen kräver mycket batterier och
har ändå en begränsad räckvidd, som dessutom tar tid att ”tanka”. Att överkomma vad
som kallats räckviddsoro (oro för att batterierna inte ska räcka fram till destinationen) kan
motverkas genom att förse fordonet med
mycket batterier (vilket dock blir både tungt,
skrymmande och dyrt) eller genom att bygga
ut en infrastruktur med snabbladdning eller
batteribytesmöjligheter.

NÖDVÄNDIG BATTERIKAPACITET FÖR OLIKA TYPER AV ELFORDON
Elbil EV

Pluginhybrid
PHEV (REV)
Fullhybrid

Mildhybrid

Mikrohybrid

LEV

Marknaden måste nå en kritisk
massa inom ett årtionde för
att hållbart kunna finansiera
vidareutveckling och
framtagande av nya modeller

Den stora kostnadsskillnaden mellan olika
elfordonstyper är framförallt beroende av
batterikapaciteten. För att någorlunda matcha
bekvämligheten som ett förbränningsmotordrivet fordon ger behövs i en helt eldriven bil ett
batteri som kan leverera 25–50 kWh. Det är
dubbelt så mycket som en laddhybrid kräver
och tio gånger så mycket som en fullhybrid.
De olika typerna av elfordon har olika
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fördelar och begränsningar men delar också
gemensamma förutsättningar och utmaningar.
De möter olika transportbehov och är därför
konkurrenskraftiga i olika nischer och med
olika användning.
LADDHYBRIDER KAN ÖVERBRYGGA
Laddhybrider är i dagsläget en lösning med
bredare användningsområde som kräver

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

mindre omställning av körbeteende. Hybrider
har den stora fördelen att räckvidden motsvarar vad vi förväntar oss av en bil. Det sker till
priset av stort, tungt och dyrt teknikinnehåll i
bilarna, men troligen är laddhybrider på
medellång sikt ett vanligare inslag på vägarna
än helt batteridrivna bilar. De spelar därför en
viktig roll för att överbrygga teknik och marknader från förbrännings- till elteknik. Men
också för beteenden och vanor – hybriden
fungerar både som elbil för körning varje dag

och för den årliga resan till Sälen.
Hybrider kommer troligtvis att utgöra en
större marknad i närtid men också fungera
som en överbryggande lösning till elbilar. Med
volymer kommer viktiga erfarenheter kring
den elektriska drivlinan, om tillämpad materialteknik som kan minska fordonsvikten, en
successivt utbyggd laddinfrastruktur och det
område som är den största utmaningen på
fordonssidan – batterierna.

BATTERIET ÄR AVGÖRANDE FÖR
KOSTNAD OCH PRESTANDA
Trots framgångsrik batteriutveckling de senaste
tjugo åren är batteriet fortfarande flaskhalsen i
en annars stark teknikkedja.
Hela vägen från elproduktionen och distributionen, laddningen och elbilens drivlina med
kraftelektronik, är tekniken mer än tillräcklig.
Men batterierna är dyra och i jämförelse med
fossila bränslen lagrar de mindre energi vilket
begränsar körsträckan.
Jakten på det perfekta elbilsbatteriet styrs
av flera överväganden. Ekonomi är en viktig
faktor – billiga material och effektiva tillverkningsprocesser ger billiga batterier. Eftersom
batterierna ska klara mellan -30 till +80
grader och vara säkra är termisk och kemisk
stabilitet avgörande. Bilar har en lång livslängd och batterierna måste klara av många
laddningscykler. Och inte minst handlar det
om att öka energidensiteten.
Det är många parametrar som dessutom
måste hanteras i de olika delsystem och
tillverkningssteg som elfordonsbatterierna är
uppbyggda av. Ett batteri består av 8–12 celler
som sätts samman till moduler och förses med

grundläggande övervakningselektronik. Flera
moduler kopplas sedan ihop till ett fullständigt
batteri. Batteriet kapslas in för krockskydd och
kylning. Ett överordnat styrsystem (BMS,
battery management system) hanterar hela
systemet och kommunikationen med resten av
fordonet.
OPTIMAL BATTERIKAPACITET
Då batterier är dyra handlar ekonomin i
elfordon om att omsätta batterikapaciteten så
ofta som möjligt. Då behöver användaren inte
betala för batterikapacitet som sällan eller
aldrig används. Optimering av omsättningen
kan uppnås antingen med små batterier i
hybridlösningar eller större batterier riktad
mot användningsområden med längre, mer
eller mindre regelbundna rutter som hos vissa
servicefordon och hos pendlare. Laddningsmöjligheter och särskilt snabbladdning kompletterar den typen av lösning. Utveckling av
batteriteknik och sjunkande priser kan därmed utnyttjas till att utöka körsträckan eller
sänka kostnaden för fordonet som helhet.
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ENERGIFLÖDET

ENERGILAGRET

Laddstolpe
enkel: 0,0023 MWh/h
snabb: 0,05 MWh/h

Bensinpump
~ 15 MWh/h

VERKNINGSGRADEN

5 liter bensin
~ 50 kWH

Batterikapacitet
20 kWH

Bensinbil
Elbil
0
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Hemligheten bakom bensinens och dieselns framgång är energiinnehållet. Fem liter bensin innehåller dubbelt så mycket
energi som ryms i batterierna för en elbil (en liter bensin innehåller ca 9,7 kWh). Energin som rinner ur bensinpumpen
på bensinstationen motsvarar 15 MWh per timme – att jämföra med laddströmmen från ett normaluttag som motsvarar
0,0023 MWh/h. Vid riktig snabbladdning kommer man upp i 0,05 MWh/h.
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Att batterierna blir billigare råder det ingen
tvekan om. Priserna faller – och har fallit
– snabbt. Sedan 2009 har de sjunkit med
drygt en procent i månaden. Trots det är
de fortfarande en betydande kostnad.3 Ett
batteri på 24 kWh kan kosta uppemot 12 500
USD för tillverkaren. En accelererande
kostnadsutveckling, som för datorkraft, är inte
att vänta.
Prestandan utvecklas också men inte heller
där kommer radikala prestandaförbättringar
att ske. Energidensiteten kan öka men inte
mer än fördubblas utan att helt nya material
måste utvecklas. Även om helt nya batterier
kommer att utvecklas kräver de i sin tur en
cykel av forskning, vidareutveckling, demonstration och kommersialisering – innan ens de
stora investeringarna som ger volym har
kommit igång. Den processen tar oss bortom
tidshorisonten 2030 – under överskådlig
framtid kommer materialen att vara de som
idag är etablerade på marknaden.
Det är stora skillnader i prognoserna vad
gäller den framtida prisutvecklingen på
batterier. Det behöver gå ytterligare ett par år
och marknaderna måste komma igång på
riktigt innan mer hållbara förutsägelser kan
göras. För att uppnå en konkurrensparitet
med konventionella fordon är det nödvändigt
att komma ner till målpriser runt 200 USD/
kWh för. Där landar också prognoserna. Om
inte kostnaden kan sänkas i önskvärd takt är
frågan var volymerna, som i sin tur ska sänka
kostnaderna, ska komma ifrån.
BATTERIKOSTNAD MED MÅNGA DELAR
Komponenterna blir billigare tack vara ökad
kunskap och effektivare tillverkningsmetoder.
Maskiner för tillverkning kommer att bli
billigare och minska kapitalkostnaden. Automation kan minska arbetskostnaden och
materialsvinn. Men ca 25 procent av kostna-

den består av ingående material vilket är
svårare att påverka. De förväntas att utgöra
halva batterikostnaden om ca tio år.4
Det stora intresset för elfordon gör att det
finns en stor mängd aktörer som söker lösningar på energilagringsproblemet. Den
industriella tillverkningen av celler domineras
av ett fåtal aktörer och tillverkningen är
framförallt förlagd i Asien. Dock måste kompetensen också finnas hos tillverkarna var de än
befinner sig eftersom den kritiska uppgiften är
att specificera och integrera batteriet i fordonet.
Det är också bara för vissa delar av den
totala batterikostnaden som kostnaden är
direkt relaterad till volymer. Andra delar är
mer beroende av läreffekter, som till exempel
det faktum att fordonsbatterier är överdimensionerade för att klara de hårda kraven och
den relativt långa livslängden och/eller materialpriser. Genom att studera faktisk användning
och batterikapacitetens utveckling kan kapacitetsbehovet förhoppningsvis sjunka över tid.
Ytterligare andra delar är mer relaterade till
materialpriser vilka i sin tur kan fluktuera
med tillgång och snarare öka i pris i takt med
att efterfrågan växer.
Därför är utvecklingen av batterier inte
enbart beroende av kapitalinvesteringar hos
celltillverkare i Asien och USA – investeringar
och erfarenheter hos biltillverkare och specialiserade tjänsteutvecklare överallt påverkar
kostnaden och prestandan i allra högsta grad.
TILLGÅNG PÅ LITIUM INGET PROBLEM
Litium, den lättaste metallen, är ett av de
vanligast förekommande ämnena på jorden.
Men än så länge är brytningen begränsad.
Priset har ökat på senare år i takt med att
efterfrågan har växt men i förhållande till
mängden som behövs i batterier är kostnaden
fortfarande låg. På längre sikt kommer produktionen av litium dock behöva ökas och det
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är produktionskapacitet snarare än tillgång
som kan bli en flaskhals.
Det innebär att återvinning av litium och
andra metaller från fordonsbatterierna är
högst relevant. Tekniskt är det möjligt att
återvinna litiumbaserade batterier på ett
säkert och miljövänligt sätt. Efterfrågan och
priset behöver dock öka, alternativt nya
processer komma på plats, innan kommersiell
och heltäckande återvinningsprocesser kommer igång på allvar.
BILBATTERIER I ELNÄTET
Ett annat perspektiv på återvinning är att
förlänga livslängden på elbilsbatterierna
genom att återanvända dem som de är i andra
tillämpningar. Det finns flera projekt där både
bil- och batteritillverkare tillsammans med
elbranschen prövar idén med att förlänga
elbilsbatteriernas livslängd i smarta elnät eller
som strömkällor för gatubelysning, i bostäder
och i kommersiella fastigheter. ABB har
undersökt möjligheten att återanvända batterier i lokala elnät som reservkraft och i kombination med förnybara energikällor. Sådana
modeller har potential att skapa andra värden
och i förlängningen förbättra elfordonens

kalkyl genom högre restvärden.
Sammanfattningsvis är batteriteknik i
särklass den mest kritiska faktorn för elfordonens marknadsframgångar. Utmaningen
framåt är att behålla takten i kostnadsreduktionen – vilket kräver att volymer börjar
efterfrågas och den installerade kapaciteten
utnyttjas. Därför är också initialt stöd under
en övergångsperiod en viktig faktor för att
hjälpa igång marknaden. Det gäller också att
optimering av energidensiteten i batterier
fortsätter. Även om konkurrenskraftiga elfordon redan är möjliga med befintliga material
så ger lättare batterier med högre kapacitet
ytterligare konkurrenskraft. Utifrån det kan
biltillverkare välja strategi om att antingen
öka fordonens räckvidd för att tillfredsställa
vissa körbeteenden – eller sänka priset på
fordonen.
Mycket av den här utvecklingen kommer
att ske utanför Sverige. Men ekonomin kring
batterier är en faktor som svensk industri och
utvecklingsverksamhet ändå i högsta grad är
med och påverkar – genom att arbeta med
styrsystem, integrationen i fordon och med
andra komponenter samt med lärdomar från
hur fordonsbatterier används över tid.

BATTERIERS KOSTNADSKOMPONENTER
Komponenter

Celler

Moduler

Packar

5-10%
20-30%

Total

Vinst
Svinn
FoU
Avskrivningar

40-50%

Arbetskostnad
Övrigt material

15-20%
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ELFORDONENS KONKURRENSKRAFT BEROR
FRAMFÖRALLT PÅ KOSTNADEN RELATIVT
KONVENTIONELLA FORDON
Det är relativt enkelt att beräkna den kalkylmässiga konkurrenskraften av ett elfordon jämfört
med ett konventionellt fordon. Samtidigt är
enskilda faktorer svåra att kvantifiera och människors val är heller inte enbart baserade på
ekonomi.
Kalkylmässigt är dock de viktigaste parametrarna inköpspris, driftskostnad och andrahandsvärde. De modifieras av avgifter, premier och beskattning. Det ger den
sammanlagda ägandekostnaden (TCO, total
cost of ownership eller livscykelkostnaden) för
ett fordon. Vad som framförallt kommer att
påverka utvecklingen av elfordonens konkurrenskraft är:
1. Kostnadsutvecklingen för batterier samt eventuella
inköpspremier eller avgiftsreduktioner på
inköpspriset. Den stora merkostnad som elfordon har
beror framförallt på batteriet och kommer att minska i
takt med att batterikostnaden sjunker. Prisreduktionen
har gått snabbt, och kommer att fortsätta göra det,
men man kan inte vänta sig en utveckling likt den
för datorer och mobiltelefoner. Inköpspremier är ett
effektivt sätt att öka försäljningen men samtidigt är det
inte en hållbar affärsmodell eftersom det inte ändrar
den underliggande konkurrenskraften. Däremot kan
det användas för att stödja en tidig marknadsetablering
vilket gör att volymer växer som i sin tur sänker
kostnaden för komponenter.
2. Kostnaden för användning av fordonet.
Körsträcka och drivmedelskostnad är avgörande
för driftskostnaden och det är där elfordonens
konkurrenskraft finns. Det beror på elmotorns
höga verkningsgrad och det låga priset på el. Den
högsta ekonomiska nyttan når ett elfordon när
batterikapaciteten omsätts ofta, antingen genom en
lång körsträcka – idealt dubbla räckvidden per dag,
med laddning hemma och på arbetet – eller genom
mindre batterier som i en laddhybrid. Den jämförbara
kostnaden för ett konventionellt fordon är förstås
relevant, vilket i sin tur är en funktion av den pågående
effektivitetsutvecklingen av förbränningsmotorer
samt oljepriset. Till den direkta körkostnaden kommer

underhållskostnader (som ofta är lägre för elfordon än
för konventionella fordon), fordonsskatt samt eventuella
avgifter för parkering och infart i städer.
3. Etablerande av ett säkert restvärde. I de flesta fall
äger inte en kund fordonet under hela dess livslängd
(undantaget är framförallt för vissa driftsfordon i
kommersiell verksamhet) och därför avgör restvärdet
fordonets värdeminskning. Beroende på märke, modell
och körsträcka återstår mellan 40 och 60 procent av
ett konventionellt fordons värde efter tre år, men
elfordon har än så länge en högst osäker värdering. Det
beror framförallt på att andrahandsmarknaden inte är
etablerad men även på osäkerhet gällande batteriets
skick och kvarvarande kapacitet. Tillverkargarantier, tid
och erfarenhet kan minska osäkerheten.

