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Förord 

VTI skriver i sin verksamhetsplan 2013 att ”framtiden kommer att innebära ökade krav 

på ett långsiktigt hållbart transportsystem där tillgänglighet, transporteffektivitet, 

trafiksäkerhet, klimat och miljö är viktiga ingredienser. För att begränsa utsläpp av 

växthusgaser framhåller EU-kommissionen ett antal åtgärder där det kan förväntas ett 

ökat forskningsbehov. Det är till exempel ekonomiska styrmedel och nya tekniska 

lösningar för fordon och infrastruktur. Kraven på ökad energieffektivitet växer, vilket 

ökar efterfrågan på forsknings- och utvecklingsinsatser för fordon och bränslen, 

energieffektivt byggande och energieffektiv infrastruktur. Den tekniskt inriktade 

forskningen behöver kompletteras med forskning och utveckling kring beteende-

vetenskapliga, ekonomiska och andra styrmedel i transportpolitiken”. 

”Ett övergripande mål inom Sverige och inom EU är att arbeta för att minska 

energianvändningen där ett stort fokus har legat på att minska elförbrukningen, både 

inom hushållen och i industrin. Det kan därför upplevas att det finns en målkonflikt med 

att man inom transportsektorn arbetar för att det ska bli en ökad användning av el för 

framdrivning i syfte att bli mer energieffektiv. Ett ofta framfört argument är också att 

elfordon kommer att leda till lägre klimatpåverkan eftersom inga fossila bränslen 

förbränns under framdrivningen”. I verksamhetsplanen står det vidare att det finns 

antaganden om att ”miljön kommer att förbättras i stort eftersom elfordon inte släpper ut 

några emissioner på samma sätt som konventionella fordon. En fördel i sammanhanget 

är också att det finns bättre möjligheter till rening och kontroll i större kraftverk än vad 

det gör i varje enskilt fordon”. 

Som ett led i denna framtidsstrategi beviljades författarna av denna rapport finansiering 

för ett temaprojekt; EBBE – Elbilar och beredskap inför en ökad användning. Denna 

rapport är en kunskapsöversikt över introduktionen av elbilar. 

Vi vill tacka Arne Nåbo, forskare på VTI för utmärkta tips och kunskap inom elbils-

området, samt övriga forskare som presenterat sin forskning och de personer som 

bidragit i intervjuer per telefon eller mail.  

Presentation av författarna: 

Christina Stave (fil. dr) forskar inom lärande, förändringsprocesser och säkerhetskultur. 

Annelie Carlsson (fil. dr) forskar inom energi och emissioner inom transporter. 

Hans Antonson (fil. dr) forskar inom planeringsprocesser, bland annat 

klimatförändringar. 

Jan Wenäll (forskningsingenjör) mångårig erfarenhet från VTIs krocksäkerhetslabb. 
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Process för kvalitetsgranskning 

Intern peer review har genomförts 11 april 2014 av Arne Nåbo, forskare på VTI. 

Christina Stave har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 11 maj 2014. 

Projektledarens närmaste chef Nils Petter Gregersen har därefter granskat och godkänt 

publikationen för publicering 4 juni 2014. De slutsatser och rekommendationer som 

uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s 

uppfattning. 

 

 

 

Process for quality review 

Internal peer review was performed on 11 April 2014 by Arne Nåbo, researcher at VTI. 

Christina Stave has made alterations to the final manuscript of the report 11 May 2014. 

The research director Nils Petter Gregersen examined and approved the report for 

publication on 4 June 2014. The conclusions and recommendations expressed are the 

authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority. 
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Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar  

av Christina Stave, Annelie Carlson, Hans Antonson och Jan Wenäll 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Kunskapssammanställningen syftar till att ge en övergripande bild över introduktionen 

av elbilar, både vad avser fordon och initiativ för att stödja utvecklingen. I föreliggande 

rapport redovisas några av de tekniklösningar som finns tillgängliga och de som kan 

realiseras i framtiden. Här ingår information om själva fordonen vad gäller drift och 

olika batterilösningar, samt olika lösningar på infrastrukturen för överföring och 

försörjningen av elektricitet. Här redovisas även kort om samhället, föraren och det 

systemperspektiv som behövs för att avgöra elbilars effekt på miljön. Med i rapporten 

finns även ett flertal initiativ som genomförts eller som planeras vad gäller introduktion 

av elfordon. Fokus ligger här på den svenska marknaden, men även en internationell 

utblick redovisas. Regeringens och myndigheternas mål och stöd redovisas samt 

exempel på pågående forskning inom elbilsområdet. De metoder som använts är främst 

sökningar på internet men även litteraturstudier, intervjuer, studiebesök, seminarier och 

konferenser. Med elbil menas i första hand personbilar med varierande grad av eldrift. 

Övriga elektrifierade fordon såsom elbuss, lastbilar, elmoped, elcykel etcetera, har inte 

inkluderats. Kunskapssammanställningen ger en bild av elbilsområdet men är varken 

heltäckande eller djupgående. 

Inledningsvis redovisas olika typer av elektriska fordon, rena elbilar, elhybridfordon, 

plugin elhybridfordon och elbilar med bränsleceller. De kallas gemensamt för Electric 

Vehicles (EV). Av de laddningsbara så kallade “plug in” finns det elbilar och ladd-

hybrider. Den 30 april 2014 var personbilsbeståndet av laddningsbara elbilar i Sverige 

3 714 stycken, varav 1 260 helt eldrivna och 2 454 laddhybrider. Den vanligaste 

batteritypen i dagens elbilar är litiumjonackumulatorn. Elbilar har i allmänhet ett högt 

inköpspris, som till stor del utgörs av kostnaden för batteripaketet. Batteriernas 

livslängd avgör den långsiktiga kostnaden. Andrahandsvärdet är osäkert och det finns 

också en osäkerhet hos användarna om funktionaliteten (räckvidden). Dessutom lyfts 

frågan om fordonen är så tysta att de blir en fara i trafiken.  

För att kunna använda elbilar behövs bland annat uppladdning av batterierna. I 

rapporten redovisas därför olika lösningar på hur laddningen av batterierna kan ske samt 

om och hur strömförsörjningen skulle kunna fungera i infrastrukturen. Förarens 

inställning till elbilen och hur elbilen skall bli ett effektivt och lönsamt färdmedel 

redovisas kortfattat. För att öka lönsamheten behöver elbilen vara i drift då den inte 

laddas. Taxi och elbilspooler eller delat ägande kan vara sådana alternativ. För att 

elbilen skall bli miljömässigt effektiv behöver den studeras ur ett systemperspektiv, men 

hur stor förbättring av klimatpåverkan och energieffektiviteten blir sett i ett 

livscykelperspektiv är egentligen avhängigt hur elen produceras. I Sverige är andelen el 

som produceras på ett koldioxidneutralt sätt betydligt större än i flertalet av övriga 

länder i Europa. År 2012 var andelen cirka 59 % bestående av vattenkraft, vindkraft och 

förnybara bränslen i för-bränningsanläggningar.  

Regeringen har uttalat att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av 

fossila bränslen och visionen är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av 
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växthusgaser i atmosfären. Elektrifiering av transportsystemet med en ökad andel av 

eldrivna bilar ses av ett flertal instanser som en lämplig och eftersträvansvärd utveckling 

för att kunna nå ett mer hållbart samhälle. Regeringens supermiljöbilspremie och 

Elbilsupphandlingens merkostnadsersättning för medverkande organisationer är två 

olika stödformer för inköp av elbilar. Övriga stödformer såsom fri parkering och ladd-

stolpar är lokala former av stöd.  

Energimyndigheten, Trafikverket, Naturvårdsverket och Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap, är myndigheter som på olika sätt bidrar till utvecklingen 

av elbilssamhället. Det gör även ett flertal intresseorganisationer, föreningar och bloggar 

som lobbar för elbilens utveckling. Det finns ett flertal initiativ för att få till stånd en 

ökad användning såsom konsortier, centra och demonstrationsplatser. I flertalet av dessa 

initiativ består samarbetet av en bred sammanslutning med deltagare från offentliga 

organisationer, industri, högskolor och intresseorganisationer. Flera initiativ har sin 

grund i regioner, städer eller längs betydelsefulla färdvägar och ett flertal har 

anknytning till EU. Våra storstadsregioners syn på elbilsutvecklingen redovisas och 

några av de pågående forskningsprojekten nämns, med fokus på den tillämpade 

forskningen.  

De internationella initiativen tog avstamp i FNs klimatkonferens i Mexico 2010, där alla 

industriländer åtog sig att ta fram nationella långsiktiga strategier får att åstadkomma 

låga växthusgasutsläpp. EU har genom direktiv, färdplaner och vitböcker ställt upp 

ambitiösa mål för miljön. Senast 2050 skall utsläppen av växthusgaser minskas med  

80–95  % jämfört med 1990. EU ställer också krav på minskade CO2 utsläpp för 

fordon. Kunskapssammanställningen redogör kortfattat för elbilsutvecklingen i 

Tyskland, Holland, Frankrike, Estland, London, Wien och Köpenhamn. Oslo, med en 

längre erfarenhet av elbilar redovisas mer ingående. Slutligen görs några nedslag i 

övriga världen där elbilssituationen i USA, Kina, Japan och Indien berörs.  

(Kunskapssammanställningar avseende: säkerhet/räddningstjänst, attraktivitet/land-

skapsförändring och elbilen i miljö- och energisystemet kommer att redovisas inom 

ramen för TEMA-projektet EBBE – Elbil och beredskap inför en ökad användning och 

tas därför inte upp i denna rapport.)  
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Overview of the introduction of electrical vehicles  

by Christina Stave, Annelie Carlson, Hans Antonson and Jan Wenäll 

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

This is an overview of the field of electric driven vehicles, aiming to give an overview 

of the introduction of vehicles and supporting the development of the vehicle 

electrification. Some current technical solutions are presented, and a possible future is 

outlined, in the field of vehicles, batteries as well as infrastructure and power supply 

solutions. A brief overview of the system perspective on society, drivers and vehicles 

and the impact on the environment is given. Some electrification initiatives, realized or 

planned, are described with a major focus on the Swedish market, although a brief 

international view is presented. Governmental electrification targets and duly support is 

presented, as well as some examples of current research in this field. Methods used are 

mainly web based research with additional literature studies, interviews, study tours, 

attendance at seminars and conferences.  

For this document, the electric vehicle is mainly to be understood as a passenger type 

vehicle with some type of electric power supply. Buses, HGV’s, bicycles, mopeds and 

similar, with some type of batteries or other electric power supply, have not been 

included. This brief electric vehicle survey does not claim to cover all aspects, and does 

not claim to be deeply scientific. 

Initially presented are various types of electric vehicles, EV, such as (pure) electric 

vehicles (with no alternative power), electric hybrid vehicles, plug-in (chargeable) 

hybrid vehicles and fuel cell vehicles. On the 30th of April 2014 there were 3714 

vehicles named “plug-in” hybrid, with an option of external charging, registered in 

Sweden. Out of those there were 1 260 only electric powered and 2454 of the type 

chargeable hybrid vehicles. The most common battery type in the modern EV is the 

lithiumion accumulator. EV normally retain a high purchase price, mainly due to the 

cost of the batteries. The sustainability of the batteries will affect the overall cost. 

Second hand value is still very uncertain, as well as an uncertainty by the users about 

the EV functionality, i.e. the possibility to drive a certain distance. An often raised 

question is the lack of external vehicle noise, possibly making the EV a potential risk 

due to low hearing detectability. 

To be able to use an EV, batteries need to be charged. A short presentation of charging 

modes is presented in the report. The driver attitude towards the EV is briefly reported, 

as well as how to make the EV an efficient and economical transportation. To further 

raise the economic gain, the EV ought to be in traffic while not charging. EV car pools, 

shared ownership or EV taxi fleets have shown potential to be good alternatives. To 

make the EV an environmental effective solution it does need to be studied from an 

overview system perspective, but the enhancement potential and energy efficiency over 

the life-cycle perspective is mainly due to the process of how to produce the electricity 

needed. In Sweden the electricity production is at a higher rate carbon monoxide neutral 

than in most other countries in Europe. During the year 2012 approximately 59% of the 

energy produced was made by water turbines, wind turbines and propellants considered 

to be renewable. 
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The Swedish government has stated that by the year 2030, the Swedish vehicle fleet 

should be independent of fossil propellants, and a goal is that by 2050 Sweden shall 

reach a net zero level emission of greenhouse gases. The electrification of the 

transportation system and a raised number of EVs is seen as a suitable and desirable 

development to reach this type of sustainable society. Two ways of supporting the 

introduction of electric vehicles are: the governmental “supermiljö-bilspremie”, 

translated to “super-environmental-electric-vehicle-bonus”, and the possibility to get a 

refund for additional costs of EV vehicles for organizations. Additional support 

methods, like free parking and charging poles are examples of more local support. 

The Swedish Energy Agency, the Swedish Transport Adminstration, the Swedish 

Environmental Protection Agency and the Swedish Civil Contingencies Agency are 

governmental bodies supporting the electrification of the transportational society. 

Similar, there are private societies, associations and web based blogs supporting the 

electrification, as well as starting up commercial groups or demonstration projects. Most 

of these have a wide base of participants from industry, governmental bodies, university 

as well as local initiative from municipalities and local towns. 

International initiatives in this field mainly originate from the UN climate conference in 

Mexico 2010, where most industrial countries participated and agreed upon long-term 

strategies to reduce greenhouse emissions. The European Union has by directives, plans 

and white papers outlined ambitious plans for the environment. By 2050 the greenhouse 

gas emission shall be reduced by 80–95% compared to the year 1990. The EU has 

additionally required reduced CO2 emission for vehicles. 

This review does briefly outline the EV propagation in Germany, The Netherlands, 

France, Estonia as well as the cities London, Vienna and Copenhagen. Oslo, with a 

slightly longer experience of EV, is described in more detail. Finally described briefly is 

the EV propagation internationally, with touch downs in the USA, China, Japan and 

India. 
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1 Bakgrund 

En ökad användning av elbilar och el-hybridbilar anses ha stor potential att minska 

transporternas energianvändning och miljöpåverkan och det är en del av strategin inom 

EU för att uppnå ett energieffektivare och miljövänligare samhälle (KOM 2010). Det 

återspeglas även i framtidscenarier i ett flertal länder där nationella mål är att öka antalet 

elbilar markant. Exempel på länder med sådana mål är Tyskland som siktar på 5 

miljoner elbilar till 2030 och Frankrike där man önskar se 4,5 miljoner elbilar år 2025 

(Leurent och Windisch, 2011). Många intressenter från olika delar av transport- och 

energisystemet verkar även för en ökad elbilsanvändning. Fordonsindustrin arbetar med 

att ta fram koncept för elfordon1, elbranschen utvecklar infrastrukturen för laddnings-

möjligheter och det installeras laddstolpar på olika håll i landet2. På nationell nivå har 

frågan lyfts politiskt och det diskuteras hur elbilar ska kunna bli mer attraktiva och hur 

styrmedel borde utformas.  

Sammantaget förväntas eldrivna fordon bli vanligare på de svenska vägarna inom en 

relativt snar framtid. I detta scenario finns dock en presumtiv målkonflikt där miljö-

hänsyn ställs mot säkerhetskrav och beredskap för ett ökat användande, vilket har 

inträffat tidigare med introduktion av gasfordon (Wenäll, 1997). Ett exempel på denna 

konflikt är bristen på kunskap om vad som kan hända vid olyckor med elfordon 

(Visvikis et al., 2010) och hur räddningstjänsten ska agera3. Dessutom kommer ett ökat 

elbehov till transporter att ha en påverkan på energisystemet på såväl lokal som 

nationell nivå och det är viktigt att belysa interaktionen mellan transport- och 

energisystem där även miljöpåverkan av transporter är avhängigt av vilken systemsyn 

som tillämpas (Skölberg et al., 2006).  

Det övergripande tema-projektet EBBE – El-bil och beredskap inför en ökad 

användning – syftar till att undersöka beredskapen inför, attityder till och presumtiva 

effekter av omställning till ett ökat elbilssamhälle. Projektet behandlar tre områden: 

säkerhet/räddningstjänst, attraktivitet/landskapsförändring och elbilen i miljö- och 

energisystemet. De förväntade resultaten är kunskap om den beredskap som krävs för 

ett ökat användande av elbilar vad gäller räddningstjänst, hur stad och land förväntas 

utvecklas, vilka resurser som kommunerna planerar att avsätta för en ökad användning 

av elbilar, attityder hos användare samt effekter på energi-, effektbehov och 

miljöpåverkan på lokal och nationell nivå. I det övergripande projektet EBBE utförs 

specifika vetenskapliga kunskapssammanställningar för varje delområde vilka redovisas 

i annan rapport.  

I föreliggande rapport redovisas en övergripande bild över de tekniklösningar som finns 

tillgängliga och de som kan realiseras i framtiden. Här ingår information om själva 

fordonen vad gäller drift och olika batterilösningar, samt olika lösningar på 

infrastrukturen för överföring och försörjningen av elektricitet. Här redovisas även kort 

om samhället, föraren och systemperspektiv. Initiativ som genomförts eller som 

planeras vad gäller introduktion av elfordon kommer även att redovisas. Fokus ligger i 

denna rapport på den svenska marknaden, men även en internationell utblick redovisas. 

Regeringens och myndigheternas mål och stöd redovisas samt exempel på pågående 

                                                 

1 www.nyteknik.se, 2010-05-06, 16 elbilsmodeller till Sverige - men tänk efter säger experter. 

2 www.greenhighway.nu, www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 2012-03-07, Västsverige i bred satsning 

för att E6:an ska bli EL6:an. 

3 www.nyteknik.se, 2009-02-18, Brandmän rädda för hybrider 
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forskning inom elbilsområdet. De metoder som använts är främst sökningar på internet 

men även litteraturstudier, intervjuer, studiebesök, seminarier och konferenser.  

Kunskapssammanställningen vill ge en bild över elbilsområdet men är varken 

heltäckande eller djupgående. Vi uppmanar alla som vill bidra till en växande kunskap 

om elbilens utveckling och framtid att kontakta författarna och VTI för en dialog.  
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2 Syfte 

Syftet är att skapa en samlad översikt över introduktionen av elbilar. Kunskaps-

översikten kommer inte att ge alla detaljer utan en grund med källor att söka vidare i. 

Följande frågar har varit i fokus: 

Vilka tekniklösningar finns tillgänglig och vilka kan realiseras i framtiden.  

Här ingår:  

a) information om själva fordonen vad gäller drift, som hybrid och olika 

batterilösningar, samt  

b) olika lösningar på infrastrukturen för överföring av el som laddningsstolpar, 

trådbundet eller induktion. 

 

Det är även av vikt att få en uppfattning om vilka initiativ som genomförts eller som 

planeras vad gäller introduktion av elfordon.  

Här ingår: 

a) svenska marknaden, såsom myndigheter, föreningar, konsortier och centra samt 

forskning men även en  

b) internationell utblick över området 
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3 Metod 

Kunskapsöversikten har genomförts som en grund för de följande delprojekten. 

Sökningar har främst gjorts via internet, genom litteratur och intervjuer samt deltagande 

på seminarier, studiebesök och konferenser. Kunskapsöversikten startade hösten 2012 

och slutfördes hösten 2013. 

En mängd sökord har använts enskilt och i kombination. Ett sökord har lett vidare till 

fler och mer specialiserade ord. Exempel på sökord är: elbil, elfordon, electrical vehicle, 

EV, laddhybrid, plugg-in, batteri, laddning, laddningsstolpar, laddstolpar, laddningsdon, 

laddstandard, tysta bilar, infrastruktur, räckvidd, elväg, energi, initiativ, strategi, mål, 

subvention, fossilfri, fossiloberoende, färdplan, demonstration, electromobility, 

sustainable, transport, etc. 

I begreppet elfordon inkluderas i första hand personbilar med varierande grad av eldrift. 

Övriga elektrifierade fordon som t.ex. el-buss, lastbilar el-moped, el-cykel etc. har inte 

inkluderats. 

Källor på internet kommer att anges i form av fotnoter och skrifter kommer att hänvisas 

till med referenser direkt i texten.  
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4 Tekniklösningar för elbil 

4.1 Fordon 

Till de framtida elbilarna räknar man olika typer av elektriska fordon, rena elbilar, 

elhybridfordon, plug-in elhybridfordon och elbilar med bränsleceller. De kallas 

gemensamt för Electric Vehicles (EV). Av de laddningsbara s.k. “plugg-in” finns det 

elbilar och laddhybrider. Elbilar kan också ses som personbilar eller transportbilar samt 

andra typer av fordon såsom mopedelbilar och mindre fordon med tre hjul. I denna 

rapport fokuseras i huvudsak på den eldrivna personbil som motsvarar dagens bil som i 

dag drivs med annat bränsle. Följande elbilsvarianter finns idag på marknaden: 

Helt eldrivna bilar4 (EV eller BEV – Battery Electric Vehicles) 

De rena elfordonen saknar förbränningsmotor utan drivs av en eller flera elmotorer som 

strömförsörjs av batterier. Jämfört med hybridbilar, som kombinerar eldrift med en 

förbränningsmotor, är elbilar helt beroende av eldrift. En elbils användbarhet beror till 

stor del på batteriernas egenskaper, som bl.a. är avgörande för räckvidden (körsträckan 

mellan laddningar) och laddningstiden. Den vanligaste batteritypen i dagens elbilar är 

litiumjonackumulator. ”Jämfört med en vanlig bil med förbränningsmotor så har elbilen 

en relativt simpel mekanisk uppbyggnad. Eftersom vridmomentet är konstant så krävs 

ingen växellåda för att kunna framföra bilen. Den största fördelen med elmotorn jämfört 

med förbränningsmotorn är den överlägsna verkningsgraden”5. 

Elhybridfordon6 (HEV - Hybrid Electric Vehicles) 

Elhybrider har både en vanlig förbränningsmotor och en- eller flera elmotorer samt ett 

batteri. Vid körning kan båda motorerna arbeta för att driva bilen, antingen samtidigt 

eller var och en för sig. Elhybridbilar använder förbränningsmotorn för att ladda 

elmotorns batteri under färd. En del av den energi som blir spillvärme i en vanlig bil kan 

tas tillvara som el i batteriet och driva elmotorn. Även bromsenergin kan lagras i 

batteriet. På så sätt reduceras bränsleförbrukningen. Elhybriden kan inte laddas upp med 

el utifrån. Elmotorn gör istället elhybriden till en extra energieffektiv bil för fossilt eller 

förnyelsebart drivmedel. Idag finns dock inga elhybrider för förnyelsebara drivmedel på 

den svenska marknaden. 

Laddhybridbilar7 (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicles) 

Laddhybriden har både en förbränningsmotor och en elmotor samt ett batteri. 

Skillnaden mellan elhybrider och laddhybrider är att batteriet i dessa kan laddas från ett 

externt elnät då de är parkerade. De har ett större batteri och kan därför köras mer på el. 

Laddhybriden kallas ibland också ”plug-in hybrid” efter sitt engelska namn. El- och 

laddhybrider tankas med det drivmedel de är avsedda för, vanligtvis bensin, men även 

hybrider för dieseldrift förekommer. I framtiden förväntas även hybrider som kan köras 

på förnyelsebara drivmedel. 

                                                 

4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Elbil/2013-04-05 

5 http://www.elmat.lth.se/fileadmin/user_upload/foretagande_entreprenorskap/18_elbil_-

_grupp_18.pdf/2013-12-20 

6 http://www.miljofordon.se/fordon/sa-fungerar-elhybrid/2013-12-20 

7 http://www.miljofordon.se/fordon/sa-fungerar-elbil/2013-12-20 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Litiumjonackumulator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elbil
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I seriehybrider8 (eREV – Extended Range Electric Vehicles) är det endast elmotorn som 

används för att driva bilen, medan förbränningsmotorn vid behov genererar elektrisk 

energi via en generator. Förbränningsmotorn kan här anpassas för högsta medeleffekt 

(långfärd längs landsväg), medan elmotorn måste vara tillräckligt kraftig för att klara 

acceleration. Om bilen även har batterier med hög lagringskapacitet kan den oftast köras 

längre sträckor på enbart el, i regel laddad från elnätet, och i detta fall används för-

bränningsmotorn med generatorn som så kallad räckviddsförlängare som kopplas in 

ifall energin i batterierna når en låg nivå.  

Elbilar med bränsleceller9 (FCEV - Fuel Cell Electric Vehicles) 

Dessa bilar har en elmotor där energin till motorn kommer från en bränslecell som 

omvandlar till exempel vätgas från bilens trycktankar till el ombord på bilen. Elen 

driver motorer vanligen placerade nära fordonets hjul. Att kombinera batterier och 

bränsleceller kan öka räckvidden genom att bränslecellerna laddar batteriet samtidigt 

som bilen används. Idag saknas en väl utbyggd infrastruktur för att tanka vätgas. 

Hyundai ix35 FCEV är den första massproducerade vätgasdrivna bränslecellsbilen.10. 

Den vanligaste metoden i dag är att tillverka vätgasen av naturgas. Vätgas kan också 

framställas genom elektrolys där vatten spjälkas till vätgas och syre.  

Enligt siffror från statistikdatabasen ELIS – Elbilen, var personbilsbeståndet av laddbara 

elbilar i Sverige 3714 stycken den 30 april 2014, varav 1260 helt eldrivna och 2454 

laddhybrider11. Statistiken är en sammanställning av data från Transportstyrelsen och 

andra källor. Den totala andelen laddbara elbilar uppgår idag till 0,08 procent av 

Sveriges bilflotta. 

Organisationen Green Highway har gett ut sin 8:e version av Elbil- och laddhybrid-

guiden. Över 150 olika modeller presenteras. Guiden ger en översikt över de flesta 

märken och modeller som fanns på den globala marknaden sommaren 2013, och 

modeller som förväntas bli tillgängliga inom ett år. Där finns information om priser, 

räckvidd, laddtider, säkerhet, batteriteknologi, länkar för vidare läsning med mera12.  

Tidskriften Ny Teknik presenterade laddbilarnas tio i topp i Sverige augusti 201213. 

1. Toyota Prius Plug-in, 177 stycken 

2. Renault Kangoo Express, 144 stycken 

3. Mitsubishi MiEV, 72 stycken  

4. Nissan Leaf, 68 stycken  

5. Volvo C30 Electric, 64 stycken  

6. Renault Clio Electrix, 62 stycken 

7. Citroën Berlingo Electric, 61 stycken 

                                                 

8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hybridbil/2013-12-20 

9 http://www.vatgas.se/fakta/vaetgas-som-fordonsbraensle/2013-04-05 

10 http://elbil2020.se/2013/10/vatgasdrivna-elbilar-pa-gang-i-sverige/2013-10-01 

11http://www.powercircle.org/se/display/elbilsstatistik.aspx, 2014-05-02 

12 http://www.greenhighway.nu/2013/10/01/ny-elbils-och-laddhybridguide/ 163 sidor. 

13 http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3547082.ece /2012-11-08 

 

http://www.powercircle.org/se/display/elbilsstatistik.aspx
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8. Opel Ampera, 59 stycken  

9. Citroên Zero, 51 stycken  

10. Peugeot Ion, 35 stycken  

I Sverige tillverkar Volvo elbilar såsom V60 Plug-in Hybrid och den helt eldrivna C30 

BEV. Volvo V60 plug-in Hybrid kör upp till 50km/tim på bara el. I Vi Bilägares 

nättidning14 skriver journalisten Marianne Sterner att ”i stan rullar den tyst på el, på 

landsvägen går dieselmotorn in och med ”power”-knappen intryckt blir Volvo V60 

Plug-in en fyrhjulsdriven raket”. Vidare skriver Sterner att ”ett stort plakat i Volvos 

monter på bilsalongen i Paris förkunnade att 2013 års modell av Volvo V60 D6 AWD 

är slutsåld. Priset på 559 900 kronor avskräckte inte de tusen köparna”. ”Med en 16 

amperes säkring tar det 3,5 timmar att ladda upp de 200 cellerna i litiumjonbatteriet. 

Batteriet väger 150 kilo och ligger under bagageutrymmets golv som har fått höjas 

några centimeter jämfört med standardmodellen för fossila bränslen. 

Volvo riktar i ett första skede in sig på företagsmarknaden med sin nya elbil C30BEV15. 

Produktionen är begränsad till 250 bilar. Lasse Swärd på DN har testkört C30BEV och 

skriver att det märks att chassiet byggts styvare för att bära den högre vikten av 

batterier, cirka 280 kilo. Batteriets kapacitet är 24 kWh. Det går att ställa växelspaken 

(steglös automat) i två lägen, D för kraftåtervinning och H för landsväg. Swärd menar 

att branschen står inte bara inför utmaningen att skifta från förbränningsteknik till 

elektrifiering, utan behöver också förklara för oss konsumenter hur tekniken fungerar. 

C30 Electric går inte att köpa, det blir leasing till speciella kunder som får bli 

testpiloter16. Volvo vill med detta prova tekniken, det är en rullande testbänk och Volvo 

säger att man ska vara beredd den dagen när marknaden för elbilar kommer. 

Det finns också ett antal mindre fordon, Urban Personal vehicles (UPV)17, vilka delas 

upp efter antal hjul på fordonet, 2, 3 eller 4 hjul avsedda för 1-3 passagerare. De är lätta, 

effektiva och billiga för frakt av personer och lätt bagage och lämpliga för inter-city 

transporter upp till 50km/h. De har inte samma säkerhet som de större serietillverkade 

bilarna men Smite anses vara den säkraste. Några exempel på sådana är: Think, Z-Bee, 

Smite, Twizy, VW XL1 samt Murrey T.27. 

Think City18 är en elektrisk stadsbil som har producerats av Norska biltillverkare men 

som nu är uppköpt av Ford. Bilen är utrustad med ABS-bromsar, airbags och 

trepunktsbälte. Den har en toppfart på 100 km/h och en räckvidd på 170 km med en 

laddtid på ca 13 timmar. Bilen har en 3-fas asynkronmotor med maximal effekt på 30 

kW och batterierna är på 28,3 kWh. 

Elfordonsföretaget Clean Motion i Lerum och Saabs största återförsäljare Ana har fått 

uppdraget att bygga det eldrivna, trehjuliga stadsfordonet Z-Bee19. 2013 blir det stora 

lanseringsåret för Z-Bee i Europa. Om allt går som det är tänkt kommer produktionen 

att hamna på cirka 1 000 fordon 2013 och ca 2000 fordon 2014. Bland kunderna finns 

                                                 

14. http://www.vibilagare.se/test/biltester/provkorning/provkorning-volvo-v60-plugin-hybrid/ 2012-11-23 

15 http://www.dn.se/motor/tester/elektriska-c30-klarar-kylan-galant. / 2011-03-20 

16 http://www.vibilagare.se/nyheter/volvo-c30-electric-rapport-fran-provkorningen. 2013-12-02 

17 Presentation av Jonathan Rice på Seminarium 2013-09-13 

18 http://thinkev.leftbankcompanies.com/why-think-city/.2013-12-20 

19 http://cleanmotion.se/zbee/2012-02-06 
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för att nämna några Gatubolaget i Göteborg, Östersunds kommun och Lerums 

Kommun. Z-Bee är ingen bil i vanlig bemärkelse. Det är enligt företaget självt ett litet 

energieffektivt elfordon för kortare transporter med plats för tre personer och lite 

bagage. Prislappen ligger på ca 60 000 sek och har en toppfart på 45 km/h. 

Stockholmsföretaget Vehiconomics, harmed hjälp av Energimyndighetens pengar tagit 

fram konceptet till ett energisnålt stadsfordon kallat Smite20. Det är en billig (ca 50 – 

80.000 sek.) 3 hjuling och ett utseende som för tankarna till 50-talets Messerschmitt. 

Den byggs för antingen el- eller bensin/etanoldrift. Chassit och karossen byggs i ett 

kompositmaterial som ger ett ultralätt, bara 180 kilo, men ändå starkt fordon. Motorn är 

liten och bränslesnål, drar cirka 0,17 liter per mil i bensinvarianten, och kan köra 90 

kilometer i timmen. 