Eftersom både inköpspris och driftskostnad
beror på styrmedel är tveksamheter eller
upplevd osäkerhet i dem ett stort hinder i sig
själv för omställningen. Osäkra spelregler
leder till ”start-stop-scenarier” i investeringarna och till sist till overksamhet i väntan på
tydligare besked.
Tydliga och långsiktiga spelregler är därför
fundamentala för en framgångsrik omställning
av fordonsflottan i allmänhet.
FORDON VÄRDERAS INTE ENBART PÅ
EKONOMISKA GRUNDER
Utöver det handlar introduktionen av elfordon
ofta om lokala lösningar och incitament för att
fordonsanvändningen ska bli praktisk och
bekväm. Tillgången till laddningsmöjligheter
är därför kritiskt. Bekvämlighetsförmåner som
tillgång till särskilda körfält och parkering kan
vara ytterst betydelsefulla. I Amsterdam till
exempel är det långa köer för att få ett parkeringstillstånd och därför är det ett värdefullt
incitament för att anskaffa en elbil. I Kalifornien är möjligheten att använda ”carpool
lanes” populärt. Det är dock sannolikt att den
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Säkra elfordon
I dagsläget kan de flesta elfordon från erkända fordonstillverkare betraktas som lika
säkra som konventionella fordon. Rådande säkerhetsstrategi med placering i ”säker
zon” och förstärkta passiva strukturer ger tillräcklig säkerhet – men till priset av högre
fordonsvikt och minskat utrymme.

F

orskning på batterisäkerhet och nya säkerhetslösningar kommer ge möjligheter att expandera
batterisystemen samt vikteffektivisera skyddet med
hjälp av aktiva säkerhetssystem istället för passiva
förstärkningar av fordonets chassis och struktur. Det
ökar mängden batterier som ett elfordon kan bära
och reducerar samtidigt mängden dödvikt hos passiva skyddsstrukturer.
Världens ledande underleverantör av säkerhetskomponenter till bilinustrin, Autoliv, har i Vårgårda
investerat i en krocktestanläggning för elbilsbatterier. Här ska biltillverkarna kunna beställa olika typer
av tester, allt ifrån att bedöma olika leverantörer till
att försäkra sig om bra inkapsling och fungerande
säkerhetssystem. Det kommer att bidra till utvecklingen av bättre kraschskydd för batterier.
Dessutom behövs en bättre förståelse för vad
som kan ske i händelse av en krasch med elfordon. I
den aktuella samhällsdebatten kring säkerheten hos
elfordon och deras batterisystem finns osäkerhet
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kring vilka påstådda risker som är reella och vilka
borde betraktas som ”icke-risker”. Att särskilja dem
är viktigt dels för att öka samhällets mottaglighet
för fordon med eldrift, och även för att hjälpa räddningstjänst att på ett tryggt och effektivt sätt utföra
räddningsinsatser.
För att kunna bygga den förståelsen behövs
svar på frågor som handlar om beröring av bilen
efter krasch; huruvida en elbil som hamnat i vatten
kan ”elektrifiera” vattnet; eller vilka gaser som kan frigöras ifall batteriers ventileringssäkringar aktiveras
vid olika typer av haveri.
Dessa frågor plus andra kraschfrågor behandlas
i FFI-projektet Räddningskedjan där initiativtagarna
MSB och Umeå Universitet ska utveckla ett nytt
utbildningsmaterial för svensk räddningstjänst baserat omvärldsanalys samt på batteriskadeforskning
utförda av Autoliv, Volvo Car Corporation, Presto
Brandsäkerhet AB och SP.
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här typen av styrmedel endast är möjliga att
erbjuda vid låga marknadsandelar och därför
är viktigast i en etableringsfas.
Till den strikt ekonomiska kalkylen måste
man lägga den kritiska – men svåruppskattade
– subjektiva värderingen av fordonets egenskaper. Det gäller saker som säkerhet, körupplevelse, räckvidd och social signalering. I dessa
skiljer sig olika modeller förstås avsevärt
sinsemellan och det är därför svårt att särskilja mellan elfordon och konventionella
fordon.
Vad gäller körupplevelse har många
elfordon en fördel i den vridstarka elmotorn,
där all kraft levereras direkt. I konstruktioner
med eldrift på bakaxeln får fordonet fyrhjulsdrift vid behov och kan anpassas efter situation. Det råder ingen tvekan om att eldrift
lämpar sig för prestanda och därför utrustas
premiumfordon med elmotorer. Segment som
är mindre priskänsliga och istället lockas av
värden som hög prestanda, design, högkvalitativa material kan lättare acceptera större (och
dyrare) batterier som dessutom ger lång
räckvidd. Modellen är inte ny. Tvärtom har
biltillverkare sedan länge låtit introducera ny
och dyr teknik i toppmodellerna och som tillval
för att sedan, i takt med ökade volymer, låta
resten av modellfloran följa med.

krävs erfarenhet och information för att
köpare ska känna sig trygga. Det innebär
också insatser för att informera räddningstjänsten och utbildning för verkstäder så att
elfordon hanteras på ett säkert sätt.
En begränsning som elfordon har jämfört
med konventionella fordon är räckvidden (på
eldrift). En konventionell bil idag kan färdas
över hundra mil utan att tanka, vilket också
görs förhållandevis kvickt. Med en väl utbyggd
distributionsstruktur för fossila bränslen är
räckvidden i det närmaste obegränsad. För
elfordonen gäller dock att resor planeras på
ett annat sätt, eller att man genom hybridlösningar använder en förbränningsmotor i
kombination. Men till stor del handlar det om
psykologi. Merparten av resor och dagskörssträckor – så mycket som 90 procent av dem
– understiger en elbils räckvidd.5 Studier har
också visat att etablerande av publik snabbladdning minskar räckviddsoron (d.v.s. folk
kör sina elfordon längre sträckor) utan att de
ens används.6

SÄKERHET KRITISKT
En annan viktig egenskap är säkerhet. Där är
det viktigt för elfordon att bevisa sig som en
”ny” fordonstyp på marknaden. Elfordon är
inte mindre säkra än konventionella fordon,
men både konsumenter och räddningstjänst är
mindre bekanta med tekniken. Några av de
mer nischade elfordonen som var tidiga på
marknaden saknade modern säkerhetsutrustning men när mer etablerade fabrikat nu
lanseras är det normala säkerhetsnivåer som
gäller. Även om det i sig inte är mer problematiskt att skydda ett batteri än en bränsletank
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FORDONSMARKNADEN OMFATTAR MÅNGA
SEGMENT MED OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR ELFORDON
Transportbehovet som ett fordon fyller varierar stort inom olika segment och med olika
fordonstyper. I sin tur innebär det att hel eller
delvis elektrifiering av fordonens drivlina är
olika lämpligt. Varje segment måste därför
behandlas utifrån sina villkor om en omställning till elfordon eller andra drivmedel ska bli
framgångsrik.
Det innebär att omställningen till elfordon
inte kommer att följa samma diffusionskurva.

tig kostnad. Det finns därför ett starkt samband mellan olika segments förutsättningar i
relation till den ekonomiska kalkylen å ena
sidan och potentiell marknad å andra sidan.
Om batterikostnaden är förhållandevis låg
jämfört det totala inköpspriset ökar konkurrenskraften: till exempel hos bussar och
lyxbilar. Om användningen är hög men de
enskilda körsträckorna är inom räckvidden
förbättras också kalkylen, som i fallet hos

Det handlar inte om ett scenario där elfordon
antingen lyckas etablera sig på marknaden
eller inte. Istället är framgången beroende av
hur väl elfordonet lämpar sig för det specifika
transportbehovet och möter de förväntningar/
värderingar som kunden har – till en fördelak-

många transportbilar.
I vissa segment är elfordon redan idag
konkurrenskraftiga alternativ, medan det i
andra behövs fortsatt utveckling och eventuellt
stöd under en övergångsperiod.

Marknadsandelar

Bussar i kollektivtrafik

Lätta lastbilar

Tjänstebilar, bruksfordon

Privatbilar
Tunga transporter

Tid

Möjligheterna för elektrifiering skiljer sig åt mellan fordonstyper och -segment – och därför också tillväxttakten.
Omställningen kommer troligtvis först där elfordon ger upphov till tydliga besparingar – dvs där det finns bra business case.

56

ROADMAP: SWEDEN

0

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

POTENTIALEN I DEN SVENSKA
MARKNADEN FÖR ELFORDON
Idag finns det ca 5 miljoner fordon i Sverige.
Av dessa är 4,5 miljoner personbilar, knappt en
halv miljon transportbilar (lätta lastbilar under
3,5 ton), drygt åttiotusen tunga lastbilar och ca
fjortontusen bussar.
Stat, kommuner och företag äger drygt 20
procent av personbilsbeståndet men står för
55 procent av nyregistreringarna – det är
framförallt via organisationer som nya bilar
blir del av fordonsflottan. Av antalet nyregistrerade personbilar i Sverige per år är en
fjärdedel förmånsbilar (tjänstebilar). Taxiverksamhet bedrivs med 16 000 bilar. Den svenska
hyrbilsflottan omfattar ca 30 000 fordon.7

Antalet bilar i ett samhälle beror på många
faktorer: det allmänna välståndet, beskattning,
stadsplanering, allmänna seder och bruk,
symbolvärden, fordonsutvecklingen, ekonomiska målsättningar och till och med den
kulturbundna uppfattningen om tid och rum.
Bilen förknippas ofta med frihet, och transporter korrelerar med välstånd. Ännu har varken
transportintensiteten eller bilismen ”mättats”
någonstans i världen – när BNP växer ökar
transporterna. Däremot kan nya och snabbt
växande fenomen som bilpooler, speciellt i
storstäderna, komma att påverka fordonsmarknaden.

NYREGISTRERINGAR 2011, TUSENTAL

PERSONBILAR I TRAFIK, MILJONER
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PERSONBILAR
Fordonsflottan förnyas långsamt. Ett fordon har
en relativt lång livslängd och har typiskt flera
ägare under sin livslängd. Majoriteten av nyregistreringar görs av juridiska personer – företag,
staten och kommuner är de största köparna.

Leasing är en vanlig finansieringsmodell och en
tredjedel av nya bilar leasas, vanligtvis på tre år.
Det betyder att det främst är via begagnatmarknaden som privatpersoner köper sin bil.

PERSONBILAR FÖRDELAT PÅ ÄGARE (2011)
Bestånd 2011

Nyregistreringar 2011

Stat, kommuner
& näringsliv
22 %

Stat, kommuner
& näringsliv
54 %

Hushåll 78 %

Hushåll 46 %

BILFLOTTANS ÅLDER PER LAND
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ELFORDON LÄMPLIG SOM BRUKSBIL
För bruksbilar som används i kommersiell och
offentlig verksamet baseras den relativa
konkurrenskraften för elfordon i hög utsträckning på livscykelkostnaderna. Det innebär att
inköpspriset justerat för eventuella premier,
verksamhetens art och användningsmönster
samt restvärde och finansieringsmöjligheter
avgör om ett visst fordon är ett gångbart
alternativ.
Bruksbilar av olika slag utgör därför ett
marknadssegment där elfordon redan nu kan
vara både attraktiva och ekonomiskt rimliga.
Det beror på att bruksbilar har en hög utnyttjandegrad vilket innebär att investeringskostnaden slås ut över många körtimmar. Bruksbilar har dessutom ofta förhållandevis
förutsägbara körmönster vilket gör att laddningen kan planläggas både i form av infrastruktur och schemaläggas operativt. Den här
typen av fordon används ofta inom tätorter
och kraven på partikelutsläpp och buller kan
lätt mötas med elfordon. Därtill kan företagspolicy och miljömål också påverka elfordonens
konkurrenskraft positivt.
Givet att kostnaden är jämförbar med
konventionella fordon finns ändå flera faktorer
som påverkar marknadspotentialen för elfordon i detta segment:
UÊ 1«« >`}ÃiÀv>Ài iÌÊqÊÃFÊ«>Ài]Êiler med fragmenterad inköpsstruktur, kan
behöva hjälp/information om TCO samt de
olika erbjudanden som finns. Gemensamma upphandlingar, inte minst från offentlig
sektor, ökar attraktiviteten av marknaden.
UÊ *ÀÛ«iÀ`iÀÊqÊivÀ`ÊBÀÊvÀÌv>À>`iÊiÊ
relativt ny företeelse och det finns en osäkerhet om de passar för verksamheten. En
prövoperiod underlättar inköpsbeslutet.8
UÊ F}ÃÌ}>Ê>ÃÃw>ÌiÀÊÌÊiÝi«iÊ
definition av ”miljöbil”) och tydliga regler
som gör det lättare för organisationer att
miljöanpassa sin fordonspolicy.