Vidare kan nämnas Twitzy som finns på marknaden21. Den har fyra hjul och finns i två 

varianter, en med toppfarten 45 km/h och en med 70 km/h. Den är helt eldriven och 

kostar ca 70 000 sek. VW XL1 är en hybrid med sportsbilsprofil och en toppfart på 140 

km/h, det fanns 100 på marknaden 2013. Murrey T.27 har fyra hjul och är ett 

lågkostnadsalternativ, den är helt eldriven och väntas i produktion 2013. 

 

4.2 Batterilösningar 

Batteri, det är det vi kallar den behållare som på något sätt kan lagra elektrisk energi. 

Ibland använder man benämningar som ackumulator eller celler. När de gäller fordon 

och framdrivning av fordon så är det givetvis uteslutande uppladdningsbara batterier 

som man syftar på. Det motsägelsefulla har länge varit att de mest effektiva batterierna 

består av antingen dyrbara material eller material som på annat sätt kan anses miljöför-

störande, t.ex. kvicksilver, bly, kadmium mm. Att frigöra energi ur ett batteri är en slags 

kemisk process, och på samma sätt kan man anse att laddningen av ett batteri är en 

snarlik, fast omvänd, kemisk process22.  

I sammanhanget kan det vara på sin plats att likna batteriet vid en bränsletank, som 

måste fyllas på något sätt. Den elektriska energin i sig är inte ett bränsle, utan ett sätt att 

över tid och rum förvara och transportera energi från en punkt till en annan. Därför är 

det också viktigt att komma ihåg att elenergin skall produceras någonstans och därefter 

emballeras i batteriet, som bara är en bärare av energi. 

I skrivande stund synes den vanligaste batteritypen i dagens elbilar vara litiumjon-

ackumulatorn23. Dessa batterier kännetecknas av hög energitäthet och kan därmed göras 

relativt små och lätta i förhållande till sin förmåga att lagra elektrisk energi. Elfordons 

gissel är delvis att batterier i sig är tunga och att transportera tunga batterier drar i sig 

mycket energi, varför det är ett självändamål att finna små, lätta och energitäta batterier. 

Litiumjonackumulatorn är dock inte helt problemfri, bl.a. har man uppmärksammat 

                                                 

20 http://www.nordicgreen.net/startups/article/vehiconomics-time-smite/2010-01-19 

21 Presentation av Jonathan Rice på Seminarium 2013-09-13 

22 http://batteriforeningen.se/om-batterier/elektrokemi/2013-12-20 

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_vehicle#Lithium-ion_Batteryhttp/2013-11-29  
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risken för brand och de potentiellt giftiga gaser som kan bildas i samband med brand24. 

Sannolikt är dock dessa risker inte avsevärt större än vid brand i konventionella fossila 

bränslen som bensin och diesel. 

Hur mycket ström en elbil drar beror på många faktorer, bl. a. bilens vikt, däcks-

utrustning, hastighet och trafikförhållanden (start & stopp). Dessutom spelar utomhus-

temperaturen in på elförbrukningen, om bilen skall värmas med el eller kylas via 

luftkonditionering. Ofta anges elförbrukningen till ca 2 kWh/mil, men förbrukningen 

kan vara både högre och lägre beroende på bilmodell25. En ibland förbisedd faktor är att 

elmotorn inte på samma sätt som förbränningsmotorn producerar överskottsvärme, som 

därmed heller inte kan användas för att värma upp kupén under vintertid. Därmed krävs 

en del extra energi för fordonspassagerarnas komfort. Man har bl.a. uppskattat att 

energin som krävs för att värma kupén i en elbil en kall dag drar energi ungefär som 

elbilens drivning vid hastigheten 20 km/h26. En del av detta går att lösa med bättre 

isolering av elbilar. Det är också viktigt att betänka att många batterier tappar kapacitet i 

kyla, varför elbilens konstruktion och batteriernas placering och utsatthet för extern kyla 

är en viktig faktor för elbilskonstruktören. 

Laddningstiden bestäms framför allt av två faktorer. Lite förenklat – vilken säkring man 

har och om man laddar med 1-fas eller 3-fas. Sedan avgör givetvis batteriets storlek hur 

mycket energi som kan lagras. Olika batterityper har också lite olika laddförmåga, äldre 

typer av batterier behöver vanligen laddas ur ordentligt då och då för att inte drabbas av 

ett slags ”laddningseffekt” som gör att batteriet inte tar emot laddning lika effektivt som 

när det var nytt. Vanliga vägguttag är i hemmet är normalt 1-fas 10 ampere säkring. Att 

ladda hemma över natten kommer att bli vanligt. Att ladda för ca 10 mils körning (20 

kWh) tar idag ca 10 timmar.  

Under 2012 låg det genomsnittliga elpriset per kWh (inklusive nätavgift) på cirka  

2 kr/kWh för dem med rörligt avtal. Med rörligt elpris skulle priset bli ca 4 kr kr/mil för 

en eldriven som drar 2 kWh/mil27. I dag finns även utvecklade system för snabb-

laddning av batterier som tar ca 20-30 minuter. Snabbladdning innebär dock ökade 

batteriförluster samt kortare batterilivslängd28.  

Kommunikationsforskningsberedningen KFB hade på sin tid ett el- och 

hybridfordonsprogram som studerade effekter av en tänkt framtida storskalig 

introduktion av elbilar. KFB-rapporten, (Andersson och Johansson, 2000) innehåller 

                                                 

24http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&ur

l=http%3A%2F%2Fwww.brandforsk.se%2FMediaBinaryLoader.axd%3FMediaArchive_FileID%3Da03

66c10-6d48-4fdd-abcb-

c401990beddf%26FileName%3DBatteribrand%252C%2BBS%2Bnr%2B4%252C%2B2014.pdf%26Med

iaArchive_ForceDownload%3Dtrue&ei=U9CqU57wHeT74QTqr4HACw&usg=AFQjCNGdjYv2_Bbqhq

fCcMyNqUvU6wKB8A&bvm=bv.69620078,d.bGE//2013-12-20 

25 

http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Branschgemensamma%20fr%C3%A5gor%20och%20svar

%20elfordon%20version%2018%20september%202013.pdf/ Branschgemensamma frågor och svar om 

ladd-infrastruktur och elfordon (2013-09-18) . 

26 http://www.elbilsverige.se/index.php?option=com_content&view=article&id=48/2013-12-20  

27 

http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Branschgemensamma%20fr%C3%A5gor%20och%20svar

%20elfordon%20version%2018%20september%202013.pdf/ Branschgemensamma frågor och svar om 

ladd-infrastruktur och elfordon (2013-09-18) . 

28 http://sv.wikipedia.org/wiki/Elbil/2013-12-20 

http://www.elbilsverige.se/index.php?option=com_content&view=article&id=48
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elbatteriers utvecklingsläge och potential för olika batterityper, utvecklingshinder och 

alternativ användning samt bindningar mellan olika leverantörer. Rapportens mera 

ingående studerade batterier har utvärderats enligt kriterierna prestanda, 

avskrivningskostnad, tålighet, resurseffektivitet, säkerhet och miljöpåverkan samt 

sannolikhet för en framgångsrik utveckling.  

Beträffande de främsta kandidaterna kan nämnas: 

• Blybatterier finns med och kan spela en roll, främst i hybridfordon 

• Nickel/kadmium-batterier är tekniskt bra men olämpliga ur miljösynpunkt 

• Nickel/metallhydrid-batterier röner stort intresse i ett kort perspektiv 

• Natrium/nickelklorid-batterier har används i ett tyskt demonstrationsprogram och 

används i ett EU-projekt; verkar mycket lovande 

• Litiumbatterier kommer på längre sikt om säkerhets- och prisfrågor får sina lösningar 

• Metall/luft-batterier har demonstrerats med framgång 

 

Elbilar har i allmänhet ett högt inköpspris, som till stor del utgörs av kostnaden för 

batteripaketet. Batteriernas livslängd avgör den långsiktiga kostnaden, genom påverkan 

av andrahandsvärdet eller kostnad för batteribyte. Det finns även elbilar vars inköpspris 

inte inkluderar batterierna, vilka i så fall t.ex. hyrs via en fast månadskostnad. 

Batterierna kan dock, beroende på batterityp, innehålla vissa miljöfarliga ämnen, varför 

de bör återvinnas på ett kontrollerat sätt när de förbrukats29. Framför allt forskas det 

mycket inom området batterier med syfte att kunna öka främst räckvidden för elbilarna. 

En av de stora stötestenarna vad gäller elbilar har varit den stora kostnaden som batteriet 

i bilen innebär menar Erik Andrén 30. En studie producerad av konsultföretaget 

McKinsey & co visade att priset på batterier kan sjunka med upp till hela 70 procent, 

från 500–600 dollar per kilowattimme till omkring 200 dollar per kilowattimme år 

2020, och 160 dollar år 2025. Studien inkluderar effekter av förutspått ökande oljepriser 

och tuffare standarder för utsläpp och bränsleförbrukning. Detta gör att man förutspår 

ökade volymer av elbilar, och därmed ökade produktionsvolymer av batteripack, vilket 

ger stordriftsfördelar och billigare priser.  

Ett problem med elbilsbatterier är att de lätt överhettas skriver Ny Teknik31. ”Bästa 

temperaturen för ett batteri i en elbil ligger mellan 20 och 35° C. Vid en drifts-

temperatur på 45° C har batteriet förlorat halva sin livslängd. En tur i sommarvärmen 

kan överhetta batteriet”. Inte heller kyla är bra för elbilsbatteriet. Försök med elbilar i 

Danmark och Sverige visar att räckvidden nästan halveras och värmen i kupén räcke 

inte till, enligt Jonas Skär 2010, Major vid vinterenheten i Boden32. 

”Utvecklingen av batteriteknologin har gått mycket långsamt och erfarenhet av 

vardaglig, mångårig körning av elbilar saknas. Bland annat finns det tecken på att 

                                                 

29 http://sv.wikipedia.org/wiki/Elbil/2012-12-20 

30 http://www.teknikensvarld.se/2012/07/16/33053/studie-elbilsbatterier-kan-bli-mycket-billigare 

31 http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3548342.ece,/ 2012-09-28  

32 http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3045885.ece./ 2013-12-02 
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snabbladdning kan döda ett elbilsbatteri på bara ett par år”33 skriver det brittiska 

vetenskapsmagasinet "E&T" (Engineering & Techonology).  

Inte bara urladdning utan även återanvändning är en fråga som har utvärderats. Elbils-

batterierna skulle kunna återanvändas för energilagring eller som backup-strömkällor i 

bostäder och kommersiella lokaler. Nissan Leafs batterier har studerats för att utveckla 

en lagringsprototyp med kapacitet på minst 50 kilowattimmar, tillräckligt för att ge 

ström åt 15 hushåll i två timmar. Elbilsbatterier har längre livstid än andra batterier, och 

efter tio års användning finns fortfarande 70 procent av kapaciteten kvar 34.  

I Ny Teknik35 ställs frågan om hur ett uppladdningsbart batteri bör skötas. ”Vad är det 

som begränsar batteriets livslängd? Behöver batteriet service och översyn? Hur lång är 

livslängden på ett batteri? Är det åldern eller antalet uppladdningar som begränsar 

batteriets livslängd?” Carl Johan Rydh, ETC Battery and Fuel Cells Sweden AB, ger 

några generella tips för att sköta om uppladdningsbara batterier. ”De bör förvaras 

fuktfritt mellan 0–25 °C, eftersom högre temperatur leder till snabbare korrosions-

processer i batteriet. De flesta batterityperna mår bäst av att lagras vid ett högt ladd-

tillstånd, vilket gör att underhållsladdning bör genomföras med jämna intervall om 

batteriet inte används. Litiumjonceller har låg självurladdning och åldras inte nämnvärt 

om de hålls vid ett laddningstillstånd av 30–90 procent av batteriets kapacitet”.  

Vidare framför Rydh att ”Litium- och nickelmetallhydridbatterier, som utvecklas för 

energilagring i elbilar och hybridbilar, består av många serie- och parallellkopplade 

slutna celler. Service av batterierna omfattar därför kontroll av både batteripaket och 

styrelektronik. Styrelektroniken används för jämna ut individuella skillnader i kapacitet 

mellan cellerna och för att undvika överladdning eller underurladdning. Vid 

kontinuerlig testning av litiumjonbatterier på cellnivå finns det celler som klarar mer än 

10 000 upp- och urladdningar innan kapaciteten har sjunkit till 80 procent av den 

initiala. Livslängden för batterierna beror på användningen, men vid daglig drift i en 

elbil eller hybridbil bedöms livslängden till 5–10 år. Om batteriet laddas upp och laddas 

ur kontinuerligt deformeras strukturerna i elektroderna och metaller korroderar, vilket 

ger lägre kapacitet. Om batteriet lagras enligt den inledande beskrivningen är det inte 

lagringstiden utan vanligtvis antalet cykler som begränsar batteriets livslängd”. 

I Sydkorea arbetar Samsung och Bosch joint venture SB Limotive med att utveckla och 

bygga batterier i Samsung Town, Koreas och batteritillverkningens motsvarighet till 

Silicon Valley36. Det är en av världens största tillverkare av batterier till el- och 

hybridbilar som även planerar att öppna en ny fabrik i Europa. I Sverige finns ETC 

Battery and FuelCells Sweden AB, vilket är ett utvecklingsbolag och 

kompetenscentrum som bildats för att vara ett nationellt energitekniskt centrum med 

inriktning mot avancerade batterier och bränsleceller37.  

                                                 

33 http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20100617/quotsnabbladdning-kan-doda-

elbilsbatterierquot 

34. http://www.idg.se/2.1085/1.427764/sa-vill-nissan-ateranvanda-elbilsbatterier/ 2012-01-20 

35 http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article3344636.ece/2011-11-16 

36 http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/motor/article3089907.ece/ Batterijätte planerar 

europafabrik av Jonas Hållén/2011-02-04 

37 www.etcab.se/2013-11-29 
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National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs)38 bygger vidare på arvet från Saab 

Automobile AB. Utveckling och produktion utgår från en förening av svenskt kunnande 

inom produktion och design och avancerad japansk teknologi. Utvecklingsarbetet drivs i 

samverkan mellan svenska, japanska och kinesiska ingenjörer. Nevs kinesiska 

systerföretag Beijing National Battery Technology tillverkar och utvecklar batterier för 

elfordon i en fabrik i Beijing39. Fabriken levererar batterier till kinesiska el-stadsbussar 

och är tänkt att bli huvudleverantör av batterier till Saabs elbilar. Fabriken i Trollhättan 

är centrum för Nevs med huvudkontor, forskning och utveckling samt produktion. 

Utvecklingsarbetet av den första elbilen pågår och lansering planeras till början av 

2014. Första lanseringen baseras på utvecklad SAAB 9-3-teknologi med eldrift. 

På samma gång som man kan tycka att det är spännande med alla dessa divergerande 

elbilsprojekt, så kan man vid en genomläsning befara att just detta är elbilens gissel, sett 

ur privatbilistens synvinkel. Vågar man satsa på ett visst system, med tillhörande hög 

investeringskostnad, och finns systemet och reservdelar kvar i framtiden? Man kan 

jämföra med etanolfordon, som redan idag till viss del har sett en minskande 

försäljning404142 

 

4.3 Tysta bilar 

Varningar har höjts om att de nya hybrid- och elbilarna är farligt tysta då oskyddade 

trafikanter kan ha svårt att höra fordonen närma sig (Visvikis et al. 2010). Därför satsar 

både elbilsutvecklarna och fristående företag på att öka säkerheten genom att förse 

bilarna med konstgjorda ljud43. På Högskolan i Gävle understryker forskaren och 

miljöpsykologen Robert Ljung att det ännu inte är bevisat att de så miljövänliga 

elbilarna är farligt tysta. Han deltar i det stora regionala utvecklingsprojektet Elbils-

offensiven och har flera exempel på att ljuddesignandet av elbilarna med hjälp av 

konstgjorda ljud redan är i full gång. Internationellt talas det redan om att det måste bli 

lag på att förse tysta elbilar med ljud, säger R. Ljung. 

Transportstyrelsens rapport ”Elbilar och buller”44  tar upp frågan, och nämner specifikt 

syn- och hörselskadades situation i förhållande till tysta eldrivna fordon. I samma 

rapport återges en kommentar från Trafikverket att ”inte överrösta buller med buller” 

och där man menar att elbilens låga ljudnivå bättre matchas genom att också sänka 

ljudnivån från annan trafik, hellre än att införa ännu en ljudkälla i trafiken. Vidare 

diskuteras t.ex. huruvida detta tilläggsljud skall kunna stängas av utav föraren samt om 

det skall ljuda obligatoriskt även t.ex. i en kösituation. Flera instanser har kommenterat 

att man inte säkert vet att avsaknad av motorljud verkligen är ett problem, man vill 

                                                 

38 http://www.saabcars.com/sv/the-company/about 2013-11-09 

39 http://www.saabcars.com/sv/news/news-column/2012/nevs-owner-opens-battery-plant-in-china/2012-

10-16 

40 http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.437975/koparna-ratar-etanolbilen--trots-billigare-bransle/2013-12-

20  

41 http://www.svd.se/naringsliv/snart-star-jag-med-en-helt-vardelos-investering_3514148.svd/2013-12-20  

42 http://www.svd.se/naringsliv/etanolforsaljningen-sjunker-drastiskt_3514574.svd/2013-12-20  

43 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5282951/ Dödstysta elbilar måste 

ljudsättas/ 2012-09-25 

44 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5282951/ Dödstysta elbilar måste 

ljudsättas/ 2012-09-25 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.437975/koparna-ratar-etanolbilen--trots-billigare-bransle
http://www.svd.se/naringsliv/snart-star-jag-med-en-helt-vardelos-investering_3514148.svd
http://www.svd.se/naringsliv/etanolforsaljningen-sjunker-drastiskt_3514574.svd
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vänta och se om behovet finns. Med hänvisning till bl.a. VTI och Ulf Sandbergs 

forskning återges även det faktum att däck/vägbaneljud är dominerande för 

personbilsfordon från ca 20-30 km/h och att motorljudet i sig är viktigt för fordonets 

bullernivå enbart vid lägre farter. Man ställer även frågan om krav på extra ljud skall 

gälla t.ex. för elmopeder, elcyklar osv. 

En internationell kunskapssammanställning beträffande ljud från elbilar har gjorts av 

Möller Iversen m.fl. (2013) 45 som en del i projektet COMPETT (som studerar elbilar 

och dess utveckling). Här lämnas också rekommendationer på hur ljud från elbilar bör 

mätas i framtiden och vilka aspekter som behöver studeras. Konsultföretaget Semcon 

arbetar också med ljuddesign av elfordon46.  

 

4.4 Infrastruktur 

Medborgarnas vanliga frågor besvaras på elbilsupphandlingens hemsida47: 

Hur långt kan man köra på en laddning? 

Utvecklingen av batterier har gått snabbt de senaste åren och idag kan rena elbilar köra 

minst 100 km på en laddning, vilket täcker behovet av dagliga transporter för de flesta. 

Räckvidden påverkas av hur mycket bilens luftkonditionering och värmesystem 

används. Erfarenheter från de rena elbilarna i testflottan till upphandlingen visar att 

räckvidden reduceras vid minusgrader till en räckvidd på ca 70 km. 

Finns det risker med att ladda en elbil? 

Att ladda en serietillverkad elbil i ett jordat utomhusuttag är mycket säkert och inte mer 

riskabelt än att ansluta vilken annan elektrisk utrustning som helst. 

Vad är på gång när det gäller laddning? 

• Publika laddstolpar kommer att sättas upp i takt med att elbilarna blir vanliga i 

trafiken, till exempel på allmänna parkeringar, i p-husgarage och i anslutning till 

köpcentra. 

• Snabbladdare som kan ladda batterierna från 10 till 80 procents laddning på 10 

minuter finns redan nu på några platser i Sverige. En fråga som behöver utredas är dock 

hur snabbladdning påverkar batteriernas livslängd. 

• Laddautomater kan bli verklighet snart. Det är laddplatser där el-anslutningen till bilen 

sker med hjälp av en robot. En annan teknik som är under utveckling är att ladda bilen 

trådlöst på särskilda platser via så kallad induktionsteknik – samma teknik som används 

i spisar med induktionshäll. 

• Direktbetalning. Intelligenta betalningslösningar som ser till att kostnaden automatiskt 

dras från ett konto som kopplas till fordonet är under utveckling. 

Vart vänder jag mig om jag är intresserad av laddmöjligheter för till exempel företaget 

eller bostadsrättsföreningen? 

                                                 

45http://compett.org/documents/Conferencepapers/Noise_from_electric_vehicls_state_of_the_art_literatur

e_survey.pdf /Internoise 2013- 09-15 

46 http://www.semcon.com/sv/Om-Semcon/Nyheter/Semcon-pa-IAA-Frankfurt/2013-09-12 

47 http://www.elbilsupphandling.se/vanliga-fragor/2013-04-05 
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Du kan exempelvis vända dig till Vattenfall – läs mer om Vattenfalls laddstolpar för 

elbilar (nytt fönster) eller till något annat kraftbolag. 

Kan jag ladda på andra platser än hemma och på jobbet? 

Än så länge finns inte så många tillgängliga laddstolpar för allmänheten. På 

www.uppladdning.nu finns de flesta platserna i Sverige redovisade. 

Kan man dra en kabel från ett inomhusuttag för att ladda? 

Det rekommenderas inte. Använd ett jordat utomhusuttag. 

Kan jag ladda i mitt motorvärmaruttag? 

Ja det går bra. 

Hur kan jag ladda elbilen idag? 

En elbil kan enkelt laddas över natten med ett vanligt jordat utomhusuttag på 230V och 

10A. En bil med ett batteri på 10 kWh laddas under fyra till sex timmar. Med en 

trefasladdare går det ännu snabbare. Trefasladdning kräver särskild utrustning i bilen. 

Sådan kommer att finnas i vissa kommande bilmodeller”. 

 

4.4.1 Normalladdning 

Energimyndighetens demonstrationsprogram för elfordon och laddhybrider omfattar 

också utbyggnaden av laddningsstationer. I underlaget för demonstrationsprogrammet 

(KAMEL, 2009) 48 skriver man att ”laddning vid hem, företag och vissa parkerings-

platser är det system som utan tvivel för en lång period framåt från introduktionen av 

elfordon kommer att vara det vanligaste sättet att ladda”. ”I Sverige finns det 230 V med 

10 eller 16 Ampere säkring tillgängligt i mycket stor utsträckning för möjlig laddning 

av elfordon, även sett ur ett internationellt perspektiv. Möjligheter till laddning finns i 

många fall på allt från villaparkeringar till gemensamma parkeringsplatser i bostads-

rättsföreningar och liknande samt möjligheter att ladda på företagsparkeringar där 

fordonen också förväntas tillbringa långa tider stillastående. Sammantaget handlar det 

om flera miljoner eluttag som direkt eller med små justeringar kan användas för att 

ladda elfordon. Till detta kommer de ca 600 000 motorvärmaruttag som finns i Sverige 

och som också de med mindre justeringar bör kunna användas för laddning av 

elfordon”. ”Eftersom vi ofta i Sverige har tillgång till 400 V trefasström med relativt 

hög säkring kan det tänkas finnas situationer där laddning med denna typ av anslutning 

kan vara attraktiv i publika sammanhang. För att denna typ av starkström, på ett säkert 

sätt kunna användas publikt, måste emellertid troligen standarden uppgraderas kraftigt i 

termer av fysiska skydd och med utbildningsinsatser”. 

Vidare nämns i KAMEL (2009) att ett batteribytessystem skulle kunna ge möjligheter 

till en energipåfyllningshastighet som kan konkurrera med den som är vid tankning av 

flytande bränslen. Systemet är dock förknippat med en mängd frågetecken som innebär 

barriärer för införandet av tekniken exempelvis standard för batteri och anslutning på 

samma sätt som att det idag finns en standard för påfyllning av bensin och diesel. Både 

publika laddstationer samt i synnerhet snabbladdstationer och batteribytessystem 

                                                 

48 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Transport/Hearing%20elbilar%20och%20laddhybrid

er%20maj-09/Rapport%20om%20elfordon%20och%20laddhybrider.pdf/ KAMEL, ER 2009:20 



 

24 VTI notat 21-2014 

kommer ha behov av betalningssystem för att debitera kostnaden för elenergin eller 

batteribytet.  

Då det gäller laddning av elbilen ute i samhället är nuvarande lösning laddningsstolpar 

med olika laddningshastighet. Kvoten mellan antalet elbilar och laddplatser, så kallat 

Cpev låg i Sverige i november 2012 på 0.2949. I mars 2014 var denna kvot 1,55 (3292 

personbilar BEV och PHEV samt 2115 uttag enligt ELIS statistikdatabas50; en nackdel 

är att det är olika uttag och alla bilar har inte möjlighet att ladda på samtliga platser). 

Belastningen på elnätet är inte bara något som elnätsägaren måste hantera. En 

elfordonsägare bör kontrollera att garagets uttag tål en högre belastning under den tid 

som man laddar elfordonet hemma. Vattenfalls rekommendation är att en laddbox 

installeras51 . På sin hemsida skriver Vattenfall att ”laddboxen är dedikerad för laddning 

av elbilar och klarar ett högre kontinuerligt effektuttag. En vanlig hushållskontakt är 

inte byggd för att belastas med den effekt som krävs för att ladda en elbil. Med en 

laddbox laddar du din elbil säkrare, snabbare och smidigare. Idag finns det flera olika 

standarder för laddning. Marknaden har enats om att kontakt Typ2 Mode 3 ska vara 

standard på den svenska marknaden”. ”Det är möjligt att ladda en elbil i ett 

motorvärmaruttag med jordfelsbrytare om du har en så kallad mode 2-kabel som gör att 

du kan begränsa laddhastigheten. Vattenfall rekommenderar inte laddning vid högre 

strömstyrka än 10 A genom mode 2. Man rekommenderar inte användandet av en 

förlängningssladd. Med en laddstation som medger mode 3-laddning, godkänd för 

elbilar, sker laddningen både säkrare och bekvämare”.  

De olika modes som nämns ovan kan sammanfattas enligt följande: 

Mode 1: Fordonet kopplas direkt till en standardkontakt 

Mode 2: Fordonet kopplas till en standardkontakt via en kabel med en säkerhetsmodul 

Mode 3: Fordonet kopplas till strömnätet med speciell kontakt via en box som styr 

säkerhet och strömstyrning. 

                                                 

49 http://sv.wikipedia.org/wiki/Elbil/2013-04-05 

50 http://www.uppladdning.nu/ 2014-04-20 

51 http://www.vattenfall.se/sv/om-elbilar-och-laddning.htm 
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Figur 1 Tre olika system för att ladda elbilar52. 

Standardiseringsarbete för elfordon och laddningsinfrastruktur pågår internationellt 

inom International Electrotechnical Commission (IEC)53 och International Organization 

for Standardization (ISO)54. Aktivast inom standardiseringsarbetet är Europa, Japan och 

USA. I Sverige sker arbetet vid SEK Elstandard (arbetar mot IEC) och SIS, Swedish 

Standards Institut (arbetar mot ISO). Arbetet avser både revidering av befintliga 

standarder och framtagande av nya. Standardiseringsarbetet bedrivs i nära dialog mellan 

biltillverkare, elbolag, utrustningsleverantörer. 

På IECs hemssida55 står det att 2011 publicerade IEC två internationella elfordons- 

standards (IEC 62196-1 and IEC 62196-2), det ena för generella krav och det andra 

definierar möjligheter för varje land och tillverkare. De nya riktlinjerna bygger på 

standard för elfordons laddsystem från 2010, vilket definierar fyra modes att ladda ett 

elfordon från en el-källa. Långsam laddning, mode 1 till 3 tar mellan 3 till 10 timmar 

genom direktkontakt till en AC-källa, medan snabbladdning, mode 4 innebär laddning 

under 10 minuter via en ’off-grid DC-laddare, ett högvoltsbatteri. Ny standard (IEC 

62196-3) som avser mode 4 är under utveckling.  

Peter Claeson på SIS, publicerade 2013 en sammanställning över alla de standarder och 

förslag som finns på el- och hybridfordonsområdet56. I Electric and hybrid road vehicles 

– Related standards and drafts (SIS/TK517/PC) presenteras 115 olika standarder och 

förslag inom sex olika standardiseringsorgan – ISO, IEC, CEN (SIS), CENELEC 

(SEK), SAE och UL.  

                                                 

52 Bild från http://media.infragreen.nu/2013/03/InfraGreen-Test-Normallading.pdf 

53 http://www.iec.ch/etech/2013/etech_0413/tech-1.htm/2013-12-20 

54 http://www.iso.org/iso/products/standards/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=43&ICS2=120&/2013-12-

20 

55 http://www.iec.ch/etech/2013/etech_0413/tech-1.htm/2013-12-20 

56http://admin.getanewsletter.com/site_media/uploads/4166/images/Electric_hybrid_vehicles_standards_d

rafts_2013-10-20.pdf/2013-12-20 
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Det finns olika typer av ladd-don57, dessa beskrivs i de internationella standarderna och 

kan delas in i bl.a. IEC61851 och IEC 62196. Laddaelbilen.se skriver också att ”vid 

årsskiftet 2013 fanns 1594 elbilar i Sverige, 81,8% hade Typ 1 anslutning och 1,4% av 

elbilarna hade en Typ 2 anslutning. 17,9% av bilarna kunde laddas med CHAdeMO 

DC-snabbladdning, 8% hade den gamla Marechalstandarden och 5,6% av elbilarna 

laddades med någon annan eller okänd kontakt, vissa elbilar har flera olika 

laddstandarder”. Vilken laddstandard på bilsidan som blir den dominerande i framtiden 

är fortfarande inte säker. Vidare skriver laddaelbilen.se att då det gäller laddstolpar för 

normalladdning rekommenderas fortfarande installation av Typ 2 kontakt enligt Svensk 

Energi och EU-kommissionens rekommendationer. De laddplatser som har Schuko-

kontakter (två hål i väggen) förordas bytas ut till/kompletteras med Typ 2 kontakter 

snarast möjligt.  

 

4.4.2 Snabbladdning  

Flera koncept för snabbladdning finns redan, skriver man i KAMEL (2009)58 men att 

harmoniseringen på global nivå ännu inte har hunnit ikapp. På europeisk nivå fanns 

sedan i slutet på april 2009 en överenskommelse om en snabbladdningsstandard på 

400V och maximalt 63A. I mars 2013 lämnade Europa-kommissionen in ett förslag för 

beslut i Europa-parlamentet kring utbyggnad av laddinfrastruktur och standardisering av 

kontakter för laddning av elfordon59. ”Kommissionen förespråkar Typ2 (AC) och 

Combo T2 (DC) som standard för laddning inom EU:s medlemsstater. Mer än 80 % av 

ingående komponenterna är de samma för båda standarderna och flera leverantörer 

erbjuder nu snabbladdare med stöd för både CCS och CHAdeMO. Den redan stora 

utbredningen av CHAdeMO-laddstationer inom flera EU-länder samt Norge innebär 

sannolikt att de båda snabbladdningsstandarderna kommer användas parallellt i 

framtiden, precis som det finns både diesel- och bensin-pumpar på alla bensinmackar 

idag”47. 

Svensk Energi har tagit fram en vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe 

– andra versionen 201360. Här kan de som vill sätta upp laddstolpar läsa om erfaren-

heter, regler, tillstånd, säkerhet mm som stöd för etableringen. Här informeras om att 

det idag finns flera koncept för snabbladdning som utvecklas parallellt av olika 

tillverkare. Ett hinder för utvecklingen är att det idag inte finns någon färdig standard 

som gäller snabbladdning. Några generella bidrag eller annat allmänt ekonomiskt stöd 

till aktörer som vill uppföra laddställen finns inte. Att sätta upp en laddstation i 

gatumiljö kan kosta 50 000 kronor. Kostnaden för snabbladdningsstolpar är betydligt 

högre (ca 300 000 – 1 miljon) och det är svårt för elleverantören/stolpägaren att få 

kostnadstäckning. Laddstationerna ses ofta som service till kunder och ett sätt att 

understryka miljöambitionen hos de som vill uppföra laddstolpar. 