ELFORDON SOM FÖRMÅNSBIL EN GOD
AFFÄR FÖR DEN ANSTÄLLDE
Förmånsbilar, eller tjänstebilar som de också
kallas, anskaffas även de av juridiska personer
(ofta genom leasing) men används också av
den anställde för privat bruk. Även om grundkalkylen är densamma kan förmånsbeskattningen modifiera vilket val den enskilde gör.
Som anställd kan man göra en god affär
genom att välja ett elfordon framför ett konventionellt fordon som tjänstebil. Förmånsvärdet för elfordon är nedsatt i två steg och ger
en hög skatterabatt. Med möjlighet till laddning hemma och på jobbet och inte alltför för
långa dagliga körsträckor så finns få nackdelar. Kalkylen kan vara så gynnsam att den
rymmer en andra bil för resorna till landet
eller fjällen.
För att främja elfordon i det här området
är det därför viktigt att rådande gynnsamma
regler för förmånsbilar behålls. Förmånsbeskattningen bör också undvika onödigt krångel, till exempel vad gäller förmånsbeskattning
av el som tillhandahålls på en arbetsplatsparkering.
Ur arbetsgivarens synvinkel är kalkylen
inte fullt lika förmånlig eftersom elfordon är
dyrare. Många företag har dessutom en praxis
om en övre prisgräns på 7,5 basbelopp och det
är inte alla elfordon som ryms inom den
ramen. En modell som förbättrar arbetsgivarens kalkyl är genom ett bruttolöneavdrag.
Jämfört med en konventionell bil i samma
prisklass får företaget ändå en premie genom
de minskade sociala avgifterna. I bästa fall ger
det tillsammans med ett reducerat förmånsvärde och billigare drift ett positivt netto för
både arbetsgivaren och för den anställde
jämfört med en konventionell bil.
Det är därför viktigt att det etableras
enkla, kommunicerbara modeller där arbetstagarens och arbetsgivarens incitament kan
mötas, till exempel genom bruttolöneavdrag.
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Det är också av betydelse att organisationer
arbetar med tydliga och miljöanpassade
tjänstebilspolicys som sätter ramverk för val
av tjänstebilar och som inte exkluderar elfordon. För att underlätta det är det också viktigt
att definitionen på vad som är en miljöbil är
tydlig och långsiktig.
För leasingföretagen, som äger bilarna,
finns fortfarande stora tveksamheter till
elfordon i tjänsteflottorna. Främst beror det på
det osäkra restvärdet och de garantier som
biltillverkarna lämnar på batterierna.
TCO påverkas kraftigt när restvärdet efter 36
månader endast är mellan 30 och 35 procent.
Ytterligare anledning till osäkerhet är just nu
frågetecken kring långsiktiga och stabila
spelregler för miljöbilar i allmänhet och för
elbilar. Detta är dock en osäkerhetsfaktor som
automatiskt kommer att minska i takt med att
fler elfordon når andrahandsmarknaden.
Tjänstebilsmarknaden är viktig för elfordonsmarknaden. Genom att de används som
tjänstebilar görs elfordon synliga, bilarnas
användbarhet demonstreras viket kan bidra
till att förändra invanda föreställningar och
kanske fördomar. Inte minst är tjänstebilsmarknaden på grund av sin storlek nyckeln till
att föra in nya fordon i den svenska fordonsflottan.
PRIVATMARKNADEN VIKTIG DELMARKNAD
I Sverige har ungefär hälften av hushållen en
bil, en fjärdedel saknar bil och en fjärdedel
har mer än en bil.9 Knappt hälften av nyregistreringarna i Sverige står privatpersoner för.
Privatmarknaden är därför en viktig delmarknad för nya bilar. Den är också helt dominerande för begagnade bilar vilket påverkar
andrahandsvärdet – och därför också den
initiala kalkylen – för nya bilar.
Till skillnad från kommersiella aktörer
agerar privatpersoner utifrån delvis andra
bevekelsegrunder vid bilköp. Familjesituatio-
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nen skapar ett visst transportbehov, liksom
boendet. För privatpersoner har investeringsbeslutet ofta många fler dimensioner än de
strikt ekonomiska. För många är bilen en
social markör (men vad en bil markerar och
ska signalera är något som förändras). Sådana
överväganden kan ha stor betydelse för hur
och med vilken takt elfordonen kan penetrera
marknaden och synen på mobilitet.
INKÖPSPREMIER PÅVERKAR MARKNADEN
För privatpersoner är det ovanligt att kalkylera efter livscykelkostnader. De egenskaper
som är åtråvärda i relation till inköpspriset är
ofta avgörande för investeringsbeslutet.
Med ett högre inköpspris drabbar det elfordon
negativt vid en jämförelse. Därför är inköpspremier vanligt förekommande i många
länder, likt supermiljöbilspremien i Sverige.
För att fundamentalt öka elfordonens
attraktivitet gäller det dock att ”vända på
isberget”. En konventionell bil är relativt sett
billig i inköp (det som syns ovanför ytan) men
dyr i drift och underhåll (isberget under ytan).
För elfordon gäller det omvända: priset är
högt men driftskostnaden låg. Det gör att
kunder med en regelbunden användning och
relativt hög körsträcka – som dock inte överstiger räckviddens – har bäst kalkyl. Med
andra ord är det bilpendlare som framförallt
kan få en lönsam kalkyl för elfordon. Genom
att inkludera driftkostnaden i investeringen
får man en mer rättvisande jämförelse.
VIKTIGT ATT MINSKA OSÄKERHETEN
För att främja marknaden är det också viktigt
att minska osäkerheten som en kund kan
känna inför ny teknik. En affärsmodell som är
mer lik den för konventionella fordon är att
biltillverkaren tar ansvaret för batterierna
genom att leasa dem. En annan faktor är att
lämna garantier för att eliminera osäkerheter
i marknaden. Det kan också bli aktuellt med
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regelstyrt konsumentskydd för batteriet – i
USA är kravet minst åtta års garanterad
livslängd på elbilsbatteriet. Att det finns oberoende verkstäder ökar också tillgängligheten
och sänker konsumentpriserna.
BEKVÄMLIGHETSFÖRMÅNER DRIVER
PRIVATMARKNADEN
Privatbilister påverkas förstås också av lokala
incitament och bekvämlighetsförmåner.
Tillgång till körfält och parkering kan spara
tid och utgöra betydande kostnadsbesparingar.
Dessutom behöver det inte bara vara en
nackdel för elfordon att privata köpare tittar
mindre på TCO och mer på egenskaper eftersom elfordonens prestanda och den körupplevelse de erbjuder ofta är överlägsen konventionella fordon. För många användare är
också miljöpåverkan viktig, liksom faktorer
som att man inte behöver besöka bensinstationer lika ofta (eller inte alls).
En faktor som är viktig för privatbilister,
eftersom de måste täcka en bredd av transportbehov, är räckvidden. I praktiken är
räckviddsoron hanterbar eftersom de flesta
använder bilen mindre än fem mil varje dag.
Att ladda hemma under natten och kanske på
jobbet på dagen räcker mer än väl och det
visar sig att den verklige elbilsföraren snabbt
får ett mer avslappnat förhållande till sin bil.
Studier visar faktiskt att även om ett elfordon
ofta köps som ”andrabil” blir det i praktiken
förstahandsvalet på grund av den låga drifts-

längre resorna kan en andra bil – eller hyrbil
– lösa det transportbehovet. Tillgång till hyrbil
skulle kunna byggas in i affärsmodellerna
kring elfordon.
En utbyggd laddinfrastruktur kan också
agera som en räckviddsförlängare. Tillgången
till laddning är därför en central faktor för att
välja elfordon. För småhusägare är det sällan
ett problem men tillgång till laddning kan vara
en svårare fråga för de som bor i lägenhet,
särskilt om de parkerar på gatan. Tillgång till
publika laddningsmöjligheter är därför viktigt
för privatmarknaden. Det är också viktigt att
laddning uppfattas som något enkelt och
bekvämt – vilket ställer krav på till exempel
standardisering.
LADDHYBRIDER KAN ÖVERBRYGGA
Laddhybrider – till skillnad från rena elbilar –
är inte lika drabbade av räckviddsproblematiken eftersom de kan utnyttja den befintliga
distributionsstrukturen för bensin och diesel.
Däremot är laddningsinfrastrukturen även för
dem viktig för att maximera den sträcka som
körs på el och därmed också energibesparingen.
Att öka andelen elfordon inom privatsegment handlar sammanfattningsvis om att göra
produkterbjudandet attraktivt och enkelt, att
affärsmodeller och incitament mildrar effekterna av det dyra batteriet och drar nytta av
de låga underhållskostnaderna, samt att det
finns laddning där det behövs.

kostnaden.10 Vad gäller de mer sällsynta men
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LÄTTA LASTBILAR
Transportbilar är det moderna samhällets
smörjmedel. De klassificeras som lätta lastbilar som väger mindre än 3,5 ton. De transporterar gods och människor som utför de tjänster som krävs för att vardagen, produktionen
och hela ekonomin ska fungera. Transportbilar
är ett mycket viktigt marknadssegment eftersom det omsätter förhållandevis stora volymer
av fordon relativt snabbt och står för en hög
andel av trafiken inne i stadskärnor.

I Sverige finns närmare en halv miljon transportbilar. År 2011 såldes drygt 47 000. Av
dessa är endast 3 procent i yrkestrafik vilket
betyder att den primära verksamheten är att
utföra transporter. Resterande 97 procent är i
firmatrafik och har en annan primär verksamhet. Ungefär en femtedel av bilarna i yrkestrafik leasas, medan en tredjedel av de i firmatrafik gör det.11

MILJONER KM TRANSPORTARBETE
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Den genomsnittliga svenska transportbilen kör
ca 1400 km per år och har ett användningsmönster som gör dem väl lämpade för elektrifiering: regelbunden och relativt hög användning, korta körsträckor, planerade rutter, hög
grad av aktivitet i stadskärnor. Kunderna har
lätt för att tänka i termer av TCO. Drivmedelskostnaden är betydande. Eftersom elfordon
inte orsakar lokala utsläpp och genererar
mindre buller finns det ytterligare fördelar
med eldrift för transportbilar – till exempel
möjligheten att leverera varor nattetid.
Uppskattningsvis 20 procent av de transportbilar som säljs i Sverige skulle kunna vara
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rena elbilar och klara av sin verksamhet.12
Redan idag är kostnaden i paritet med en
konventionell bil med de inköpspremier som
finns och under antagandet att restvärdet är
lika stort eller att batteriet hyrs ut separat.
Det innebär att transportbilar är ett av de
segment där eldrift snabbast kan få ett genomslag (i dagsläget finns inga serietillverkade
laddhybrider inom detta segment). I sin tur
hjälper det att driva volymer som även gagnar
kostnaderna frö personbilstillverkningen. Det
kan även bidra till utbyggnad av laddinfrastruktur som kan användas av personbilar.
Dessutom är bilarna synliga och ger många
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PostNord – Sveriges största
elfordonsflotta
PostNord förmedlar ungefär 25 miljoner försändelser varje dag. Det kräver en
tillförlitlig infrastruktur och ett effektivt och säkert transportsystem.