McDonald’s satsade 2009 på att vara med och installera laddstolpar och 2012 satsade de 

på supersnabbladdning61 och kan nu erbjuda kunder med elbil att ladda på sju 

                                                 

57 http://www.laddaelbilen.se/i/t6340525/elis/2013-08-19 

58http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Transport/Hearing%20elbilar%20och%20laddhybr

ider%20maj-09/Rapport%20om%20elfordon%20och%20laddhybrider.pdf 

59 http://media.infragreen.nu/2013/01/2013-41-1.pdf/2013-  

60 http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/rapporter/Vagledning-laddinfrastruktur.pdf/2013-06-30 

61 http://www.nyteknik.se/incoming/article3547082.ece/ 2012-09-26 
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restauranger i Sverige. Ett stort nordiskt projekt för att bygga snabbladdningsstationer 

för elbilar som innebär 50 st stationer under 2013 och 2014 är ett samarbete mellan 

Fortum, McDonalds, Nissan och Preem62.  

Utbyggnaden fortskrider med en ny snabbladdningstation i Åre 2013 för att kunna 

färdas kust till kust mellan Norge och Sverige63. Den kan kommunicera med olika 

betalsystem, har plats för fem elbilar samtidigt och kan betjäna alla tillgängliga 

laddstandarder då den har snabbladdning av typen CCS (Combined Charging System) 

och CHAdeMO, samt är förberedd för 43 kW växelströmsladdning (AC). Det finns 

även smartladdare med fast kabel för Mode 3-laddning med typ 1-kontakt upp till 

32A/230V, och med typ 2-kontakt upp till 32A/400V. 

 

4.4.3 Elvägen 

Ännu finns inga elvägar i Sverige men i framtiden kan man tänka sig att vägen försåg 

fordonet kontinuerligt och under färd med el via vägbanan genom induktion, abduktion, 

eller via luftburna trådar med s.k. strömavtagare. Luftburen el via trådar fanns förr i 

tiden i Stockholm och Göteborg för stadsbussarna. Elvägar är framförallt en bra 

elektrifieringslödning för de tunga transporterna men studier på om detta koncept är 

fördelaktigt för personbilar finns också. 

På Viktoria Swedish ICT startade hösten 2012 projektet WiCh64, som står för Wireless 

Charging of electrical vehicles. Den induktiva laddningsteknik som testas kallas 

"strongly coupled magnetic resonance" med en sändare ingjuten i marken och en 

mottagare monterad under bilen. Tjugo personbilar deltar i försöken, hälften i 

Stockholm och hälften i Göteborg. Viktoria Swedish ICT har tidigare testat tekniken 

tillsammans med Vattenfall och ett tyskt elektronikföretag. 

Elbussar som kan ladda sina batterier i farten kommer snart att rulla på gatorna i 

Landskrona skriver Forskning och Framsteg 201165 . Bakom projektet står bland andra 

Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik vid Lunds tekniska högskola. Med 

elektriska slingor inbyggda på vissa ställen i vägen ser han gärna att all vägtrafik ska 

kunna drivas av elmotorer i framtiden. ”Den elektriska vägen laddar fordonets batterier 

samtidigt som man kör, vilket är en förutsättning för att kunna köra längre sträckor med 

elektrisk drift. Enbart batterier kommer aldrig att lösa problemet, menar han – de har för 

låg energitäthet. De kan bli bättre, men i praktiken kanske bara dubbelt så bra som i dag. 

Och även om batterierna, rent utopiskt, skulle bli hundra gånger bättre så skulle anslut-

ningarna som krävdes för att ladda dem på till exempel tio minuter bli i det närmaste 

ohanterliga. Men om i stället hela Sveriges riksvägnät elektrifierades skulle nästan 

varenda svensk kunna köra överallt på eldrift med ett batteri som bara behöver ge fem 

mils räckvidd. Laddningen går till så att man antingen har en släpande kontakt mot 

strömkällan i vägbanan, så kallad konduktiv laddning. Den andra metoden är induktiv. 

Då överförs energin magnetiskt utan någon kontakt – på samma sätt som man laddar en 

eltandborste: en sändare sitter i marken under vägbanan och i fordonet sitter en 

                                                 

62 https://www.fortum.se/countries/se/privat/charge-drive/snabbladdning/sidor/default.aspx/2013-12-20 

63 http://www.greenhighway.nu/2013/12/16/nordens-modernaste-snabbladdstation-oppnad-i-

storlien/2013-12-16 

64 http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=57294/2013-03-08 

65 http://fof.se/tidning/2011/8/en-losning-for-hela-varldens-vagtrafik./2011-10-03 
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mottagare i form av en kopparspole. Vägbanan är aktiv bara när ett fordon passerar 

ovanför. Det görs redan försök på flera håll i världen, men ingen teknik är ännu mogen”.  

Sveriges Energimyndighet har genom bidrag stöttat Elways AB som är ett företag som 

utvecklar system för att mata fordon under färd med elektricitet66. Det senaste stödet 

avser en fullskalig anläggning på Airport City Stockholm. På Elways hemsida står det 

att” i princip går det att mata fordon uppifrån, från sidan eller nerifrån. Att mata från 

sidan skulle innebära att en kontaktarm sticker ut åt sidan från fordonen. Detta ger med 

stor sannolikhet upphov till stora risker för cyklister och gångtrafikanter varför detta 

alternativ ej mer diskuteras. Att mata uppifrån är en mycket välkänd metod. Den har 

använts för spårbunden trafik i över hundra år liksom för trådbussar. För lastbilar bör 

detta gå att införa med en inte alltför stor utvecklingsinsats. För personbilar är det dock 

betydligt svårare. Detta eftersom en luftledning av säkerhetsskäl måste sitta ungefär sex 

meter upp kommer det att bli oerhört svårt att få en strömavtagare som säkert kan 

ansluta till luftledningen. Elways bedömde det möjligt tekniskt men förmodligen 

mycket svårsålt och dyrt.  

 

Figur 2: Illustration av väg med matning av el uppifrån, för tung trafik. Källa: VTI. 

Slutsatsen är att luftledningar enbart är ett alternativ för den tunga trafiken. Eftersom 

Elways siktar mot en lösning för alla fordon lämnades utveckling av matning från luften 

och konstaterar att det återstår att mata fordonen nerifrån vägen. Elways beräkningar 

tydde på att kostnaderna skulle bli mycket höga för en induktiv matning från vägen. 

Därför är sedan dess huvudinriktningen att mata fordon med släpkontakter från vägen 

eftersom denna teknik har potentialen att bli betydligt mycket billigare än den induktiva 

matningen”.  

                                                 

66 http://elways.se/teknik-for-matning/ 2013-05-12 
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Forskare vid National Renewable Energy Laboratory i USA skrev 2010 en rapport om 

den trådbundna tekniken67. Studier visade att tekniken både har miljömässiga och 

ekonomiska fördelar. Forskarna hävdade att fordon som får el längs vägen är de mest 

kostnadseffektiva fordonen även jämfört med vanliga bensin- och hybridbilar. De 

största utmaningarna med tekniken är egentligen kravet på fri höjd och trafiksäkerhet.  

Elforsk rapporterar om en studie av Bergsman (2011) Elvägar – En studie av 

elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport. Elfrågor/strömförsörjning; 

säkerhet/tillgänglighet; system/affärsmodeller68. En förstudie har också utförts av Per 

Ranch. Elektriska vägar – elektrifiering av tunga vägtransporter beställare Trafikverket 

och Energimyndigheten69.  

 

4.4.4 Elförsörjningen 

Svensk Kraftservice AB informerar om att Smart Grid är ett samlingsnamn för det 

framtida elnät som styrs av distribution och behovsanalys från en mängd dubbel-

verkande punkter70. Med punkter menas till exempel; bostadshus som producerar el, 

batterilager, pumpstationer för energilagring och andra dubbelverkande system som 

både ger och tar energi via elnätet. EU menar att Smart Grid är: ”Det nya elnätet som 

ska kunna hantera alla användare och deras behov och samtidigt klara hållbar och säker 

produktion av el”. Bristen på lagringsmöjligheter av energi är en akilleshäl i elnätet och 

vi skulle behöva kunna lagra överskottsenergi på ett effektivt sätt i elnätet. ”Smart Grid” 

inkluderar även detta. 

Ett EU-finansierat forskningsprojekt (Grid-for-Vehicles, G4V) där Vattenfall och 

Chalmers Tekniska Högskola med andra parter studerar vad olika nivåer på en framtida 

introduktion av elfordon skulle kunna betyda för belastning på elnätet71 . Projektet 

handlar om att utreda möjligheterna med smarta elnät, Smart Grid, samt hur man bäst 

ska kunna ladda framtida elbilar. hur människor reagerar och vilka krav allmänheten har 

och vilka möjligheter man ser med elbilen studeras genom en enkätstudie, säger Lina 

Bertling, professor i Uthålliga elsystem och projektledare för G4V på Chalmers72.   

Elbil Gotland73 har fått frågan om elen räcker till elbilen. De svarar att: ”Om vi på sikt 

får en miljon elbilar, ungefär 20 procent av fordonsparken, så kräver det cirka 1 TWh el 

vilket är avsevärt mindre än vad vindkraften ger redan idag, och en bråkdel av den 

statliga planeringsramen för 30 TWh vind. Enbart ett totalt byte från glödlampor till 

lågenergilampor motsvarar el för ca 300 000 elbilar. Elbilar laddas huvudsakligen 

nattetid då vi har överskott på el, men det överskottet används delvis för att pumpa upp 

                                                 

67 http://www.iva.se/IVA-Aktuellt/IVA-aktuellt-artiklar/Eldrivna-langtradare-framtid-pa-vagarna/ 

2010-09-20 

68 http://www.elvag.se/blogg/wp-content/uploads/2011/12/Bilaga-3-

Elf%C3%B6rs%C3%B6rjning.pdf/2011-11-30 

69 http://www.elvag.se/blogg/wp-content/uploads/2010/05/F%C3%B6rstudie.pdf.  Grontmij 2010-04-30 

70 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/vad-aer-egentligen-smart-grid-och-foernybar-

energi-652997/2011-06-20 

71 http://www.g4v.eu/about.html/2013-0-12-20 

72 http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=52941&via=r/ 2011-01-18 

73 http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/vad-aer-egentligen-smart-grid-och-foernybar-

energi-652997/ 2011-06-20 



 

30 VTI notat 21-2014 

vatten i magasinen så man kan inte fullt ut säga att elbilarna går på överskottsel. 

Vattenfall svarar följande på frågan om elnätet klarar en massintroduktion av elbilar?74 

Ja, det svenska elnätet är i grunden mycket väl utbyggt. Vid större utbyggnader av 

laddmöjligheter kan man dock behöva förstärka elnäten lokalt. Med intelligent teknik 

kan på sikt också dygnsladdning styras att ske lite senare på kvällen och på natten när 

elanvändningen är lägre. På så vis kan överbelastning av elnätet i form av effekttoppar 

undvikas”. 

I Svensk Energis vägledning svarar man på frågan om alla personbilar gick på el, skulle 

elen i Sverige räcker då75?” Hela transportsektorn använder cirka 100 TWh årligen, 

varav personbilarna cirka 45 TWh. Om alla personbilar i Sverige (cirka 4,4 miljoner) 

ersattes med laddhybrider och elbilar, så skulle det krävas cirka 13 TWh, alltså en 

avsevärd energieffektivisering. Hela årliga svenska elanvändningen uppgår till cirka 150 

TWh/år. Det är inte sannolikt att ett sådant massivt teknikskifte sker de närmaste åren. 

Utfasningen av den vanliga glödlampan spar cirka 2 TWh el årligen. Den elen räcker till 

ungefär 670 000 elfordons årliga körning. (I räkneexemplet beräknas bilarna dra 2 

kWh/mil och körs cirka 1500 mil/år.)”. 

 

4.5 Samhället och föraren 

4.5.1 Föraren/brukaren 

Svensk Energi har intervjuat 3 000 personer om deras syn på el och klimat. Resultaten 

som redovisas i Rapporten Ladda Sverige76 visar på att el betraktas som en lösning på 

klimatproblemet. Fyra av tio svenskar vet inte att den el som produceras i Sverige i stort 

sett är fri från fossila bränslen. Tre av tio vill därför minska klimatutsläppen genom att 

använda mindre hushållsel. Unga är generellt mer skeptiska till el och två tredjedelar av 

alla tillfrågade vill bygga ut elproduktionen. Förutom kunskapsglappet om den svenska 

elens klimatpåverkan, märks ytterligare tre fenomen i studien: Svenskarna är mycket 

öppna för att producera egen el. De tror på mer el i transporterna med fler elbilar och 

resa mer med tåg. De vill att Sverige bygger ut produktionen av klimatvänlig el för 

industrins och jobbens skull. 

Ett hinder i introduktionen av elbilar framförs av Sveriges Trafikskolors riksförbund 

(STR) som menar att körkortsregler stoppar elbilen77. ”För att vända utvecklingen och 

närma oss avgasfri bilism måste trafikskolorna kunna välja elbilar – det går inte idag. 

Våra körvanor grundas i trafikskolan, därför är det väldigt värdefullt att trafikskole-

elever numera lär sig köra snålt och får omfattande kunskaper om bilismens miljö- och 

hälsopåverkan. Det betyder också mycket att många trafikskolor tidigt skaffade 

miljöbilar och att de genom ”Grön trafikskola” och ”klimatsäkrad trafikskola” visar 

körkortstagare på ett miljömässigt helhetstänk”. 

                                                 

74 

http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Branschgemensamma%20fr%C3%A5gor%20och%20svar

%20elfordon%20version%2018%20september%202013.pdf / 2013-09-18 

75 http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/rapporter/Vagledning-laddinfrastruktur.pdf/2013-06-30 

76 http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Webbshop/Sok-i-Webbshoppen/#&pageQuery=Ladda 

Sverige&pageNumber=1 /2012-11-07 

77 http://www.str.se/sv/Nyheter/Nyheter/Arkiv---Nyheter-2013/Detta-ar-en-nyhet2/ Körkortsregler 

stoppar elbilen/ 2012-05-29 
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Trafikskolornas nästa steg vore rimligen att introducera elbilar och hybrider menar 

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR). ”Med dagens lagstiftning går det inte. I 

körkortsdirektivet anges att ”saknas kopplingspedal är fordonet att anses som 

automatväxlat” - och den som kör upp i automatväxlad bil får ett körkort som bara 

gäller automatbilar. Tidigare definition var ”att fordonet endast kan växlas med gas- och 

bromspedal” vilket innebar att ett fordon som kunde påverkas manuellt, t.ex. med 

joystick eller ”rattpaddlar” är att anse som manuella. För att pressa personbilarnas 

förbrukning används automatlådor med ända upp till tio växlar, i stort sett samtliga 

elbilar sparar vikt genom att ha en enda växel och alltfler mindre bilar använder variabla 

drivremmar i en CVT-låda. Inget av detta får trafikskoleelever köra, om inte de ska vara 

för evigt begränsad till att enbart köra automatväxlade bilar, vilket trots allt är för 

begränsande då uppemot 90 % av den existerande bilparken är fortsatt manuell”. 

STR skriver också att allt fler vill förnya sina körkunskaper, med fokus på den nya 

tekniken snarare än de nya vägskyltarna. ”Många vill specifikt lära sig att köra en elbil, 

och företag vill kombinera en omställning av bilparken med en utbildning i hur dessa 

bilar körs optimalt. Att kunna hantera en kopplingspedal vid körkortsutbildningen är 

således inte den största utmaningen för morgondagens bilister. Färdigheter i bil med 

koppling bör kunna uppvisas på ungefär samma sätt som halkbanekörning. En sådan 

förändring skulle innebära att trafikskolor huvudsakligen kan välja moderna elbilar och 

hybrider; den teknik morgondagens bilister behöver behärska”. 

En internationell studie tar upp hur det är att köra elbil (Knowles et al., 2012). Studien 

visar på hur olika körstilar påverkar elkonsumtion och generering samt hur föraren 

uppfattar elfordonet i jämförelse med konventionella bilar i samma klass.  

Som en del i projektet ’Competative Electric Town Transport project’ (COMPETT) har 

Hjorthol (2013) gjort en kunskapssammanställning om elbilsanvändare. Resultaten 

visade att tidiga användare av elfordon i flera länder har gemensamma socio-

demografiska förhållanden. De är relativt unga, mellan 30-50 år, en majoritet är män, de 

har hög utbildning och inkomst, och tillhör hushåll med mer än en bil. Majoriteten bor 

också i, eller i närheten av, större städer. För de tidiga användarna av elhybrider var 

åldern något högre 50 till 60 år men fortfarande med män i majoritet. De flesta resor 

med elbil är arbetsresor och förmåner av olika slag har stor inverkan på beslutet att köpa 

elbil. De anpassningar föraren gjort är att planera resorna bättre p.g.a. av batteriets 

räckvidd samt att körningen blir jämnare och med större framförhållning. 

 

Om man tittar på elbilsintroduktionen ur en ekonomisk synvinkel så är det stora 

summor som investeras i analyser, forskning, utveckling och tester för att nå miljömål 

menar forskarna Prud’homme och Koning (2012). De använder en modell för att 

värdera kostnaden för en elbil i jämförelse med en bensinbil dels för konsumenten, dels 

för samhället och dels för miljön, och kommer fram till att det är osäkert spel med 

skattemedel. De amerikanske forskarna Hidrue et al.(2010) har studerat viljan att betala 

för elfordon genom en undersökning där man bad 3029 respondenter att välja mellan en 

bensindriven eller eldriven bil av det märke de föredrog. Resultaten visade att personer 

som favoriserade elbilar var villiga att betala $6000 till $16,000 utöver priset för en 

likvärdig bensinbil men resultaten visade även att batterikostnaden behöver falla 

betydligt innan elbilar kommer att nå den stora marknaden utan subventioner.  
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Medborgarnas vanliga frågor besvaras på elbilsupphandlingens hemsida78 : 

 

”Hur mycket mer kostar det att köpa en elbil jämfört med en vanlig bil? 

Inköpspriset för en elbil är idag upp till 200 000 kronor högre än en vanlig bil, 

framförallt beroende på att litiumbatterier än så länge är mycket dyra. Det finns en 

förhoppning om att priset ska sjunka i takt med att tillverkningsvolymerna ökar. 

 

Vad kostar det att köra en elbil? 

Det är mycket billigare att köra en elbil än att köra en bensinbil. Erfarenheterna från 

testflottans rena elbilar är att bränslekonstnaden blir 1,5 till 2 kr per mil. De första 

resultaten från t ex Vattenfall och Volvos elbilstester visar att bränslekostnaden för en 

laddhybridbil bara är en tredjedel av bensinbilens bränslekostnad. När laddhybriden går 

på elektricitet kostar ”bränslet” 3 kronor per mil medan den kostar 9,30 kronor per mil 

när den går på diesel. 

 

Får man bidrag för elbilar? 

Elbilar är befriade från fordonsskatt de första fem åren. Elbilar har även lägre förmåns-

skatt om bilen är en förmånsbil. Personbilar kan få regeringens supermiljöbilspremie. 

 

Slipper elbilar betala i Stockholms trängselskatt? 

Alla elbilar får betala trängselskatt (även i Göteborg)” 

 

4.5.2 Elbilspooler  

För att elbilen skall bli ett effektivt och lönsamt alternativ behöver den vara i drift då 

den inte laddas. Taxi och elbilspooler eller delat ägande kan vara sådana lösningar. 

Elbilspooler är därför ett sätt att introducera elbilen, då elbilen är dyr i inköp men 

relativt säker, billig i underhåll och drift samt att bilarna kan laddas vid bilpoolens 

parkeringar. Ett exempel är elbilspool-företaget Move About som tillsammans med 

elbolaget Öresundskraft har dragit igång en elbilspool i Helsingborg79 . Move About har 

sedan tidigare en elbilspool i Göteborg, en i Köpenhamn, en i Hamburg och en i 

Bremen. Den nya elbilspoolen i Helsingborg utmärker sig genom att enbart ha hel-

elektriska Nissan Leaf med en laddningsstation för tre bilar med el från solceller på 

taket. Solcellerna beräknas producera 5 000 kWh el per år, vilket räcker till att göra 

hälften av elbilspoolen självförsörjande med el, enligt ett pressmeddelande från 

Öresundskraft.  

Bilpoolen Sunfleet har Volvo C30 Electric i Malmö, Göteborg och Stockholm som 

kostar 79 kr/timme och 22 alternativt 95 kr i bokningsavgift beroende på medlemskap. 

Sunfleet skriver80,” att köra elbil är en upplevelse om man aldrig gjort det innan för den 

är mycket tystare än en vanlig bil. Det är bra att vara försiktig på t ex p-platser då 

människor inte hör bilen. Det är viktigt att ta ur laddkabeln när du ska iväg och sedan 

sätta bilen på laddning när du kommit tillbaka till poolplatsen. Däremot slipper du åka 

förbi macken och tanka”. 

 

                                                 

78 http://www.elbilsupphandling.se/ 2013-02-25 

79 http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3431486.ece. Första elbilspoolen med solel./ 

2012-03-19 

80 https://sunfleet.com/elbil-i-bilpool/2013-12-20 
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4.5.3 Systemperspektiv på elanvändning  

En viktig anledning till varför det eftersträvas att en större andel av fordonsflottan ska 

bestå av elbilar är att det anses kunna bidra med att minska oljeberoendet, öka 

säkerheten i energitillförseln, minska klimatpåverkan och förbättra miljön speciellt 

stadsmiljön med minskade luftutsläpp och buller (European commission 2010). El är 

egentligen inte ett drivmedel per se utan kan ses som ett medium att distribuera energi 

där el kan produceras genom att använda ett flertal olika energikällor och i både stor- 

och småskaliga produktionsanläggningar. Det gör det flexibelt och produktionen kan 

anpassas till förändrade förutsättningar utan att det behöver påverka fordonen som 

använder el. Med detta ses möjligheter att öka andelen förnybara energikällor i 

samhället och minska andelen fossila bränslen (Larsson 2010).  

Att öka användningen av elbilar skulle i detta fall leda till minskad påverkan på klimatet 

i och med minskade koldioxidutsläpp. Elbilar är även mer energieffektiva där motorn 

har en verkningsgrad på 80 till 90 %, vilket kan jämföras med en förbränningsmotor 

som har en verkningsgrad mellan 30 till 40 %. I beräkningar av hur mycket el en elbil 

behöver används ofta schablonen ca 0,20 kWh per km (Hansson och Grahn, 2013) 

vilket kan jämföras med en medelstor bensindriven bil som kan beräknas behöva ca 

0,53 kWh per km (JEC, 2011). Enbart sett till energieffektiviteten från ”tanken till 

hjulen” så kommer man med samma mängd energi ca 1,65 gånger längre sträcka med 

en elbil. I Hansson och Grahn (2013) har beräkningar gjorts för Energimyndighetens 

(Energimyndigheten, 2011) respektive Trafikverkets till Naturvårdsverkets färdplan 

2050 (Trafikverket, 2012) scenarion av elfordon (passagerarbilar) i Sverige år 2020 

samt 2030. Utifrån Energimyndighetens långsiktsprognos skulle elbehovet vara 0,06 

TWh år 2020 och 0,4 TWh år 2030. Enligt Trafikverkets underlagsrapport kommer 

elbehoven att öka från 0,3 TWh år 2020 till 3,4 TWh år 2030. Med antagandet om att 

elbilarna annars skulle varit bensindrivna så innebär det att man år 2030 ersätter cirka 

1,1 TWh bensin med 0,4 TWh el enligt Energimyndighetens scenario och 9 TWh bensin 

mot 3,4 TWh el i Trafikverkets scenario. En betydande energieffektivisering. 

Men hur stor förbättring av klimatpåverkan och energieffektiviteten blir, sett ur ett 

livscykelperspektiv, är egentligen avhängigt hur elen produceras. I dagsläget sker 

mycket av elproduktionen i världen med fossila bränslen och i anläggningar som har en 

relativt låg verkningsgrad. Den förnybara andelen inte är speciellt stor. I Europa (EU27) 

utgjorde förnybara energikällor ca 20 % av den totala elproduktionen 2010 

(EUROSTAT 2012). I Sverige är den andelen betydligt större, ca 59 % år 2012 

bestående av vattenkraft, vindkraft och förnybara bränslen i förbränningsanläggningar 

(Statens energimyndighet 2013). Beroende på hur elen produceras kan en storskalig 

introduktion av elbilar till och med leda till att det på kort sikt blir sämre för klimatet 

jämfört med konventionella fordon (Olsson och Carlson, 2013). Med ett antagande om 

att elen på marginalen produceras i gamla kolkraftverk kommer elfordon att leda till  

25 % högre utsläpp av CO2 jämfört med bensindrivna fordon. Om man istället antar att 

elen produceras enligt ett svenskt genomsnitt blir det istället 60 % lägre CO2 utsläpp 

jämfört med en bensinbil. Sett till den primära energianvändningen, d v s den energi 

som går åt i hela kedjan för att framställa drivmedel så kan elbehovet för en elbil bli 

0,71 kWh/km och för en bensinbil 0,65 kWh/km. Detta visar vikten av att redovisa vilka 

antaganden som görs vid beräkningar av miljöeffekter.  
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Räckvidden för ett eldrivet fordon är beroende på väderlek, hur kuperad terrängen är 

och körstil. Ett test som genomfördes av Auto Bild bland skidorter i alperna vintertid81 

visade att ingen av de fem elfordon som provkördes var i närheten av de räckvidds-

uppgifter som lämnats av tillverkarna. Räckvidden varierade mellan 59 och 207 km, 

vilket var mellan 35 och 40 % av angiven räckvidd. Men man räknar även med att en 

elbil framförallt kommer att användas för kortare resor och de flesta bilresor som görs 

idag ligger på mellan 5 till 6 mil per dag. Samarbetsprojektet Rekkevidde visade att den 

sträckan skulle ett flertal elbilar klara även om elförbrukningen ökade med kallare 

väder. Med en NEDC-körcykel så ökade elbehoven från 0,2-0,21 kWh/km utan 

kupévärmare till 0,34-0,36 kWh/km med kupévärmare (Norden Energy & Transport 

2014).  

Studier som undersökt effekten på elproduktion och elnät visar på att det egentligen inte 

finns någon oro för att kapaciteten inte ska räcka till (Larsson 2010, Hadley 2006). 

Även om kapaciteten i elproduktion och elnät finns i det nationella systemet så kan det 

uppstå en del problem i elnätet. De existerande elnäten i västvärlden byggdes utifrån en 

storskalig och centraliserad elproduktion som levererar el till en stor mängd kunder. 

Dessa elnät börjar nu bli föråldrade, både teknikmässigt och på grund av ändrade 

produktions- och konsumtionsmönster. Problem kan därför uppstå beroende på var, hur 

och när elfordon laddas. Exempelvis om det är i ett område som ligger i utkanten av ett 

gammalt elnät och där det finns många elbilar eller under höglasttimmar eller om 

fordonen snabbladdas hemma. Uppstår sådana lägen innebär det att elnätsägaren på sikt 

behöver stärka upp nätet. Dessutom kan det uppstå störningar i form av övertoner och 

det kan exempelvis leda till förluster i apparater och maskiner, felfunktioner i 

styrsystem, störningar i elektronik mm (ABB 2014). Modern elutrustning, till exempel 

olika typer av medicinsk utrustning, ställer höga krav på elkvalitet och antalet apparater 

som är känsliga för övertoner ökar stadigt. Därför behöver elnätet vara så fritt som 

möjligt från övertoner och ett sätt att minska risken är att installera filter.  

Utvecklingen går mot fler små decentraliserade elproduktionsenheter där elen kommer 

att levereras i båda riktningar och med nya användningsområden. Elfordon spelar här en 

roll och elnäten behöver därför uppgraderas. De så kallade smart grids är under 

utveckling och beräknas kunna leda till effektivare överföring av el. Initiativ för 

introduktion av elbil 

 

4.6 Initiativ i Sverige 

4.6.1 Regering och riksdag  

Regeringen har i klimat- och energiproposition 2008/09:162 82 samt 2009/10:15583 

uttalat att ”År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 

bränslen” och ” En satsning på förnybara drivmedel och energieffektivare 

fordonstekniker, elhybridbilar och elbilar bör vara en central del av den svenska  

 

                                                 

81 http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/elbil/article3795816.ece Ny Teknik (2014) Så lätt 

knäcktes elbilarna i kylan, publicerad 2014-01-03 

82 http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/27/78/4ce86514.pdf . En sammanhållen klimat- och 

energipolitik – Klimat. Regeringskansliet. Regeringens proposition 2008-09:162./2013-12-20 

83 http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/24/56/dca35b38.pdf/ Svenska miljömål – för ett effektivare 

miljöarbete /2013-12-20 
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klimatpolitiken. Dessutom nämns vidare att ”Visionen är att Sverige år 2050 inte har 

några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären” (Pettersson, 2012).  

I Näringsdepartementets pressmeddelande står att ”Regeringen beslutade 2009 att 

uppdra åt Energimyndigheten att i samverkan med Energimarknadsinspektionen, 

Transportstyrelsen och Vägverket (dåvarande Trafikverket) lämna ett samlat kunskaps-

underlag om marknaden för elbilar och laddhybrider84. I uppdraget ingick bland annat 

att beskriva teknikläget och den förväntade utvecklingen, tillgänglig marknad med 

befintlig laddinfrastruktur samt, om det finns behov, även föreslå vilka styrmedel som 

kan vara lämpliga för att stimulera utbyggnaden av laddinfrastrukturen och introduk-

tionen av elbilar och laddhybrider”.  

Regeringen gav 19 april 2012 Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova i uppdrag 

att arbeta med s.k. innovationsupphandling85, ett komplement till SOU 2010:56.  

Offentlig upphandling uppgår till ca 500 miljoner per år ”vilka bör gå till att främja 

Sveriges innovations- och konkurrenskraft samtidigt som skattebetalarnas pengar 

används effektivt till att lösa morgondagens samhällsutmaningar” uttalade dåvarande 

näringsministern. 

I regeringens proposition 2012/13:25, investeringar för ett starkt och hållbart 

transportsystem86 föreslår regeringen att 281 miljarder kronor ska användas för att 

utveckla transportsystemet så att det klarar nuvarande och framtida krav på hållbarhet 

och för att göra det varaktigt robust för perioden 2014–2025. De åtgärder som 

prioriteras i den fortsatta planeringen ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till 

begränsad klimatpåverkan och optimal användning av transportsystemet samt till att 

uppfylla de transportpolitiska målen. Det behövs också fortsatta förbättringar av 

energieffektiviteten hos fordon t.ex. genom elfordon eller förnybara drivmedel. En 

viktig del i EU-samarbetet är det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T), 

Enligt förslaget består nätet av ett stomnät och ett internationellt övergripande nät. 

Tekniken i TEN-T ska vara driftskompatibel och standardiserat för exempelvis 

kommande laddningsställen för elfordon. 

Sommaren 2012 tillsatte regeringen en nationell utredare T. Johansson för att få 

underlag på hur Sverige skall nå Fossil Fri Fordonstrafik (FFF)87. Fem expertgrupper 

bildades av 60 personer. Utredningen ska identifiera åtgärder som reducerar transport-

sektorns beroende av fossila bränslen i linje med visionen om klimatneutrala transporter 

år 2050. Åtgärderna ska kunna genomföras successivt och i sådan takt att viktiga steg 

tas mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt uppfyllande av visionen för 2050. 

Vidare information samt ett flertal utredande dokumentation finns på regeringens 

hemsida.  

Johansson betonade 201388 vikten av att öka effektiviseringen av transportsektorn. Han 

frågade också hur vi skulle nå målen i rimlig tid. Ett förslag är bonussystem där de med 

låg energi får lättnader och de med hög får betala, med exempelvis en brytning vid 120g 

                                                 

84 http://www.regeringen.se/sb/d/11610/a/120707/ 2009-02-16. 