I

dag använder man i princip varje trafikslag som
finns i den dagliga verksamheten – cyklar, mopeder, bilar, lastbilar, tåg och flyg. PostNord:s främsta
miljöutmaning är utsläppen från transporterna. Idag
står de för 88 procent av koncernens totala koldioxidutsläpp och av dessa kommer 83 procent från
vägtransporter.
Målet att minska koldioxidutsläpp
PostNord har som mål att minska de totala koldioxidutsläppen med 40 procent mellan år 2009 och
2020. För att nå målet krävs anpassning av vägtransporterna – till exempel ökad ruttoptimering,
ökade volymer på järnväg och ökad användning av
alternativa drivmedel. PostNord har redan idag en
av de största elfordonsflottorna bland postoperatörer i Europa. En ökad andel elfordon är också en del
av lösningen för att nå det långsiktiga miljömålet.
I dagsläget har PostNord över 5050 elfordon
vilket motsvarar en fjärdedel av koncernens fordonspark. Mer än en fjärdedel av brevutdelningen sker
också med eldrift. Fordonen är främst elcyklar, elmopeder och så kallade Club Cars. Det finns också en
försöksverksamhet med eldrivna skåpbilar. Använ-

darerfarenheten och funktionaliteten har visat sig
god, även om vissa rutter i glesbygd kräver längre
räckvidd. Snabbare laddning – eventuellt batteribyte eller batterier som uppvisar längre räckvidd– och
laddhybrider är något man efterlyser. Dessutom är
PostNord intresserad av elektrifiering av vägar som
kan användas för tunga transporter som komplement till järnvägen.
PostNord är dock en koncern med både avkastningskrav och samhällsuppdrag. Vilka fordon
som gäller är därför framförallt en kostnads- och effektivitetsfråga. Den stora användningen av mindre
elfordon visar att eldrift är konkurrenskraftigt. Att de
normalstora samt tunga fordon inte ännu är elektrifierade i större utsträckning visar på potentialen
men också på att denna marknad ännu är i sin linda.
Även om PostNord kommer att fortsätta att använda
alla olika transportslag för att tillgodose samhällsuppdraget är det klart att en allt större andel av
transporterna kommer att vara elektrifierade.
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möjlighet att bekanta sig med eldrift vilket i
sig driver acceptans.
För att främja elfordon inom transportbilssegment är det viktigt att säkerställa att
inköpspremier också gäller för den kommersiell och offentlig verksamhet. Den här marknaden har en större omsättning i fordonsflottan
och kan skifta snabbare till elfordon. Tillgång-
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en till laddinfrastruktur, inte minst snabbladdning, är också viktig liksom etablerandet av
säkra restvärden och en stabil andrahandsmarknad. Reducerad osäkerhet genom kompetens på oberoende verkstäder är också viktigt
för att säkerställa en väl fungerande serviceoch eftermarknad
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TUNGA FORDON: LASTBILAR OCH
BUSSAR I KOLLEKTIVTRAFIK
Tunga fordon för transport av gods och människor är avgörande för det moderna samhällets funktion. Behovet av transporter ökar
samtidigt som utsläppen från trafiken måste
minska. Ständiga förbättringar har redan
inneburit snabb och långtgående energieffektivisering och emissionsminskning. Men tunga
fordon, särskilt lastbilar, står fortfarande för
en stor del av koldioxidutsläppen – utsläppen
från de 80 000 tunga lastbilarna som är registrerade i Sverige motsvarar nästan 25 procent
av vägtransporternas totala utsläpp.13
Elektrifiering av tunga fordon är därför en
angelägen utveckling som både kan minska
utsläppen och öka energieffektiviteten. Det
sker också framsteg både vad gäller lastbilar
och bussar. Dessa framsteg kan dra nytta av
elektrifieringsutvecklingen för personbilar och
också bidra till den. Däremot är elektrifiering
av tunga fordon inte beroende av elektrifiering
av personbilar. Vissa infrastrukturinvesteringar som görs, till exempel i laddstationer eller
elvägar, skulle dock på sikt kunna användas
även av personbilar och därmed ändra förutsättningarna vad gäller räckvidd och laddningstillgänglighet.
ELVÄGAR EN LÖSNING FÖR
GODSTRANSPORTER
Godstransporter på väg har mer än fördubblats de senaste 40 åren samtidigt som mängden gods har varit mer eller mindre konstant.
Det beror på att godset transporteras längre
sträckor, att det hålls mindre lager och att
industrin är mer specialiserad än tidigare.
Samtidigt kännetecknas inrikes transporter av
relativt korta sträckor – hälften av godset
transporteras mindre än 50 km.14
Utvecklingen mot lägre emissioner och

lägre drivmedelsförbrukning har kommit långt
både på grund av emissionskrav och på grund
av kundkrav eftersom bränslekostnaden är
omfattande för åkerier.
Därför är det inte konstigt att hybridlösningar utvecklats som innebär mindre förbrukning och mindre emissioner. Till exempel
har AB Volvo har utvecklat en parallellhybrid
som också återvinner så mycket som möjligt
av den energi som uppstår vid inbromsning.
Eldriften medför att ljudnivån sänks och
beroende på körcykel kan mycket bränsle
sparas. För distribution kan besparingen vara
15–20 procent och för sophantering, med
plugin lösningar, så mycket som 30 procent.
När lastbilar används som mobila produktionssystem inne i städer – till exempel för
sophantering – kan de ha ytterligare fördel av
lägre ljudnivå (som kan sjunka med så mycket
som 50 procent) och avsaknad av avgaser. De
kan då användas på andra tider och på sådant
sätt att de inte stör stadsmiljön lika mycket
som en konventionell lastbil skulle göra.
För längre godstransporter är batteridrift
däremot opraktiskt med tanke på den höga
effekten och räckvidden som krävs. En lösning
är istället att tillföra el till de tunga fordonen
under färd på samma sätt som tågtrafiken
elektrifierats. För vägtrafik finns det olika
tekniska lösningar. Matning från luftledningar
är en möjlighet. Siemens har utvecklat och testat en sådan lösning som kallas eHighway, som
påvisat god potential och som de nu vill
demonstrera i större skala i Sverige. Induktiv
matning är en annan möjlighet och konduktiv
matning från spår i vägbanan en tredje. Alla
typer av lösningar är under utveckling, dock i
olika faser och med olika för- och nackdelar.
Kostnaden för att elektrifiera en väg i båda
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riktningarna beror på teknik och har uppskattas från 40 till 170 MSEK per mil. Det är stora
investeringar men endast 5–20 procent av
kostnaden för att bygga ny väg eller järnväg.
Att elektrifiera triangeln Stockholm-GöteborgMalmö skulle kosta 15 mdr SEK om kostnaden
är 100 MSEK per mil.
Storleken på investeringsbesluten och de
inlåsningseffekter som uppstår gör det viktigt
att noga pröva de tekniker som utvecklas.
Samtidigt är potentialen för elektrifiering av
vägar mycket stor. En studie beräknade att tio
terawattimmar energi (genom att minska
dieselförbrukningen med 1400 miljoner liter
diesel) kan sparas per år vid fullskalig utbyggnad. Om de stora transportstråken elektrifieras kan koldioxidutsläppen minskas med en
miljon ton per år.15
STADSBUSSAR REDO FÖR ELEKTRIFIERING
I Sverige finns ca 14 000 bussar som utgör
stommen i landets lokaltrafik och hanterar
stora mängder resenärer dagligen. En enda
linje i Stockholm – linje 4 – har lika många
resenärer som hela SJ-trafiken sammanlagt.
Busstrafik utförs dessutom inom många olika
områden. Skol-, turist- och beställningstrafik
är viktiga inslag även om det dominerande
området är linjetrafik.
Sverige har en utvecklad marknad där
cirka 90 procent av linjetrafiken med buss
upphandlas i fri konkurrens. De stora beställarna använder funktionskrav och ger därmed
operatörerna stor möjlighet att optimera
trafiken.
Det finns starka drivkrafter för ökad
kollektivtrafikanvändning i Sverige då den inte
är särskilt hög utanför storstäderna. Initiativet
K2020 är ett exempel där syftet är att fram till
2020 nästan fördubbla antalet kollektivtrafikresor inom Göteborg med kranskommuner.
Samtidigt finns det krav på att kollektivtrafiken ska minska miljöpåverkan. Till exempel så

har SL ett mål om en fossilfri bussflotta till år
2025.
Hybridisering är ett sätt att öka energieffektiviteten och minska utsläppen. Bussar är
väl lämpade för eldrift. Skälen är dels att
batterierna faktiskt inte behöver vara så stora
och dels att vinsterna av minskad bränsleförbrukning, lägre koldioxid- och partikelutsläpp
samt minskat buller är betydande. En hybridbuss innebär upp till 39 procents bränslebesparing jämfört med en konventionell
dieselbuss. Om bussen dessutom kan snabbladdas vid stationer är bussen 60 procent mer
energieffektiv.16 Då kostnaden för diesel ökat
stadigt och markant hjälper det till att göra
elkalkylen gynnsam.
Detta är redan en betydande marknad på
flera håll i världen. Hybridbussar har stora
marknadsandelar på flera marknader och det
rullar också hundratals fullelektriska bussar
på vägarna, framförallt i Kina.
Bussar i kollektivtrafik är kanske det
transportområde där el- och hybridteknik
tidigast konkurrerar ut konventionella dieselfordon på strikt ekonomiska grunder. Eftersom
det är en lönsam investering redan idag kan
omställningen också gå snabbt. Det finns
exempel på andra snabba omställningar i
branschen – till exempel skiftet till lågentré.
Samtidigt är det långa avtalstider inom
busstrafik vilket gör det viktigt att tekniken är
bevisad. Det är också kritiskt att fortsätta
arbetet med framkomlighet och system som
BRT (Bus Rapid Transit) eftersom investeringar i ny teknik är meningslösa om bussarna
står stilla.
Just i Sverige har det dock uppstått en
situation då flera kommuner investerat i
biogasproduktion som bland annat används i
kollektivtrafiken. Men biogas kan också
konverteras till el. Att konvertera gas till el
kan ha stora fördelar räknat på ren energieffektivitet. Verkningsgraden från biomassa till
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Elbussar redan verklighet
Trots att bussar är tunga fordon har elektrifieringen kommit långt. Det är framförallt
en konsekvens av att en energieffektivisering förutom miljövinsterna, direkt påverkar
operatörernas lönsamhet.

T

illförlitligheten har visat sig vara lika hög som
hos dieselbussar och den låga bränsleförbrukningen gör hybridlösningen för bussar till den mest
energieffektiva i branschen.
AB Volvo är en av världens största busstillverkare och är dessutom ledande vad gäller utveckling
av elektrifiering. På grund av lokala preferenser och
industriella förutsättningar, utvecklas olika tekniklösningar parallellt runt om i världen. I Europa
prövas hur hybridtekniken kan optimeras med energihantering, för framdriften och de olika stödsystemen. I Nordamerika utvecklas och utvärderas bland
annat laddningssystem, och i Sydamerika utvecklas
hybridchassis för bussar med lågentré.
Bygger erfarenheter
I Kina skaffar Volvo sig erfarenheter av snabbladdade superkondensatorer, utbytessystem för batterier,
laddning över natten, batteribussar med förlängd
körsträcka och mycket mer. Det är också Kina som
leder marknadsutvecklingen elbussar.
Laddhybrider kombinerar ren och tyst trafik
med hög effektiv och kapacitet, och ger en låg
totalkostnaden för operatörerna. Fullelektriska
bussar passar i tät stadstrafik, i stadskärnor, på
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profilskapande linjer och på flygplatser. Hybridbussar fungerar i alla tillämpningar, även för längre
pendlingstrafik och regional trafik.
Samriskbolag
Sedan början av 2000-talet driver Volvo och SAIC
samriskbolaget Sunwin Bus, som är en av de största
stadsbusstillverkarna i Kina. De har levererat över
700 eldrivna bussar. Tekniken finns och affärskalkylen är positiv vilket ger goda förutsättningar för att
marknaden kan röra sig snabbt.
Även i Sverige kommer el- och laddhybridbussar i större omfattning snart vara en verklighet. Efter teknik- och linjedemonstrationer kan de
demonstreras i flottskala för att sedan fasas in i
marknaden. Därför kan den så viktiga busstrafiken
inom överskådlig framtid också energieffektiviseras
och bidra till såväl klimatmål som till renare och
attraktivare stadsmiljöer.
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drivhjulen på en buss som drivs av biogas är
endast 9 procent – dvs. hela 91 procent försvinner på vägen. Om man i stället först gör el
av gasen och låter den driva en helt batteridriven buss blir 29 procent av energin kvar för
bussens drivhjul. Med det resonemanget skulle
fem gånger fler bussar kunna drivas med el
gjord på samma mängd biomassa.
Därför är det viktigt att skapa ett jämnt
spelfält mellan drivmedlen och upphandla
kollektivtrafik teknikneutralt så att den största
verkningsgraden uppnås. Dessutom bör

beställare vara tydliga med hur energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp som mål
förhåller sig till varandra så att det inte
uppstår effekter där utsläpp minskas genom
en försämring av energieffektiviteten.
För att främja marknaden överlag och
minska operatörernas kostnader och risker är
det också viktigt att fragmenteringen mellan
beställare minskas. Då skulle möjligheten att
flytta bussar mellan områden öka och därmed
också operatörernas flexibilitet.