85 www.regeringen.se/sb/d/4902/a/191027/2012-04-19 

86 www.regeringen.se/sb/d/16531/a/201459/2012-10-15 

87 www.regeringen.se/sb/d/15708/a/196433/ Fossiloberoende fordonsflotta - ett steg på vägen mot 

nettonollutsläpp av växthusgaser/2012-07-15 

88 Vägen till framtidens transporter – konferens anordnad av CTH 2013-09-12 
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(utsläpp av CO2 g/km). Systemet finns i Frankrike sedan 5-6 år vilket redan lett till 

minskade CO2-utsläpp med 6 %. Högre bonus för elbilar och de med flera möjliga 

drivmedel. Vidare menade han att Sverige är bra på biobränsle, vi har råvara och det 

kan ge arbetstillfällen. Elbils-utvecklingen sammanfattades: ”Dyra bilar med liten 

räckvidd, vilket kan ge oro för långkörning, laddhybrider kan köra längre”. 

Nybilsförsäljning ligger på 135g CO2 och EU max är 120g, elbil äger 0 utsläpp och 

laddhybrider ca 50g. För tung vägtrafik kan elvägar utvecklas, det testas nu i 

innovationsupphandlingen. I Gbg finns elbussar i drift och i Sthlm i Hammarby sjöstad.  

FFF redovisade sina resultat i slutet av 201389 och kom då bl.a. fram till att redan till 

2030, om bara 16 år skall omställningen vara klar, då förväntas man kunna nå 80 % 

CO2 – reduktion från vägtrafiken. Snittåldern på bilar i Sverige är 17 år, så många av 

dagens bilar kommer att rulla även 2030, och i utredningen finns inga förslag till stöd 

för att bygga om dessa, vilket är negativt anser Mattias Goldman, ny VD för tanke-

smedjan Fores. Resultaten redovisas i SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg90, där man 

beskriver tre angreppspunkter för att nå målet: Bilarna måste dra mindre och gå på annat 

än bensin och diesel, det måste finnas annat att tanka på mackarna än fossilbränslen och 

folk måste köra mindre bil.  

På uppdrag av Riksrevisionen genomförde forskaren Åkerman vid KTH (2012) en 

forskningsöversikt över potentialen för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom 

vägtransportsektorn.91 Slutsatserna i denna rapport pekar på att potentialen för elbilar år 

2020 är kraftigt överskattad och att andelen elbilar av nybilsförsäljningen då kommer 

ligga i intervallet mellan 5 och 10 procent vilket innebär en minskning av personbils-

flottans koldioxidutsläpp med mindre än 1 procent i ett livscykelperspektiv. Framemot 

år 2030 finns det dock möjlighet till en relativt kraftig ökning av elbilar i bilflottan. 

skriver Åkerman som framhåller att nyckelfråga är hur mycket EU vågar sänka 

utsläppsnivån för nya personbilar om det innebär att färre hushåll kommer ha råd med 

egen bil. 

 

4.6.2 Premier och subventioner 

Transporterna står för cirka en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp och därför satsade 

regeringen 200 miljoner kronor på supermiljöbilspremien som infördes från den januari 

2012 och som gäller tre år framåt92. Pengarna används för att stimulera bilköpare att 

välja de bästa miljöalternativen. Premien omfattar inte bara privatpersoner, utan även 

bilpooler, offentlig sektor samt företag, inkluderande taxibolag och biluthyrnings-

företag. Regeringen menar att det viktiga är att vi får ut de första bilarna på gatorna så 

att allmänheten kan se att tekniken finns och fungerar. 

Regeringens supermiljöbilspremie och Elbilsupphandlingens merkostnadsersättning för 

medverkande organisationer är två olika stödformer för inköp av elbilar och ladd-

                                                 

89 http.//sverigesradio.se/2013-12-20 

90 www.regeringen.se/sb/d/17075/a/230739/ Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84/ 2013-12-16 

91 

http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/15649/Forsknings%C3%B6versikt.Potential%20f%C3%B6r%20f

ordonseffektiviseringar.pdf2013-12-20 

92 http://www.regeringen.se/sb/d/15086/a/174403. Miljödepartementet. Supermiljöbilspremien - 

startskottet för de mest miljövänliga bilarna/ 2011-09-05 
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hybrider93. I Elbilsupphandlingen som genomförts av Stockholms stad och Vattenfall 

kan företag och organisationer som köper eller leasar elbilar få merkostnadsersättning 

från Energimyndigheten. Projektet erbjuder 50 % delfinansiering av det eldrivna 

fordonets merkostnad, dock max 100 000 kr. De 296 organisationer som är med i 

Elbilsupphandlingen har möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning efter avrop från 

gällande ramavtal. Medel finns för strax över 500 eldrivna fordon i elbilupphandlingen. 

Ansökningarna kan skickas in efter det att bilen levererats och de behandlas enligt 

principen ”först till kvarn”. Det går inte att få både supermiljöbilspremie från Transport-

styrelsen och merkostnadsersättning från Elbilsupphandlingen. Det strider mot EU:s 

statsstödsregler. Merkostnadsersättningen från Elbilsupphandlingen gäller både 

personbilar och lätta transportfordon och är begränsad till de leverantörer som antagits i 

upphandlingen – aktuella bilar och leverantörer94. 

Förordningen om supermiljöbilspremien (SFS 2011:1 590) utfärdades den 22 december 

2011 och trädde i kraft den 16 januari 201295. Supermiljöbilspremien betalas dock ut för 

förvärv av supermiljöbilar som skett från och med den 1 januari 2012. 

Enligt förordnandet är en supermiljöbil en personbil som är typgodkänd och klarar 

utsläppskraven för minst Euro 5 samt max släpper ut 50 gram koldioxid per kilometer 

vid blandad körning. Det är bilens typgodkända utsläppsvärde som avgör om bilen får 

premien. Fysiska personer får 40 000 kr per supermiljöbil, förutsatt att supermiljöbilens 

pris är högre än priset för den närmast jämförbara bilen. Juridiska personer som företag 

och myndigheter kan få en supermiljöbilspremie som motsvarar 35 % av fordonets 

merkostnad, dock högst 40 000 kr. Merkostnaden är prisskillnaden mellan supermiljö-

bilen och närmast jämförbara bil. Supermiljöbilspremien betalas ut i turordning till de 

första 5 000 privatpersonerna eller juridiska personerna som har förvärvat en 

supermiljöbil under tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 

december 2014, så långt pengarna räcker. 

Transportstyrelsen ansvarar för supermiljöbilspremien och den gäller bara nya bilar. 

Supermiljöbilspremien gäller för såväl privatpersoner som juridiska personer men 

endast för personbilar och är inte begränsat till några leverantörer. Den kan inte 

kombineras med andra statliga stöd. Premien betalas ut direkt vid ett tillfälle. 

Motprestationen består i att hjälpa till vid utvärdering av fordonen, genom att rapportera 

tekniska data och svara på enkäter m.m. 

Från och med första januari 2013 gäller en ny definition av vad som är en miljöbil96 

(vägtrafikskattelagen SFS 2006:227, ändring). Enligt regelverket är inte gränsen för 

vilka bilar som befrias från fordonsskatt i fem år absolut. Istället är utsläppsgränsen 

beroende av bilens tjänstevikt. Om du har köpt en miljöbil tidigare som inte uppfyller 

miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 kommer den även fortsättningsvis klassas som 

miljöbil. 

                                                 

93 http://www.elbilsupphandling.se, 2013-02-25 

94 http://www.elbilsupphandling.se/2012/12/merkostnadsersattningen-i-elbilsupphandlingen-okar/ / 2012-

12-06 

95 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20111590-

om-supe_sfs-2011-1590/2012-01-16 

96 http://www.konsumentverket.se/vara-omraden/bilar-och-fordon/miljotips-for-bilagare/miljobilar/2013-

12-20 
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Två exempel på C-uppsatser om miljöbilspremien är Miljöbilspremien Diskussioner och 

ställningstaganden gällande miljöbilspremien (Rima och Nefisch, 2009) samt 

Miljöbilspremien – ett effektivt ekonomiskt styrmedel?  (Eriksson, 2008). 

 

4.6.3 Elbilsupphandlingen 

Stockholm Stad, Vattenfall och SKL Kommentus har genomfört en nationell elbils-

upphandling med stöd av Energimyndigheten. Elbilsupphandlingen97 är en av de stora 

satsningarna. Där står att eldrivna bilar har mycket låga klimatutsläpp och är billiga att 

”tanka” men de är än så länge svåra att hitta på den svenska marknaden. Detta upp-

handlingsinitiativ gör det enklare och snabbare att skaffa elbilar och laddhybrider och 

ger bättre villkor. Under åren 2010/2011 etablerade de tillsammans med företag och 

organisationer en testflotta som bestod av 50 stycken elbilar. Tillsammans med SKL 

Kommentus har en samordnad upphandling egenomförts av elbilar och laddhybrider. 

Sammanlagt har 296 organisationer och företag från hela landet anmält intresse för att 

köpa 1 250 elfordon per år under den kommande fyraårsperioden98 . 

Elbilsupphandlingens fordonsflotta har under perioden juli till december 2012 ökat till 

att omfatta 174 elfordon99. Utvärdering av Stockholmsupphandlingens demonstationsfas 

har skett genom enkät framtagen vid Högskolan i Gävle100 . Man har också använt 

loggbok och intervjuer. I två av testflottans elfordon fanns även monterad GPS- 

utrustning. Enkäten utfördes under augusti 2011 och 42 förare (14,3 % kvinnor, 85,7 % 

män) deltog. Loggböckerna rapporterades månadsvis av respektive fordonsansvariga. 

Enkätundersökningen visar att det finns en stark önskan om fler elbilar. 67 procent av 

förarna vill se fler elbilar på sin arbetsplats, vilket är fler än vid den första enkät-

undersökningen. Andelen förare som kan tänka sig att köpa en elbil privat har ökat till 

hela 81 procent. 55 procent av förarna uppger att de har förändrat sin körstil. De kör mer 

planerat för att maximera räckvidden och uppger att de är mer uppmärksamma på sina 

medtrafikanter eftersom det finns en risk att dessa inte observerar den tysta elbilen. 

Förarna uppger även att de blivit mer intresserade av miljöfrågor och elbilsfrågor än 

tidigare. Alla förare i elbilsupphandlingen kör elbilen i jobbet och bilen ägs eller leasas 

av deras arbetsgivare. En majoritet av fordonen är Renault Kangoo Express, men även 

Chevrolet Volt, Citroën C Zero och Mitsubishi i MiEV är med bland de nytillkomna 

fordonen. 

Wikström gör en sammanfattning i Delårsrapport nr 2 101 . ”Under 2012 har 124 

elfordon avropats från Elbilsupphandlingens ramavtal och nu omfattar elfordonsflottan 

174 elfordon. Elfordonen har nu genererat över 300 000 el-kilometer, vilket gett upphov 

                                                 

97 http://www.elbilsupphandling.se/En framtid med elbilar/2013-12-20 

98 

http://urbact.eu/fileadmin/Projects/EVUE/documents_media/Stockholms_elbilsstrategi_slutlig.pdf/2013-

12-20 

99 http://www.elbilsupphandling.se, 2013-02-25 

100 http://www.elbilsupphandling.se/wp-content/uploads/Wikstrom_Testflotta_Elbilsupphandlingen.pdf/ 

Utvärdering av Elbilsupphandlingens testflotta samt förslag på fortsatt utvärderingsplan 2012./2013-12-

20 

101 http://www.elbilsupphandling.se/wp-content/uploads/130220_Wikstrom_Utv%C3%A4rdering-

h%C3%B6ste-2012.pdf/ Delårsrapport nr 2 av Elbilsupphandlingen avseende juli till december 

2012/2013-12-20 
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till 3,25 ton CO2. Förutsatt att man har substituerat motsvarande fossila fordon och 

kilometer har man teoretiskt sätt undvikit omkring 34 ton CO2 utsläpp. Förarna har 

under 2012 blivit mer vana elbilsförare och detta yttrar sig framförallt genom att den 

genomsnittliga körsträckan har ökat under året, andelen relativt korta resor mellan 

laddning (<40 km) har minskat och användningen av laddplatser andra än bilens 

ordinarie är mycket liten. Ungefär 75 % av förarna som tillkom under året är nu mer 

positiva till elbilar än innan och omkring 60 % skulle vilja se fler på sin arbetsplats. Fast 

det finns påtalade hinder (begränsad räckvidd och lång laddtid) uppfattar 63,5 % av 

förarna att elbilen funkar lika bra som en konventionell bil”. 

 

4.6.4 Myndigheter 

Energimyndigheten102 

”Energimyndigheten är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Genom 

propositionen 2012/13:21, Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart 

energisystem, har myndigheten i uppdrag av regeringen att fördela ungefär 1,3 miljarder 

i stöd per år till insatser inom forskning, utveckling, demonstration, kommersialisering 

och innovation inom energiområdet”. Ett av myndighetens prioriterade forsknings-

områden är Fossiloberoende fordonsflotta. På myndighetens hemsida hänvisar man till 

att Sverige år 2030 bör ha en fossilfri fordonsflotta och skriver vidare att ” Transport-

sektorn står för ca 25 procent av energianvändningen och ca 40 procent av Sveriges 

utsläpp av växthusgaser. Av dessa står vägtrafiken för över 70 procent.” 

Energimyndighetens demonstrationsprogram för elfordon (20011-2017)103 omfattar 

totalt 285 miljoner kronor. Det är en satsning på elfordon och deras infrastruktur för att 

undersöka hur man kan stödja den fortsatta introduktionen av alla typer av fordon som 

kan laddas från det fasta elnätet.  Som underlag för programmet ligger (KAMEL, 

2009)104 som rekommenderar en större demonstrationssatsning för att stimulera 

introduktion av elfordon på den svenska bilmarknaden. Demonstrationsprogram för 

elfordon ska ur ett användarperspektiv identifiera och om möjligt undanröja barriärer 

för en storskalig introduktion av elfordon på den svenska marknaden. Exempel på 

beviljade projekt med elbilsanknytning och en budget på eller över 2 miljoner 

(sökande): 

 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid Test Site Sweden 2012 

(Lindholmen Science Park AB) 

 Laddning av elfordon via belysningsnät (Sustainable Innovation AB) 

 System för ökad elektrifiering av vägtrafik (Elways) 

 Affärsmodeller som gör elbilen attraktiv (Viktoriainsitutet) 

 Kraftsamling kring elladdinfrastruktur längs Elsexan (E6) (Länsstyrelsen VGR) 

 Demonstration och utvärdering av induktiv laddning (IT-forskningsinstitutet 

Viktoria AB) 

 Power Circle Elfordonsoffensiv (Power Circle AB) 

                                                 

102 http://www.energimyndigheten.se/Forskning/2013-12-20 

103 http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Transportforskning/Fordon/Elfordon-laddhybrider-och-

hybridfordon/Demonstrationsprogram-for-elfordon/2013-06-28 

104http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Transport/Hearing%20elbilar%20och%20laddhyb

rider%20maj-09/Rapport%20om%20elfordon%20och%20laddhybrider.pdf/ 2013-12-20 
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 Fördjupad förståelse av användarbeteenden vid partiell elektrifiering av 

miljöanpassad bilpark.( Linköpings Universitet) 

 Länka de fyra huvudstäderna (Fortum Power & Heat AB) 

 Upplevda möjligheter och hinder för acceptans av olika typer av elbilar i Sverige 

(Umeå universitet) 

 Konduktiv elmatning av personbil – provfordon och sektionerad matning (KTH) 

 Forskningsinsatser som stöd för demonstration och utveckling av elfordon och 

infrastruktur i Hammarby Sjöstad och Stockholm. (KTH) 

 GreenCharge Sydost - Elfordon i småstadsregioner (Blekinge Tekniska 

högskola) 

 

Trafikverket105  

Trafikverket är den myndighet som för Svenska staten gör innovationsupphandling 

inom trafiksektorn. En underlagsrapport106 med ’Målbild för ett transportsystem som 

uppfyller klimatmål och vägen dit’ (2012:105) tar upp olika framtida scenarier 2030 och 

2050 med bl.a. elbilar. I sammanfattningen står det att ’Kostnaderna för att byta fossil 

energi mot förnybar varierar; elektrifiering av personbilar bedöms exempelvis bli 

lönsam någonstans efter 2025.’ Vidare redogör man för kostnader för energieffektiva 

fordon, 2009 låg kostnaderna för batterier till elbilar på 1 000 dollar per kWh. Trafik-

verket bedömer att merkostnaden för en elbil är 68 000 kronor 2020 och att denna 

minskat till 30 000 kronor 2030. 