NYA FORDONSTYPER OCH LÄTTA ELFORDON
Den här rapporten är inriktad på fyrhjuliga
elfordon. Men det är ändå viktigt att kort
beröra ett relativt nytt inslag i den globala
efterfrågan på mobilitet: den exploderande
marknaden för tvåhjuliga elektriska fordon.
Light Electrical Vehicles – LEVs – omfattar
två och trehjuliga fordon som väger mindre än
hundra kilo. Elcyklar och elmopeder är de
vanligaste produkterna i kategorin som redan
2010 omslöt 11 miljarder USD i världen. Det
är en marknad som växer snabbt och där 90
procent av all försäljning hittills skett i Kina.
Mer än 25 miljoner LEV säljs varje år i Kina.17
Förväntningarna är att även resten av
världen ska upptäcka lätta elektriska fordon
och att försäljningen i USA, Europa, Indien och
övriga Asien kommer att växa kraftigt de
närmaste åren. Utvecklingen av det här
marknadssegmentet går hand i hand med en
snabb befolkningstillväxt och urbanisering
världen över.
Det finns också exempel på att nya fordonstyper som är betydligt mindre och lättare
än dagens bilar håller på att etablera sig på
marknaden. Eftersom bränsleförbrukning
enkelt uttryckt beror till 75 procent på vikt

(och 25 procent på luftmotstånd) krävs mycket
mindre batterier i dessa, som väger 200–500
kilo, än i elbilar och laddhybrider. Därför är de
också billigare än konventionella bilar.
Renaults Twizy och Toyotas iRoad koncept
är exempel på den här utvecklingen, liksom
det svenska konceptet ZBee. Utvecklingen
drivs av att det finns allt mindre plats för
parkeringar, framkomlighetsproblem och ett
ändrat transportbehov hos stadsbor. En del av
lösningen kan vara dessa helt elektriska,
supereffektiva fordon för en till tre passagerare och lite last som till en låg kostnad och
utan emissioner kan täcka den absoluta
merparten av innerstadsbons transportbehov.
Ökningen av nya, lätta fordon med eldrift
världen över kommer också att ha effekter på
marknaden för större elfordon. Volymerna
påverkar priserna på till exempel batterier
och idag utgör LEVs en mycket stor del av
marknaden för litiumjonbatterier, även om de
företrädelsevis är utrustade med batterier av
äldre teknik. Utvecklingen kan också påverka
människors förväntningar på mobilitet och
beteende, samt driva utbyggnaden av laddinfrastruktur.
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Elfordonens infrastruktur
Den befintliga fordonsflottan har en mycket väl
utbyggd distributionsstruktur där investeringarna redan betalats tillbaks.
Nya drivmedel måste under en uppbyggnadsfas dras med högra relativa kostnader för de
investeringar som krävs för att göra drivmedlet tillgängligt.
Samtidigt är en av de stora poängerna med
att använda el som drivmedel att distributionssystemet redan finns på plats i form av elnätet.
Men det krävs både anpassning och utbyggnad
för att säkerställa en säker, pålitlig och billig
infrastruktur för att stödja elfordonens marknadstillväxt.
KAN MAN KÖRA BIL PÅ SOLSKEN?
Centrala frågor för en växande elfordonsmarknad är om elen räcker till, om den finns
tillgänglig, och hur den produceras. Eftersom
några av drivkrafterna är att minska utsläpp
och oljeberoende är särskilt möjligheten att
producera el utan föroreningar och med

förnybara energikällor eftertraktat. Men går
det att köra en bil på solsken?
Även om en vanlig bil är alltför tung för att
drivas direkt av solceller på bilens tak så kan
batteriet laddas med el som producerats av
solceller. En av elmotorns fördelar är just
möjligheten att driva den med el som producerats från förnybara källor som vind, sol och
vatten. Därför skulle elfordon i princip kunna
köras helt utan växthusgas- och partikelutsläpp. Men från teori till praktik kan steget
ändå vara långt. I verkligheten domineras
världens elproduktion av kol och naturgas och
så kommer det vara under överskådlig tid.
Hur elen produceras är avgörande för
fordonets ”well-to-wheel” effektivitet, vilket är
ett mått som gör olika drivmedel jämförbara i
effektivitets- och utsläppshänseende. Det är en
livscykelanalys som både tar hänsyn till
energiåtgången och utsläppen ”uppströms” för
att framställa drivmedlet, och ”nerströms” när
energin konverteras till mekanisk energi i en
drivlina.
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SVERIGES RENA ELPRODUKTION
PASSAR ELFORDON
Därför är förutsättningarna olika beroende på
hur elen produceras i varje land. I Sverige är
förutsättningarna väldigt goda för att köra
med låga utsläpp eftersom den absoluta
merparten av elproduktionen sker utan
utsläpp genom vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. En stor del är dessutom förnybar – vattenkraften och vindkraften. Den svenska
elmixen ger mycket låg utsläpp (5–15 g/kWh),
den nordiska elmixen ca 5 gånger högre men
fortfarande låga utsläpp (75–100 g/kWh), och
den europeiska elmixen ytterligare 5 gånger
högre utsläpp.18 Men till och med europeisk
elmix släpper en bil i mellanklassen inte ut
mer än runt 100 gram koldioxid per kilometer.
Kunder som köpt en elbil kommer troligen
också – mer än genomsnittet – att vara angelägna om att säkerställa att den el de köper är
förnybar.19
Även när elen produceras i moderna
fossila kraftverk uppstår relativa miljövinster
genom att produktionen är storskalig, koldioxiden kan samlas upp, reningen vara effektiv
och partikelutsläppen mindre. Men framförallt
överför elfordon utsläpp från en sektor –
transportsektorn – som inte omfattas av EUs

utsläppstak till en sektor som gör det – kraftproduktion. Det innebär att en ökad användning av elfordon bara kan innebära ökad
effektivisering på annat håll.
VINDKRAFTEN RÄCKER
Finns det då tillräckligt med miljövänlig el för
att driva många elfordon? Om alla personbilar
i världen hypotetiskt skulle drivas av el motsvarar det en elförbrukning om ca 1 200 TWh,
vilket kan jämföras med den totala elbalansen
på ca 23 000 TWh.20 Det motsvarar alltså cirka
fem procent av elförbrukningen. Redan idag
skulle det behovet kunna täckas av förnybar
el.
År 2030 kommer elproduktionen i Sverige
vara 175 TWh (jämfört med dagens cirka 145
TWh) enligt Energimyndighetens långtidsprognos.21 Av det förutsägs vattenkraften svara för
68 TWh, kärnkraften för 72 TWh, kraftvärme i
industrin för 8 TWh, kraftvärme i fjärrvärmesystemet för 19 TWh och vindkraften för 7
TWh (redan 2012 levererade dock vindkraften
7,1 TWh).22 Det kommer innebära att Sverige
kan exportera 25 TWh el år 2030. Detta beror
på ökad elproduktion men också på att elanvändningen bara ökar blygsamt på grund av
energieffektivisering. Om en miljon bilar i
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Sverige då gick på el skulle det innebära en
elförbrukning på mindre än 5 TWh – vilket
redan idag kan förses med vindkraft.
UTMANINGARNA ÄR LOKALA
Elektricitet handlar dock både om energi och
om effekt. Effektfrågan handlar om kapacitet i
näten, om transformatorers storlek och
kablarnas dimensioner. Elnätet i stort och i
genomsnitt klarar problemet. Men lokalt i
vissa fastigheter eller på parkeringsplatser
kan det med tiden och många elbilar uppstå
problem.
Det finns två lösningar på det: att förstärka
nätet genom uppdimensionering av komponenter och kablar eller att med hjälp av
styrteknik tidsmässigt fördela elektriciteten
mellan elbilarna som står anslutna för laddning, så kallad laststyrning. Kombinationer av
dessa lösningar kommer att krävas. Det
viktiga är att det inte är några tekniska hinder.
Tvärtom hanterar nätbolag och eldistributörer
sådana frågor dagligen.
Att elbilarna lagrar energin för att använda den senare ger också stora möjligheter att
medvetet sprida ut belastningen över tiden.
I teorin kan elfordon till och med balansera
förnybar energi som vindkraft genom att
fungera som energilager. Tekniken som
används för att flytta och jämna ut belastningarna på elnäten över dygnets timmar räknas
till det som kallas ”smarta elnät”. Det smarta
elnätet kan med hjälp av övervakning se till att
laddningen sker när det är lämpligt för nätet
och styra det med variabel prissättning.
I framtiden förutses även bilens batteri
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också stödja det smarta elnätet genom att
leverera tillbaka el när det behövs. Funktionerna blir möjliga om det finns tvåvägskommunikation mellan elproducenter, distributörer och slutkunderna. I internationell
jämförelse anses Sverige ligga i framkant när
det gäller faktisk utveckling och ambitioner
när det gäller smart elnätsteknik men däremot
har vi på grund av vattenkraften mindre behov
av att använda elbilarnas batterier för reglerkraft i nätet.
TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA?
Det går alltså att köra bil på solsken och på el
från andra förnybara energikällor. Det som
kan vara en utmaning är att göra elen tillgänglig för fordonen. Även om elfordonen – till
skillnad från fossilbilar – kan tankas hemma
så har alla inte tillgång till en parkeringsplats
med laddmöjligheter. Därför är laddinfrastrukturen en viktig fråga för elfordonsmarknaden.
Infrastrukturen är en fråga om laddstolpar
och uttag men inte bara om det. För att få till
stånd de investeringar som krävs – och för att
kunna realisera olika potentialer med elfordon
– är det lika mycket en fråga om system för
kommunikation, betalningar och tjänster. Hur
de systemen växer fram och hur de ser ut
påverkar i allra högsta grad möjligheterna och
affärsmodellerna på marknaden.
Vilka investeringar i laddinfrastruktur och
kringtjänster som behövs beror på vilket
behov applikationen möter. Det går att särskilja tre huvudtyper av laddningsbehov –
laddning hemma, publik normalladdning och
snabbladdning.

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

LADDNING HEMMA
Att äga ett elfordon innebär något av en mental
omställning, särskilt vad gäller rena elbilar.
Om körsträckan överstiger räckvidden måste
man planera för laddning. För de allra flesta
räcker dock räckvidden till dygnsbehovet.
Därför är det tillräckligt att ladda bilen hemma eller på arbetsplatsen. Det är troligtvis få
som köper en elbil utan att ha den möjligheten. För många räcker det med ”normal”
laddning från ett befintligt uttag (1–2 kW) eller
med någon sorts laddningsutrustning (3–7
kW). Laddningen tar då 4-8 timmar och bilen
är körklar på morgonen.
För de flesta småhusägare är laddning
hemma inte ett problem. Det gäller bara att
säkerställa att jordfelsbrytare finns och att
säkringens storlek är tillräcklig för hushållet.
Det är inte komplicerat eller särskilt kostsamt
att åtgärda, men det finns ändå en poäng från
bilförsäljarnas och från elbolagens perspektiv
att göra det väldigt enkelt för kunden. Vissa
biltillverkare tillsammans med elbolag erbjuder en så kallad Wall box som hjälper till att
sköta laddningsautomatiken och som kan

programmeras från telefonen eller datorn.
Eftersom boxen representerar ytterligare en
extra kostnad är det därför särskilt viktigt att
den inte bara kan användas för en bilmodell.
HUR FÖRBEREDA FÖR ETT ÖKANDE
LADDNINGSBEHOV?
För fasta parkeringsplatser – till exempel i
radhusområden eller i flerbostadshus – kan
utmaningarna vara något större. Om flera
bilar ska kunna laddas samtidigt kan det
behövas en större säkring (till ett högre pris),
eventuellt någon sorts styrning och grövre
kablage. Installationsmässigt är det en fråga
för den lokale elektrikern och kostnaderna är
specifika för varje fastighet. Generellt är de
sannolikt högre än vid nybyggnation. Nya hus i
sin tur föranleder andra frågeställningar –
vilken huvudstyrka på kabeln behövs, var ska
laddningsuttag placeras och hur ska de skyddas, hur ska debiteringen se ut?
En viktig aspekt är att säkerställa att det
högre eluttaget inte belastar till exempel
bostadsrättsföreningen som helhet. Då påverkar det energideklarationen och fastighets-
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Den allra mesta körningen sker
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ägare har tydliga målsättningar att minska
hushållselen. Det krävs lösningar för mätning
och debitering. El för transportsyfte ska inte
ses som en miljöbelastning utan tvärtom som
energieffektivisering.
Det är angeläget att skapa tydliga riktlinjer
för fastighetsägare och skapa möjligheter för
kostnadseffektiva förberedelser för elfordon
som samtidigt inte skapar inlåsningseffekter i
särskild teknik. Frågan är om det kan lösas
genom marknadsmekanismer och kunskapsutbyte eller om lagstiftning har en roll. I Frankrike har man till exempel infört krav i bygglagen på att 10 procent av parkeringsplatsbeståndet ska förses med laddningsuttag, både
för nya och för befintliga fastigheter (2012
respektive 2015).

Den befintliga infrastrukturen av motorvärmare i Sverige framhålls ofta som en fördel
eftersom uttagen också kan användas för laddning. Problemet är att de inte alltid är lämpliga för laddning – de kan ha en alldeles för
liten säkring (6 ampere), de kanske använder
timers eller saknar jordfelsbrytare. Dessutom
saknar de ”intelligens” – uppkoppling och
kommunikationsmöjligheter. Sammantaget
innebär det att även om motorvärmare i vissa
fall till en låg kostnad kan uppgraderas till
effektiva laddningslösningar så är det inte
något som kan förutsättas. Däremot gör
motorvärmare att många redan har ett beteende som lämpar sig för elfordon – att man
kopplar in en sladd i bilen vid parkering.

PUBLIK LADDNING
Utmaningen med laddning är att alla inte har
tillgång till fasta parkeringsplatser med laddmöjligheter.
Många fordonsanvändare, särskilt i storstäderna, förlitar sig på gatuparkering eller
parkeringsgarage. För dem är någon sorts
publik och kommersiell laddning enda möjligheten.
En grundläggande nivå av publik laddning
är också en förutsättning för att elfordonens
positiva klimat- och utsläppseffekt maximeras.
Om laddhybridägaren inte kan ladda bilen
kommer framdriften fortfarande att ske med
fossila drivmedel. Det har också visat sig att
laddhybrider utnyttjar den publika laddinfrastrukturen i större utsträckning än vad rena
elbilar gör.23
Gatuparkeringen kommer dock troligtvis
att minska snarare än att öka och inte heller
förses med laddstationer i någon större skala.
Ambitionen i de stora svenska städerna är
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snarare att prioritera bussfiler och cykelstråk
och styra parkering mot inomhusgarage.
I Stockholm råder till exempel brist på gatuparkering men en överkapacitet av parkeringsplatser i garage.
Men det finns anledning att verka för att
det i ett initialt skede installeras publika
laddstationer även i gatumiljö. Det har viktiga
symbolvärden och det har visat sig ha en
positiv psykologisk effekt att dämpa räckviddsoron. Det rör sig heller inte om några
stora investeringar – jämför med kostnaden
för en rulltrappa. Även om någon stor utbyggnad av laddstolpar i gatumiljö inte är att
förvänta krävs tydligt ledarskap från kommunerna och direktiv till de kommunala parkeringsbolagen.
PUBLIK LADDNING SOM MARKNADSFÖRING
Det är mer troligt att publik normalladdning
istället framförallt kommer att finnas på
ställen där bilister av andra skäl uppehåller
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ELVIIS
När vi inom en inte allt för avlägsen framtid möter tusentals elbilar på gator och vägar
kommer det att ställas nya krav på infrastrukturen. Frågor som hur elnätet klara av
belastningen när alla vill ladda sina bilar samtidigt kräver svar. Och hur ska man se till
att rätt person debiteras för elkostnaden?

E

LVIIS är ett samarbetsprojekt mellan Viktoriainstitutet, Volvo Personvagnar, Ericsson och Göteborg
Energi, som vill svara på dessa frågor. ELVIIS står för
Electric Vehicle Intelligent Infrastructure och poängen med konceptet är att intelligensen sitter i hur
kommunikationen mellan bilarna och elnätet går till.
Kommunikationen sitter i bilen
Vanligtvis söker leverantörer av fordon och laddningssystem lösa problemet genom att få bilen
att kommunicera med laddstolpen som i sin tur är
uppkopplad, vilket kräver stora investeringar i infrastrukturen. I ELVIIS-projektet kommunicerar istället
bilen direkt med elnätet.
Grunden i systemet är en dator i bilen som
håller reda på batteriets laddning och via mobiltelefonnätet kan kommunicera med elnätet. Det är en
lösning som har utvecklats av Ericsson. Om mobiltäckning skulle saknas, till exempel i parkeringsgarage, sparar bilen informationen och kommunicerar ut
den vid första bäst tillfälle. Det innebär att bilen kan
laddas i vilket eluttag som helst med rätt kapacitet.
I elnätet beräknas sedan hur förbrukningen ska
fördelas på bästa sätt över tiden för att eliminera

pikar i den totala elförbrukningen. Kostnaden för
laddningen debiteras bilägaren och inte den som
äger uttaget.
Sparar pengar
Fördelen med konceptet är att det går att spara
stora pengar på att inte behöva installera smarta
laddstolpar överallt för att i stället använda den
infrastruktur som redan finns. Kopplingen till mobilnätet gör att det också finns möjlighet att bevaka
statusen på laddningen och göra ändringar via
mobilen.
Till exempel kommer man i gränssnittet att
kunna ställa in när man vill att bilen ska vara färdigladdad. För energibolagens ligger vinsten i att de
kan styra hur och när laddningen sker. Möjligheten
att koordinera laddningar över stora geografiska
områden med många bilar finns också.
Systemet har så här långt installerats i fem bilar
av modellen Volvo C30 Electric och testas av femton
personer i Göteborg med omnejd.
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sig en längre tid – på arbetet, vid köpcentret
eller på restaurangen, till exempel. För operatören kan affärsmodellerna se väldigt olika ut.
Intäkterna kan komma via skattsedeln som
kommunal service, som produktmarginaler
genom rabattkuponger eller bonus på kundkortet, som parkeringsavgift eller prenumeration, som garageavgift, som löneförmån, som
del av lägenhetshyran eller som service vid
snabbmatstället.
Vissa operatörer kommer att äga en
begränsad infrastruktur i sina egna fastigheter
medan andra kan ha det som kärnverksamhet
och hantera drift och underhåll åt mark- och
fastighetsägare. Gemensamt för alla är att
elkostnaden i sig är för låg – det krävs andra

värden för att skapa en lönsam investeringskalkyl. Tjänster som parkering, snabbladdning, kundlojalitet och marknadsföring är
saker som kan förbättra kalkylen.
Utbyggnaden av den publika infrastrukturen är därför förknippad med flera utmaningar. För investeraren handlar det om affärsmodeller som ger en rimlig avkastning på
laddstolparna. För elfordonsägaren handlar
det om att enkelt kunna tillgodogöra sig
infrastrukturen. Och för den framväxande
infrastrukturen som helhet skapas ett behov
av ett system som har gemensamma gränssnitt
och transaktionsförmedlare som medger både
enkelhet för kunden och lönsamhet för operatörerna.

SNABBLADDNING
Genom kraftigare installationer på 20 – 50 kW
kan laddning ske så snabbt som på 15 minuter.
Den effekten har sitt pris i form av dyrare utrustning och högre krav på infrastrukturen. Dessutom måste batteriet skyddas genom fordonets
inbyggda styrsystem.
Snabbladdning är en åtråvärd lösning inom
vissa användningsområden: med rätt placerade snabbladdningsstationer kan både
servicefordon, taxi och budbilar fungera i
storstadsmiljöer. Även för privatbilisterna kan
det vara viktigt med tillgång till snabbladdning
när det behövs. För dem fungerar snabbladdning som räckviddsförlängare och utgör en
trygghetsfaktor.
Snabbladdare som kan ladda batterierna
från 10 till 80 procents laddning på tio minuter finns redan nu. Utmaningen för snabbladdning är möjligheten att få lönsamhet i investeringen eftersom utrustningen är betydligt mer
kostsam än ett vanligt uttag. Det finns exempel
som visar att de går att få lönsamhet genom
att ta betalt för ”premiumel”. Kunden betalar
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helt enkelt för tiden och bekvämligheten.
Snabbladdning längs med motorvägar är
den marknad som mest liknar tankning. Med
rätt utrustning kan man på tiden det tar att
dricka en kopp kaffe och äta en bulle få
ytterligare femton mils körning. Det kräver
dock att tankstället har en rejält tilltagen
matning, speciellt om flera bilar ska laddas
samtidigt. Framtida snabbladdningslösningar
kan tänkas ha en egen kraftproduktion i form
av sol eller vind och någon form av energilager. Investeringen kan vara lättare att räna
hem för specifika tillämpningar som exempelvis stationer dedikerade för taxibilar, vilket
skett bl.a. i Amsterdam.
Ett alternativ till snabbladdning är helt
enkelt att byta batteri. Den tjänsten finns på
några få marknader, både för privatbilister
men kanske framförallt för bruksfordon som
taxibilar. Det är en idé som ställer stora krav
på fordonets utformning och som är mycket
kapitalintensivt men som samtidigt kräver
minst mental omställning jämfört med konventionella fordon.
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Res långt med elbil
De flesta elbilars räckvidd är begränsad jämfört med fordon som drivs med
förbränningsmotorer. Även om elbilens räckvidd mer än väl räcker för den absoluta
merparten av transportbehoven så innebär det att enstaka längre resor inte är
praktiskt möjliga.

D

et är dock en situation som till viss del kan
förändras genom en utbyggnad av snabbladdningsmöjligheter. Arbetet pågår redan nu i flera
olika satsningar.
Green Highway arbetar för en fossilfri transportkorridor genom Sverige och Norge – från
Sundsvall till Trondheim. Målet är att det ska finnas
snabbladdningsstationer minst var 10:e mil längs
hela vägsträckan innan år 2015. Det är förstås inte
bara fråga om resor hela sträckan, utan lika mycket
en kraftsamling inom de kommuner och samhällen
längs vägen – som kan erbjuda bättre lokala förutsättningar för elbilsägare.
Ett annat exempel är Siemens långsiktiga ambition att investera i Sveriges vägnät och elektrifiera
Sveriges motorvägar. Fokus ligger initialt på att
bygga ut infrastrukturen i städerna innan man fortsätter längs motorvägarna. Under 2013 satsar man
främst på Stockholm och Göteborg och kommer att
fortsätta på andra ställen i takt med att marknaden
tar fart.
I ett tredje projekt satsar Nissan, Fortum och

McDonalds på att skapa gröna korridorer i Norden.
Projektet stöds av Energimyndigheten. Ett femtiotal
snabbladdningsstationer ska byggas – varav 20 i
Sverige – för att förbinda huvudstäderna i Sverige,
Finland, Norge och Danmark. Laddstolparna kommer att finnas i anslutning till McDonalds restauranter i Sverige och ABC bensinstationer i Finland – och
vid färjeterminalerna i Sverige och Finland.
Utbyggnaden är alltså redan på gång. Det rör
sig heller inte om några stora antal. Om Sveriges
knappt 200 mil Europavägar skulle bestyckas med
snabbladdare var sjätte mil behövs drygt trettio
stycken. För de 650 mil motorväg som finns i landet
krävs drygt etthundra stycken.
I Estland finns världens mest utbyggda nätverk
av snabbladdare. ABB har installerat 165 snabbladdningsstationer som finansierades genom att den
estniska regeringen sålde utsläppsrätter till Mitsubishi. Avståndet mellan stationerna är som mest 60
km. Tillsammans med omfattande inköpspremier
och 500 elbilar till hemtjänsten är det en strategi för
främja elektromobilitet.
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ELFORDONENS EKOSYSTEM
– TJÄNSTER BORTOM LADDNING
För elfordonsägarna är det själva elen som
efterfrågas från laddningsstationer men för att
få lönsamhet i investeringen behöver operatörerna koppla laddningen till andra tjänster eller
mervärden som kan generera en högre intäkt än
endast själva elförbrukningen.
Intressenterna ”uppströms” (elproducenterna
och nätbolagen) har intresse av att sälja el och
att nätet är stabilt – att tillgång och efterfrågan balanseras med hjälp av fysisk påverkan
men också med ”smart” teknik. Aktörerna
”nedströms” – operatörerna – kommer att
vara intresserade av beläggningsgrad och
prissättning.
Öppna gränssnitt som tillåter innovation
och utveckling av applikationer som underlättar och tar fram affärsmöjligheterna är nyckeln för ekosystemet. Här borde det vara en
fördel att utveckla lösningar i Sverige eftersom
elmarknaden är avreglerad och konkurrensutsatt. Det gör att det är möjligt att kostnadssätta olika lösningar. Samtidigt kan det krävas
att vinster som uppkommer i en del av värdekedjan tillgängliggörs för andra aktörer om
hållbara affärsmodeller ska utvecklas.
DEBITERING EN KÄRNFRÅGA
Den grundläggande funktionen är debitering
för laddningstjänsten. Betalningslösningen är
därför central – hur görs det så enkelt som
möjligt? Vad kommer kunder att föredra – att
få allting samlat på samma faktura som
hushållselen, eller en separat faktura för
fordonet eller transaktionsbetalning? Oavsett
vilka lösningar som etablerar sig kommer det
att ställa nya krav på elbolagen att kunna
hantera mängder av mikrotransaktioner.
Andra grundläggande tjänster är naviga-
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tion (att hitta stolparna) och förhandsbokning.
Med en ökande mängd elfordon kommer
succesivt nya krav som laststyrning, fjärrövervakning, rapporteringsfunktioner för fleetmanagement och så vidare.
Därför är det systemen som kopplar
affärerna och affärsmodellerna till den fysiska
infrastrukturen som skapar ett extra värde
och vad som till sist är nödvändig om elbilens
ekosystem ska fungera och komma på plats.
LÖSNINGAR FÖR ROAMING KRITISKA
Om systemen ska ha någon som helst skalbarhet och vara användbara för konsumenter
krävs också en central plattform för att möjliggöra roaming, det vill säga att ett elfordon kan
laddas hos olika operatörers laddstationer på
ett enkelt sätt. Även i de fall en kund inte
debiteras direkt för strömmen kan laddstyrning, mätning och eventuellt debitering/
kreditering mellan olika elbolag vara nödvändig. En tydlig jämförelse kan göras med
kreditkort och bankomater – det finns tusentals olika terminaler och kortufärdare men de
går alla att använda tillsammans för att det
finns ett gemensamt gränssnitt och en arena
för att hantera all information.
Det behövs en kontinuerlig återkoppling
mellan alla deltagare även inom elfordonens
ekosystem. För det behövs ett ”clearing house”
som hanterar transaktionerna. Det finns redan
några exempel som används, som e-laad i
Nederländerna, och andra som är under
utveckling, till exempel Hubject i TysklandFrankrike och EU-projektet Green e-motion.
Det kan finnas flera ”clearing houses” men det
viktiga är att slutanvändaren bara behöver
hantera ett gränssnitt och uppfattar det som
enkelt.
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För hela systemet gäller att de fasta kostnaderna är höga beroende på investeringar i nät
och hårdvara medan den rörliga kostnaden är
låg. Med låg rörlig kostnad bidrar varje ny
kund till att vinst och intäkt stiger ungefär lika
mycket. Inom telekomsektorn har det inneburit att operatörerna visat stor uppfinningsrikedom när det gäller att erbjuda tjänster
som kontrakterar så många kunder som
möjligt. Samma mekanismer kommer säkert
att visa sig även för elbilsladdningen och driva
mot modeller med fasta avgifter per månad

eller år snarare än att mäta enstaka kilowattimmar och debitera efter det.
Den övergripande frågan är hur mycket
resurser som kan läggas på komplexa system,
och vilka som kommer att stå för investeringar. Trots allt är det fråga om lite pengar per
transaktion och till att börja med dessutom få
transaktioner. Kombinationen av mikrobetalningar och avancerade lösningar kan ta lång
tid att återbetala sig. Enkelheten är mycket
viktigare än exaktheten om man skall få
kollektiven att göra något.
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Nederländernas
interoperatibla system
Nederländerna är ett av världens folktätaste länder, med korta pendlingsavstånd och
hög rörlighet. Med en yta på endast 40 000 km2oEWTYNJMoÊSEFUFUUMBOEEÊS
även rena elbilar kan ta sig från ena änden till den andra.

I

landet har flera initiativ för att bygga ut laddinfrastruktur etablerats. Några är initiativ på kommunal
nivå, som Amsterdam Electric där Nuon och Essent
är de största operatörerna av laddstolpar. Det största
nätverket nationellt utgörs av E-laad, ett konsortium av lokala nätägare som tillsammans satsat 25
miljoner EUR för att bygga 10 000 laddstolpar t.o.m.
2013, 2000 av dem på välfrekventerade platser och
resterande enligt önskemål från användare.
I dagsläget finns ca 5000 laddstolpar i
Nederländerna, varav 2300 inom E-laad. Den höga
rörligheten i landet gör möjligheten att ladda hos
olika operatörer viktigt för fordonsanvändare. Därför
lagstiftade man i Nederländerna om att laddnätverken ska vara interoperativa, dvs. alla användare ska
kunna använda alla operatörers nät. Då instiftades
också ett s.k. CIR – central interoperability register –
som alla olika operatörers kommunikationslösningar
skulle rapportera in till.
CIR systemet utvecklades av Logica som en
tjänst till den nederländska staten (Logica har även
levererat E-laads kommunikationslösningen genom
sitt CIMS verktyg). I och med CIR så är roaming en
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möjlighet i Nederländerna. Alla operatörer är utställare av betalkort (oplaadpas) och är fria att tillämpa
olika prissättning för kortabonnemanget. Alla kort
kan användas vid varje laddstation och priset är för
laddningen är densamma (snabbladdning är dock
undantaget).
Därmed har man i Nederländerna skapat ett
nationellt system för laddning, där enskilda operatörer kan driva utbyggnad samtidigt som den totala
infrastrukturen är lättillgänglig för användarna.
Lösningen i Nederländerna är inte unik. Interoperabilitet är viktigt för att driva tjänsteutveckling
och möjliggöra bättre investeringskalkyler för
laddstolparna. Ett industriellt konsortium i Tyskland
har med sin lösning Hubject också en strävan av att
koppla samman operatörernas nätverk. I Frankrike
finns det också en CIR, och på europeisk nivå finns
projektet Green eMotion som ska verka för interoperabilitet.
Genom att Logica ställt både CIR och CIMS till
förfogande inom ramen för Green Charge Sydost
i Sverige är sådana system redan på plats i Sverige
och har redan aktiva laddstolpar.
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VEM SER TILL ATT INFRASTRUKTUREN BYGGS?
Så här långt har investeringarna i laddinfrastruktur framförallt gått på kontot för marknadsföring
och inte varit besvärande höga. Och det är en bra
början – symbolvärden ska inte underskattas.
Men i förlängningen med allt fler elfordon
behövs hållbara affärsmodeller om infrastrukturen ska leva upp till förväntningarna. Elen i
sig själv finansierar knappast några laddstolpar. Det är en billig råvara som handlas till
låga marginaler och volymerna är som nämnt
begränsade.
Strukturer och värdekedjor där nätbolag
och energidistributörer som infrastrukturägare investerar i laddningsnätverk är nödvändiga. Det kommer att kosta men den
kännbara effekten blir liten för konsumenten.
RÄTT FÖRBEREDELSER MINSKAR KOSTNADER
Förstärkning av näten i allmänhet, smart
teknik för lastfördelning och energilagring för
kapacitetsutjämning betalas av samtliga
elkunder genom nätavgifterna. Att kompletterande ledningsnät och punktvis förstärkning
skulle leda till besvärande höga kostnader är
inte troligt. Trots allt kommer infrastrukturen
att byggas upp succesivt.
Simuleringar har visat att kostnaderna vid
hög elbilspenetration kan variera stort beroende på om man bygger in ”smart” teknik från
början (låga kostnader) eller inte (högre
kostnader).24
Infrastrukturägarna kompletteras av
operatörer som kan vara starkt nischade eller
också är det aktörer som Vattenfall, IKEA eller

OKQ8. Operatörerna kan förväntas att äga
sina faciliteter om laddning ligger nära kärnaffären som hos bensinstationerna eller
elbolagen, eller köpa in tjänsterna om laddning är en extra service i kombination med en
annan affärsmodell.
INFRASTRUKTUR EN FRÅGA OM VILJA
Sammanfattningsvis kan det konstateras att
infrastrukturen är en fråga om vilja snarare
än teknik. Den tekniska infrastrukturen för
elfordon kräver allt ifrån enkel anpassning i
form av en wall box i garaget till stora effektkrävande snabbladdningsstationer för busslinjer.
Det finns tekniska utmaningar men ingen
av dem är oöverkomlig, det finns ekonomiska
utmaningar som måste överkommas med
lämpliga affärsmodeller och det finns hinder i
form av regler och tillståndsgivning.
Allt detta är möjligheter och utmaningar
som med vilja, ledning, mål och styrmedel går
att realisera och överkomma. Och det är utomordentligt viktigt att skapa en säker, pålitlig
och kostnadseffektiv infrastruktur för laddning
om elfordonsmarknaden i Sverige ska lyfta.
Förutsättningarna för att lyckas med det är
goda i Sverige. Elproduktionen har låga
utsläpp, elmarknaden är avreglerad och de
lokala distributionsnäten är redan väl utbyggda. Men det gäller att agera både lokalt och
nationellt samt att göra det kostnadseffektivt.
Det är brådskande men samtidigt är det viktigt
att undvika felinvesteringar och inlåsningar i
system som inte är öppna för utveckling.
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LÄTT ATT LADDA?
KONTAKTER
Det finns tre olika typer av kontaktdon för laddning av
elfordon:
t 5ZQÊSFUUFOGBTEPOGÚSNBY"FOGBTNFEVSTQSVOH
i USA
t 5ZQÊSFUUVSTQSVOHMJHFOUZTLUEPOGÚSNBY"FOGBT
eller max 63 A trefas
t 5ZQÊSFUUJUBMJFOTLGSBOTLUEPOGÚSNBY"FOGBTFMMFS
63 A trefas
Europeiska Kommissionen har uttryckt att Typ 2 ska vara
standard i Europa

LADDNINGSSÄTT
Det finns fyra laddningssätt, så kallade moder:
t .PETPNÊSPLPOUSPMMFSBEMBEEOJOHVQQUJMM"J
vanligt uttag med jordfelsbrytare
t .PETPNEFTTVUPNJOGÚSFOÚWFSWBLOJOHTEPTBQÌ
sladden och medger upp till 32 A
t .PETPNJOOFCÊSMBEEOJOHGSÌOTÊSTLJMEBMBEEOJOHTstationer och som också anger hur kommunikation till
och från fordonet sker.
t .PEBWTFSMJLTUSÚNTMBEEOJOH EÊSFOTUÚSSFEFMBW
laddningselektroniken sitter i laddningsstationen

SNABBLADDNING
t $$4 w$PNCJOFE$IBSHJOH4ZTUFNw FMMFS$PNCP 
kombinerar typ 2 med snabbladdning i en kontakt.
Det kombinerar enfas och trefas växelströmsladdning,
likströmsladdning hemma samt extrasnabb likströmsladdning på offentliga platser till ett gemensamt uttag i
bilen. Angett som standard i USA och Europa.
t $)"EF.0ÊSFOKBQBOTLMJLTUSÚNTTUBOEBSETPNBOWÊOET
av Nissan, Toyota och Mitsubishi (och även systerbilar
som Peugeot iON och Citroën C-Zero).
t $IBNFMFPOÊSFOBOOPSMVOEBMÚTOJOHGSÌO3FOBVMUTPN
till skillnad från de andra har omvandlaren i bilen och
därmed kan ladda från växelström upp till 43kW. Det gör
själva laddningsstationen billigare.
Laddningsstationer kan utrustas så att de stödjer båda
standarderna och dessutom ett extra uttag för växelström.
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Beteende och
användaracceptans
Egentligen är det väldigt liten skillnad mellan
elfordon och konventionella fordon. De ser likadana ut och fyller i nästan alla avseenden samma
transportbehov. Men det finns också några
viktiga skillnader.
Elfordon är i dagsläget generellt sätt dyrare
att köpa men billigare i driftskostnader på
grund av sin högre energieffektivitet, de låga
bränslepriset och det relativt sett låga underhållsbehovet. Det är den ekonomiska aspekten. Användningsmässigt är elfordonens
räckvidd på batteridrift begränsad jämfört
med konventionella fordon. Det ökar behovet
av planering och begränsar användningsområdet. Samtidigt innebär elektrifiering fördelar
som utmärkta köregenskaper, tyst och avgasfri
framdrift samt låg miljöpåverkan.
Elfordonsmarknaden kommer att avgöras
av huruvida användare värderar elfordonens
unika egenskaper högre än de begränsningar
och/eller kostnader de innebär. Fordonsindustri, energibolag och tjänsteleverantörer har
stora möjligheter att påverka den värderingen
genom information, utbildning och inte minst
hur affärsmodeller utformas. Även samhället i
form av kommuner, landsting och staten skulle
gynnas av en växande andel elfordon och bör
också dela risk och investeringar.

Det saknas dock kunskap om vad konsumenter värderar hos elfordon. Det saknas till
och med kunskap om hur de används eftersom
både marknadspenetrationen och infrastrukturen är begränsad. Det är fullt möjligt att
egenskaper som av utvecklingsingenjörer
bedöms som kritiskt – som vridmoment – kan
vara helt underordnat saker som att slippa
åka och tanka. I takt med att marknaden
växer klarnar dock bilden av vad användaracceptansen drivs av.
Från användare av 1990-talets elfordon
vet vi att användarna uppskattade elfordonen
trots den ibland bristfälliga tekniken och att de
upplevda fördelarna i form av miljövänlighet
och en positiv körupplevelse övervägde tekniska begränsningar i räckvidd.25 Undersökningar av attityder till dagens fordon och av
deras användare indikerar att det finns utbredda positiva attityder till elfordon och till
och med en beredskap att betala mer för dem.
Framförallt har det visat sig att attityderna
blir ännu mer positiva efter att man använt
fordonen, att räckviddsoron snabbt avtar och
att elfordonet tenderar att bli det som används
mest om man har tillgång till flera fordon.
Sammantaget innebär det att en prioritering
bör vara att få ut fordon på marknaden så att
de kan upplevas och prövas av flera.26

GÖR DET ENKELT ATT KÖPA OCH KÖRA ELFORDON
Att arbeta för att kunder ska ta till sig ny
teknik handlar därför om att reducera osäkerheter. I sin tur handlar det om att göra det
enkelt att använda och äga elfordon. Det finns

tre huvudsakliga områden där det måste vara
enkelt för att fler ska välja elfordon:
UÊ
iÌÊ>ÌÌÊ«ÀÛ>\Ê>ÌÌÊÃBÛÊÕ>ÊÕ««iÛ>Ê
ny teknik är för de flesta en förutsättning
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Innovators

Early adopters

Early majority

Late majority

Laggards

Teknikdiffusion
Hur teknik sprids är ett ämne som studerats flitigt. Förståelsen för hur och när individer
anammar en ny teknik, idé eller produkt är viktig för att veta vilka insatser i termer av
utveckling, marknadsföring och utbildning som är lämpliga i olika skeden. Det kan
också ge insikter om varför viss teknik lyckas på marknaden medan andra misslyckas.

D

en kanske vanligast förekommande modellen
för teknikspridning är den så kallade diffusionskurvan som beskrivits av Rogers.1 Enligt den är
beslutsprocessen för att anamma en ny teknik (eller
inte) beroende av hur individen uppfattar tekniken
i termer av:
(1) de relativa fördelar som tekniken erbjuder jämfört med konventionella lösningar;
(2) hur väl tekniken är kompatibel med individens
värderingar, erfarenheter och behov;
(3) hur komplex tekniken är, alltså hur svår den är att
förstå eller använda;
(4) möjligheten att pröva och utvärdera tekniken
innan den anammas; samt
(5) hur synlig tekniken och dess konsekvenser är.
Rogers delar också in de potentiella användarna
av en ny teknik enligt hur snabba de är att anamma
den. Han särskiljer mellan ”innovators”, ”early adopters”, ”early majority”, ”late majority” samt ”laggards”.
Innovators är en mycket speciell grupp som till och
med tilltalas av komplexitet.
De ses därför också som risktagare och påverkar inte besluten för flertalet lika mycket som
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early adopters gör. Nyckelgruppen är därför early
adopters. Beslutsprocessen för early adopters är
komplicerad eftersom investeringsbeslut vid den
tidpunkten är förknippat med mer osäkerhet än vad
som är fallet senare. Dessutom finns förväntningar
på ökad prestanda, lägre priser och större modellutbud i framtiden.
Är modellen giltig för elfordon? Det återstår att
se. Om den skulle vara det finns några lärdomar som
tillverkare och tjänsteleverantörer kan ta till sig: Gör
det enkelt för kunden; skapa möjligheter att pröva
på fordonen och hjälp kunden att synliggöra miljöoch kostnadsbesparingar med olika verktyg och
affärsmodeller.
1) Rogers, E.M., 2003 (5th ed), Diffusion of Innovations
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för att kunna utvärdera den. Elfordon har
allt att vinna på detta på grund av sina positiva egenskaper i termer av tystnad och
körupplevelse.
UÊ
iÊ>ÌÌÊ>``>\Ê`iÌÊFÃÌiÊÛ>À>ÊBÌÌÊ>ÌÌÊ
snabbt avgöra elinstallationen hemma
har den nödvändiga effekten och fungerar
säkert. Osäkerheten om att kunna ladda
bilen publikt måste också minska. Det sker
genom en utbyggd infrastruktur, tjänster

som förstärker tillgängligheten samt inte
minst standardisering av gränssnitt och
kontaktdon.
UÊ
iÊ>ÌÌÊ«>ÊV ÊB}>\Êw>ÃiÀ}Ãlösningar får inte vara mer komplexa än
gängse lösningar för konventionella fordon. Modeller som jämnar ut kapital- och
rörelsekostnad måste etableras, inte minst
i företag som erbjuder sina anställda förmånsbilar.

VÄND PÅ ISBERGET
En stor skillnad är hur den ekonomiska
kalkylens fördelning mellan fasta och rörliga
kostnader skiljer sig mellan elfordon och
konventionella fordon. Inköpspriset är högre
för elfordon men driftskostnaden betydligt
lägre.
För många betyder det att det krävs en
mental omställning. Framförallt handlar det
om att inkludera driftskostnaden explicit i
ägandekostnaden. Det är en informationsuppgift i första hand men kan också formuleras i
affärsmodeller. Det mest välkända uttrycket
för det är att biltillverkare särskiljer mellan
fordonet och batteriet, som är den största
kostnadsdrivaren för ett elfordon.

Med affärsmodeller där kunden hyr eller
leasar batteriet blir prisstrukturen mer likt
den för ett konventionellt fordon. Det gör
fordonen mer överkomliga för bredare
kundsegment och minskar osäkerheten för
kunden. Modellen kan ytterligare förstärkas
genom att även drivmedlet – elen – och eventuell utrustning för laddning i hemmet ingår i
hyran.
Men behövs det verkligen? Kostnaden
beror framförallt på batteri, och storleken på
batteri sätts dels efter vikt men framförallt
efter räckviddskrav. I sin tur handlar det alltså
om att dämpa räckviddsoro. Behövs det?

ÄR RÄCKVIDDSORON BEFOGAD?
För vissa elfordon – de flesta elbilar – är
räckvidden som ett fulladdat batteri räcker till
klart begränsat jämfört med vad normen är
för konventionella fordon. Dessutom är infrastrukturen för att snabbt ”tanka” batterier inte
utbyggd. Med andra ord finns i dagsläget inte
samma möjlighet att resa väldigt långt utan
(eller med korta) stopp som det finns för
konventionella fordon.
Räckvidssoro är ett bekymmer för alla
bilar: det finns få saker som korrelerar så
starkt med hur nöjd en person är med sin bil
som körsträcka. Bränsleförbrukningen är bara

en faktor – en stor tank fungerar lika bra som
en snål bil. Det är eftersom många upplever
det som jobbigt att åka till en bensinstation
och att hålla reda på när det behövs fyllas på.
Ett elfordon undviker det problemet eftersom
det kan tankas hemma och när det är parkerat.
De användardata som finns indikerar att
räckviddsoron med elfordon avtar med erfarenheten. Elbilsförarna slappnar ganska
snabbt av och förlitar sig på sin bil. I det
berömda Tokyo-caset användes inte snabbladdarna men man kände sig ”säker” och körde

ROADMAP: SWEDEN

85

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

längre.27 För de flesta räcker en laddning mer
än väl för dagsbehovet. Den genomsnittliga
körsträckan i Sverige är 30 km per person och
dag i bil.28

I takt med att elbilsanvändningen ökar får
vi mer och mer underlag som visar att tio till
femton mils körning räcker mer än väl. Det
har också att göra med synen på mobilitet.

SYNEN PÅ MOBILITET

86

I den här färdplanens inledning konstaterades
att vi har de fordon som vi tycker uppfyller
våra transportbehov. När behoven förändras
finns möjligheten till en omställning av fordonsflottan.
Att de gör det är tydligt i hur synen på
mobilitet håller på att förändras. Den här
utvecklingen gynnar elfordon. I sin tur möjliggör det ett samhälle som är transportintensivt
utan att vara begränsande och där påverkan
på klimatet och den lokala miljön har minskat
avsevärt.
Ett talande exempel på en skiftande syn på
mobilitet är det globalt växande fenomenet
bilpooler. Bilpooler är ett alternativ för de som
inte behöver, vill eller kan äga en egen bil.
Utvecklingen drivs av urbanisering och möjligheten till kostnadsbesparingar.
I Sverige finns flera operatörer som växer
mycket snabbt. Tjänsten erbjuds till företag
och organisationer. Uppskattningarna vad
gäller hur många privatägda bilar en bilpoolsbil ersätter skiftar mellan 5 och 20. Det är helt
klart att det är ett alternativ som är tilltalande
både för privatpersoner som bor i innerstaden
med begränsad tillgång till parkeringsplats
samt till företag som kan minska behovet av
tjänstebilar.
Ett talande exempel på en utvecklad syn
på mobilitet är den franska verksamheten
Autolib, en ”flytande” bilpool. Det innebär att
bilarna kan lämnas på ett annat ställe än var
de plockades upp. Autolib har på mindre än

Flexibla former för bilanvändning som
bilpooler och hyrbilar minskar antalet bilar
men behöver inte göra det på bekostnad av
forsdonsmarknaden. Istället utnyttjas fordonen mer och förväntningar på att bilarna ska
vara fräscha och ha den senaste utrustningen
ökar. Det gynnar särskilt elfordon eftersom det
högre priset slås ut över många fler användare
och inte blir lika markant. Det ger flera möjligheten att pröva på elfordon vilket ökar kunskapen och insikten om deras fördelar.

ett par år blivit ett vanligt inslag i Paris gatubild med närmare 2000 elbilar.

kommer att bidra till den utvecklingen.
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KÖR EN DRÖM
Kunskapen om elfordon är fortfarande låg hos
allmänheten. Många förknippar elfordon med
1990-talets små och i många avseenden
bristfälliga bilar. Det är ett rykte som begränsar intresset inte på grund av eldriften utan
att det är en biltyp som inte är populär.
För att ändra allmänhetens uppfattning
krävs kommunikation, demonstration, provkörning och inte minst enkelhet. Det är också
viktigt att arbeta med den faktiska osäkerheten som kunden kan uppleva.
Elfordon kan inte säljas enbart med miljöargument utan måste säljas som de fantastiska
bilar de är – tysta, kraftfulla, säkra. De flesta
som faktiskt prövar ett elfordon är väldigt
positiva. Liksom den hastiga omställningen till
dieselmotorer i Sverige kan elfordon få ett
snabbt genomslag när fler upplever deras
fördelar.
Förhoppningen är att den här färdplanen
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One Tonne Life
One Tonne Life var ett projekt som handlar om människans förmåga att anpassa
sin livsstil för att leva på ett hållbart sätt. Utgångspunkten var målet att begränsa
den globala uppvärmningen till 2 grader vilket i sin tur kräver en begränsning av
LPMEJPYJEVUTMÊQQFOUJMMFUUUPOQFSQFSTPOPDIÌS
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dag släpper den genomsnittlige svensken ut
mycket mer – ca 7 ton – och frågan var om en
normal familj kan leva på ett hållbart sätt i dagens
samhälle.
Projektet – ett samarbete mellan Vattenfall,
Volvo och A-hus – innebar att familjen Lindell flyttade in i ett klimatsmart hus och fick en Volvo C30
electric, men i övrigt skulle leva som vanligt med
skola och arbete.
Utsläppen rasade
Familjen började på 7 ton koldioxidutsläpp per person. De största delarna var mat, dryck och resande.
Elbilen gjorde att utsläppen rasade kraftigt och när
familjen började jobba med sitt beteende och göra
anpassningar i planering och mat – men ändå så att
de levde på samma komfortnivå som tidigare – kom
man ner på 2–3 ton koldioxidutsläpp per person och
år. I en sista period valde familjen att gå in i vad de
kallade ”Robinson-fasen”. Då kom familjen ner till
1,5 ton men på ett sätt som sänkte komforten och
begränsade dem socialt.
One Tonne Life visade att en familj kan lyckas

med att minska sina koldioxidutsläpp avsevärt.
Dessutom blir det billigare – levnadssättet sparade
ca 3000 kr per månad åt familjen – även om det var
andra värden än de ekonomiska som motiverade
familjen. Samtidigt är det en omställning som kräver
ny teknik.
Transporter var det viktigaste och också det lättaste området att minska. Elbilen spelade huvudrollen i det och var det enklaste och emotionellt mest
positiva steget för att ta sig närmare målet. Det var
också elbilen som kom högst upp på listan av vad
familjen ville ta med sig efter projektets slut.
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VANLIGA MISSFÖRSTÅND MED ELFORDON
”elbilar är motorsvaga och långsamma…”
De första elbilarna var inte speciellt snabba men eltekniken erbjuder möjligheter att bygga bilar
som mäter sig med de allra bästa prestandabilarna. Det drar tillverkarna av premiumbilar nytta
av och flera extremt accelerationssnabba bilar finns eller är på väg ut på marknaden. Elmotorer
ger dessutom full kraft redan från start utan att någon växellåda behövs.

”eltekniken är komplicerad och dyr…”
Drivlinan i ett elfordon är enkelt uppbyggd med avsevärt färre rörliga delar än i en bensinbil.
Tekniken med elmotorer och kraftelektronik som nu anpassas till bilar är mycket robust och
beprövad inom industrin sedan många decennier. Tillförlitligheten är extremt hög och underhållskostnaderna förväntas bli lägre än för konventionella bilar.
Batterier är dyra men produktutvecklingen kommer att både förlänga livslängden och
förbättra kapaciteten. Det ligger under tiden i biltillverkarnas intresse att eliminera alla frågetecken kring batteritekniken, därför lämnas ofta generösa garantier eller erbjudanden om
separat hyra av batterierna.

”el innebär ökad risk för brand eller personskador…”
Elbilar skiljer sig inte från annan elektrisk utrustning som vi är vana att använda varje dag.
Tvärtom har biltillverkarna och leverantörerna av laddningstekniken all anledning att se till att
alla risker minimeras. Reglering och standardisering är också till för att skydda både person och
egendom från skada.

”elbilar har dålig krocksäkerhet…”
Tidiga elbilar var specialfordon med i vissa fall dåligt krockskydd. De bilar som nu kommer ut
på marknaden är produkter från den etablerade fordonsindustrin och all erfarenhet av säkerhetsarbete byggs också in i elbilarna. Elbilar måste precis som andra bilar genomgå normerade
krocktester och krocksäkerhet kommer definitivt att vara ett konsumentkrav.

”den begränsade räckvidden gör att elbilarna
i praktiken är oanvändbara…”
De moderna elbilarna har batterier som ger dem en praktisk räckvidd på mellan tio och upp till
35 mil. Det räcker mer än väl för de flesta familjers normala körbehov. Flera studier i olika
länder visar att de allra flesta kör mindre än 5 mil varje dag. Och sju av tio hushåll kör mindre
än 3 mil.
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”det finns inga laddstolpar och därför är
elbilar i praktiken oanvändbara…”
För den som bor i villa (hälften av Sveriges hushåll) är det troligt att hela laddningsbehovet
kan klaras med hemmaladdning eftersom de flesta kör mindre än fem mil per dag. Har man
dessutom tillgång till ett eluttag på jobbet så kan behoven för de allra flesta tillgodoses med de
batterier som nu erbjuds. För den som bor i lägenhet utan tillgång till egen parkeringsplats kan
det dock vara ett problem innan nätet med publika laddplatser är utbyggt.

”räckviddsoron avskräcker från att skaffa elbil…”
Erfarenheten visar att oron över att batteriet inte ska räcka är övergående. Från början vill
man gärna fylla på batteriet så snart ett eluttag finns tillgängligt. Men ganska snart lär sig
elbilsföraren bilens gränser och förhållandet till elbilskörning blir lika avslappnat som med en
konventionell bil.

”om alla skulle köra elbil kommer strömmen inte räcka till…”
I själva verket använder en elbil energin mycket mer effektivt än en konventionell bensinbil. Om
en fjärdedel av bilarna (ca en miljon) i Sverige gick på el skulle förbrukningen endast motsvara
ca 3 procent av elproduktionen. Elbilar kan aktivt bidra till att energieffektiviseringsmålet på 20
procent till 2020 uppnås.

”hela elnätet måste byggas om…”
En av de stora fördelarna med el som drivmedel är att distributionssystemet redan finns på plats
och om bara bilarna laddas när övrig belastning är låg kan en stor bilpark anslutas utan större
åtgärder. Med smart laddningsteknik kommer bilen att kunna laddas när det är fördelaktigt
både för elnätet och för bilföraren. Elbilsparken kommer att byggas upp successivt och elnätsbolagen kommer att förstärka näten där det behövs på samma sätt som kontinuerligt sker när
städer och samhällen förändras.

”att köra på el innebär bara att utsläppen
flyttas till kolkraftverken nere i Europa…”
Resonemanget bygger på att varje elbil leder till ökad elförbrukning på marginalen. El som
måste importeras till Sverige och produceras i kolkondenskraftverk. Faktum är att Sveriges
elproduktion är klimatneutral och andelen förnybar produktion byggs ut i rask takt. Enligt
Energimyndighetens prognos kommer Sverige år 2030 att ha en elproduktion på 175 TWh
jämfört med dagens ca 145 TWh. Sverige förväntas kunna exportera 25 TWh el om tjugo år.
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Roadmap Sweden har samlat över 80 organisationer
som representerar hela spektrumet från leverantörer till
slutanvändare av elfordon och skapat en färdplan. Färdplanen
utgör industrins bidrag till en strategi för elektrifiering av
vägtransporter på ett sätt som gynnar svensk ekonomi.