Ihop med Transportstyrelsen, Banverket och Sjöfartsverket gjorde man 2009 en 

Miljökonsekvensbeskrivning för Nationell transportplan 2010–2021 (publikation 

2009:100)107. Denna utgör ett formellt underlag för beslut om transportplanen i enlighet 

med miljöbalken. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen 

så att en hållbar utveckling främjas. I mars 2011 publicerade Trafikverket ett samman-

fattande plandokument. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025 som 

består av en huvudrapport samt nio underlagsrapporter108. 

Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan är 

namnet på ett underlag för Trafikverkets arbete med att begränsa transportsektorns 

klimatpåverkan under åren 2013–2015 (Johansson m. fl., 2012). Här står bl.a. att i EU:s 

lågkolstrategi förväntas elproduktionen minska sin klimatpåverkan med uppemot 70 

procent till 2030, och till 2050 väntas utsläppen vara närmast eliminerade genom en 

reduktion på upp till 99 procent. Det betyder närmare bestämt att om elfordon inte är en 

bra klimatåtgärd i dag för att elproduktionen i många länder är baserad på fossila 

bränslen, så kommer det att vara en bra åtgärd när dessa fordon väl utgör en stor del av 

fordonsparken. Detta kommer dock inte att ske förrän tidigast om 15–20 år.  

 

                                                 

105 www.trafikverket.se/2013-12-20 

106 http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem.aspx?id=5664/2012-09-03 

107 http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem.aspx?id=4319/2009-08-31 

108 http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-

planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/2013-06-14 
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Myndigheten för Samhällsskydd och Bevarande – MSB109  

MSBs uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och 

kriser. MSB genomför därför projektet Räddningskedjan110 i samarbete med Autoliv, 

Volvo, SP, Umeå Universitet och Presto finansierat av Vinnova. Det är ett forsknings-

projekt om el- och elhybridfordons systemspecifika riskfaktorer med syfte att utveckla 

ett utbildningsprogram för svensk räddningspersonal baserat på en översyn av befintliga 

rekommendationer, samt stress- och trafikrelaterade krocktester av sådana batteri-

system. Baserat på bedömningar av skademönster, dokumenterade krascher med E-

fordon och tekniska grunddata kommer scenarios som ger omfattande skador på 

batterisystemen och hur systemen reagerar på dessa skador att undersökas. 

En rad kommersiella batterikemikalier kommer att testas med tonvikt på Li-ion 

battericeller och system. Förutom krocktester med belastningar som speglar verkliga 

trafikskadehändelser, kommer stresstester genomföras avseende kortslutning 

(intern/extern), nedsänkande i vatten (varierande salthalt), motstånd hos isolerings-

material, eld/förbränningsenergi, gasanalys, samt bedömning av olika ämnen för 

brandbekämpning. 

På MSB hemsida informerar man om Räddningskedjan111, även en del ord och begrepp 

förklaras lite närmare såsom e-fordon, traktionssystem, friflytande, termisk rusning, 

NiMH, li-jon, ljusbåge, fob (Key fob), servicebrytare, kortslutning samt strömrusning. 

Vidare står det att MSB har fått många frågor kring risker i samband med en 

fordonskrasch med ett e-fordon. De vanligaste frågorna som har kommit in till MSB har 

besvarats i projektet och en sammanställning av frågorna och svar redovisas på 

hemsidan. (Vidare information om projektet Räddningskedjan kommer att tas upp i 

delprojekt 1. Säkerhet/räddningstjänst för elbilar). Projektets förväntade resultat är att 

stilla oro hos räddningspersonal, skapa kunskapsmaterial till utbildning, utveckla 

spetskompetens angående e-fordons säkerhet, dokumentera risker och myter, stärka 

band mellan myndighet och industri samt sprida kunskap och bygga nätverk. 

 

Naturvårdsverket112 

Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att lämna ett underlag till en 

svensk färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser 2050. Naturvårdsverket har därför sammanställt ett underlag till en svensk 

färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050113. Den här delrapporten presenterar en 

sammanställning av svenska och internationella scenariostudier inom klimat- och 

energiområdet. Studierna belyser åtgärder i olika sektorer som kan bidra till framtida 

låga utsläpp och fokuserar främst på potential genom teknisk utveckling. 

                                                 

109 www.msb.se/2012-12-20 

110 Kommunikation med och information från projektledare David Sturk, Autoliv/2013 

111 https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Brand--raddning/Trafikolycka/Projekt-Raddningskedjan---

for-okad-kunskap-om-raddningsarbete-vid-hybridbilar/ Publicerad: 2013-10-16 

112 http://www.naturvardsverket.se/2013-12-20 

113 Delrapport. Rapport 6487. Februari 2012. ISBN 978-91-620-6487-7. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978- 91-620-8574-2.pdf/2013-12-20 
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I Naturvårdsverkets förslag framhålls att Sverige kan vara utan klimatutsläpp 2050114. 

Viktigast är att snabbt gå vidare med att reducera utsläppen i transportsektorn. Det säger 

företrädare för intresseorganisationen Svebios (ett forum för kunskapsutbyte för 

utveckling av bioenergimarknaden). I samarbete med Trafikverket arrangerar 

Naturvårdsverket årligen Klimatforum115 sedan 11 år. Forumet är en mötesplats för 

representanter för näringslivet, politiker, forskare och verksamma inom myndigheter, 

kommuner och frivilligorganisationer.    

 

4.6.5 Organisationer och föreningar 

Bil Sweden116    

”BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av 

personbilar, lastbilar och bussar. Organisationen arbetar aktivt som representant för 

branschen med frågor som rör fordonsmarknaden Medlemsföretagen svarar tillsammans 

för cirka 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige”. Denna organisation ger råd bl.a. 

till bildemonterare/återvinnare. “Om du som bildemonterare har mottagit en elbil, så ska 

den skickas till bilproducenten. Ge dig inte på att demontera en elbil, utan bil-

tillverkarens godkännande eller om du har speciell behörighet”. BIL Sweden har också 

tagit fram en film om elbilarnas utmaningar och möjligheter. Där man försöker ge svar 

på varför elbilen är bra ur klimat- och miljösynpunkt, vilka är de stora hindren och goda 

råd då man funderar på att köpa en elbil. Organisationen har även på sin hemsida en 

lista över laddbara elbilar117. 

 

Elbil 2020118 

“ElBil2020 är ett av ett tiotal utvecklingsprojekt inom Hammarby Sjöstad 2020, 

Sjöstadsföreningens framtidsprojekt. ElBil2020 har som verksamhetsidé att vara 

användarorganisation i förhållande till bil- och energiföretag och kunskapsorganisation 

för företagen och invånarna i Sjöstaden”. Organisationen följer riksdagens mål om en 

fossiloberoende transportsektor 2030 och det demonstrationsprogram som Energi-

myndigheten har i uppdrag att genomföra. I rapporten Övergången till elfordon: ”Ett 

samlat grepp” genomförd av Volvo Personvagnar och ElBil2020 som en förstudie för 

demonstrationsprojekt 2012-2015, redovisar man Hammarby Sjöstad som nav i ett 

demo- och forskningsprojekt119.  

                                                 

114 http://www.rt-forum.com/iuware.aspx?pageid=108278&ssoid=162593/ 2012-12-13 

115 www.naturvårdsverket.sr/klimatforum/2013-12-20 

116 http://www.bilsweden.se/startsida/2013-12-20 

117 http://www.bilsweden.se/fordon-i-samhallet/miljo/elbilar/2014-01-01 

118 http://elbil2020.se/2013-12-20 

119 http://elbil2020.se/wp-content/uploads/2012/12/SLUTRAPPORT-SIGNERAD-SV-V.pdf/2013-12-20 
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Elbil Sverige120 

Elbil Sverige grundades i Trollhättan 1980 och är en oberoende ideell förening som 

verkar för fler elbilar och elfordon i Sverige. De samlar Sveriges elbilsägare och 

entusiaster genom elbilsträffar och andra arrangemang. De agerar även politiskt genom 

att informera beslutsfattare och skriva remissyttranden. De delar gärna med sig av sin 

kunskap och kan agera rådgivare för företag och myndigheter i elfordonsrelaterade 

frågor.  

 

Gröna bilister121 

Föreningen grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och Världsnatur-

fonden. Föreningens verksamhet har de senaste åren koncentrerats till att granska 

landets kommuner vad gäller miljöbilssituationen. De gör en årlig sammanställning av 

årets Miljöbästa bilar som är en genomgång av ett antal miljöbilar utefter kriterierna: 

Klimat (regeringens standard per 130101), säkerhet samt leverans jan 2013 Miljöbästa 

bilar (2013) De har en svarstjänst för allmänhet och organisationer (Frågelådan) och ger 

ut tidningen Trafik & Miljö. 

Gröna bilister är medlem i Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) 

och vill ha en miljöanpassad utveckling av trafiken, därför påverkar man bilindustrin, 

transportnäringen, myndigheter och politiker via rapporter, uppvaktningar och 

skrivelser. 

 

4.6.6 Tankesmedjor och forum på nätet 

Fores122 är en politisk grön-liberal tankesmedja och ZERO är en norsk tankesmedja. 

Kairos Future123 är en tankesmedja men även ett konsultbolag som hjälper företag och 

organisationer att förstå och forma framtiden, genom forskningsbaserad omvärlds- och 

framtidsanalys, framtidsbaserad affärsutveckling och innovation, samt genomförande av 

strategier. Per Florén har skrivit en rapport med Tänk om i fall-scenarier med titeln 

Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Johanna Danielsson 

m.fl. (2010) har skrivit rapporten Travel trends in the new decennium.  

Blue Institute124 är en tankesmedja med fokus på frågor om tillväxt, affärsutveckling, 

marknadsdynamik och förändringsprocesser. De har tidigare arbetat med ett Vinnova-

finansierat projekt kring framtida tillväxtmöjligheter för Sverige med uppdrag att 

bevaka framtida svenska exportområden. Nu arbetar de som projektledare för Roadmap 

Sweden (se nedan). 

                                                 

120 http://www.elbilsverige.se/2013-12-20 

121 www.gronabilister.se/2013-12-20 

122 http://fores.se/assets/763/ZERO_Incentives_zeroemissioncars_in_Norway_ZERO-3.pdf. 120908 

123 http://www.kairosfuture.com/ 2013-12-20 

124 http://blueinst.com/projects/ 2013-12-20 
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http://www.elbilsforum.se/  

http://www.elbil.forum24.se/  

http://elbilforum.no/forum/index.php  

http://www.laddaelbilen.se 

http://miljofordonsyd.se 

 

4.6.7 Konsortier, centra och demonstrationsplatser 

Roadmap Sweden125 

Roadmap Sweden år ett näringslivsinitiativ för att främja elfordonsmarknaden. En 

färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den 

svenska konkurrenskraften. Initiativtagare till konsortiet är ABB, AB Volvo, Autoliv, 

PostNord, Robert Bosch, Siemens, Vattenfall och Volvo Cars. Arbetet med processen, 

analysen och rapporten har letts och utförts av Blue Institute. Projektet har drivits med 

stöd från VINNOVA. Pettersson (2012) skriver att detta initiativ försöker se vad som är 

en rimlig kostnadseffektiv elektrifieringsutveckling i Sverige, huvudsakligen för de 

företag som är involverade. Initiativet drivs för närvarande som ett projekt med Blue 

Institute som projektledare. Exempel på publikationer är: 

Larsson, Ö. Ladda för nya marknader - Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen 

och servicestrukturer. VA 2010:01. Februari 2010. ISBN:978-91-86517-00-7126. 

Larsson, Ö & Ståhl, B. Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av 

avancerade elnät. VA 2011:01. Februari 2011. ISBN:978-91-86517-29-8127. 

Larsson, Ö. & Ståhl, B. Utan nät – Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och 

framtida tillväxt. VA 2012:04. Mars 2012. ISBN:978-91-86517-64-9128. 

Initiativet fokuserar på marknad och på tre faser, nu och till 2015, 2015 till 2020 och 

efter 2020. De temaområden som bestämts av konsortiet, har bl.a. innehållit; Säkerhet, 

Laddning som tjänst och Elfordon och elnätet (Pettersson, 2012). 

 
Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem 2030 129 

Roadmap är ett initiativ som Elforsk och Svensk Energi driver, vilket är en färdplan för 

att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030 i enighet med regeringens föreslagna 

proposition. Detta initiativ skall inte ses som en prognos om framtiden utan påvisar 

snarare att en hel del måste göras om målsättningen skall nås, skriver Pettersson (2012). 

Initiativet tar ett helhetsgrepp på näst intill hela transportsektorn. Teknik står i fokus och 

huvudfrågor blir vilka åtgärder i form av subventioner, incitament och lagstiftning som 

behövs för att åstadkomma en förändring av transportsystemet (Pettersson, 2012).  

                                                 

125 http://roadmapsweden.se/2013-12-20 

126 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Ladda-for-nya-marknader/ 
2013-12-20 

127 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Smart-ledning/2013-12-20 

128 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Utan-nat/2013-12-20 

129 http://www.transportroadmap.se/index.htm/2013-12-20 
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Talesman för projektet är Håkan Sköldberg och man anordnar det årliga seminariet 

”Bränsledagen”. 

Roadmap menar att Riksdagens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030 

är mycket ambitiöst. Målet kan inte uppnås utan kraftfulla åtgärder och omställningen 

måste påbörjas nu. Pettersson (2012) skriver att resultaten från det arbete som konsult-

företaget Profu (Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB), genomfört 

inom detta initiativ finns redovisade i tre rapporter. De åtgärdsförslag som presenteras 

där är i första hand vad politiker, myndigheter, kommuner, organisationer och företag 

kan göra. Bristen på bred uppslutning skapar osäkerheter för de aktörer som innefattar 

omställningen vilket hämmar en snabb omställning och möjligheterna att nå målen. I 

handlingsplanen presenteras tio konkreta åtgärder samt tio ”lågt hängande frukter” som 

kan ge stor påverkan i omställningen (Pettersson, 2012). 

Arbetet har mynnat ut i rapporten Handlingsplan för en fossilbränsleoberoende 

transportsektor år 2030: Håkan Sköldberg, Ebba Löfblad, Viveca Wågerman och Bo 

Rydén, 2012130. Pettersson (2012) sammanfattar från den att: 

”Eldrift av både personbilar och tunga fordon är av stor betydelse för omställningen av 

transportsystemet. Expansionen måste starta omgående för att möjliggöra ett rejält 

bidrag år 2030. Både rena elfordon och hybrider kommer att behövas. För personbilar 

står eldrift år 2030 för ca 20 % av de körda kilometrarna. Detta motsvarar en elbilsflotta 

på ca 1 000 000 bilar. Dessa personbilar använder ca 2,5 TWh el. År 2020 antas eldrift 

nå upp till 3 % av de körda kilometrarna och ca 150 000 elbilar. För att nå dit krävs att 

elbilarna snabbt når betydligt högre marknadsandel av nyförsäljningen än dagens 

blygsamma nivåer. Än mer uttalat blir det under perioden 2020 till 2030”. 

Projektets slutrapport "Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 

2030" (Sköldberg m fl., 2013). blev klar 2013-01-16 och finns på hemsidan131. Här 

presenteras tolv viktiga slutsatser som arbetet lett fram till:  

1. Det går att minska användningen av fossila drivmedel med 80 % jämfört med idag. 

2. Klarlägg begreppet fossilbränsleoberoende. 

3. Alla åtgärdstyper behövs. 

4. En mix av styrmedel har identifierats. 

5. Fordonseffektivisering är en viktig del i att minska användningen av fossila 

drivmedel. 

6. Eldrift av både personbilar och tunga fordon är av stor betydelse för omställningen 

av transportsystemet. 

7. Andra generationens biodrivmedel blir viktiga för att få fram erfordrade mängder 

biodrivmedel. 

8. Utvecklingen går inte spontant. 

9. Sveriges ambitioner är delvis begränsade av vad som sker utanför landets gränser. 

10. Roadmapens omställning av transportsystemet ger positiva bieffekter. 

11. Det finns ett stort intresse av att bidra till en omställning av det svenska 

transportsystemet. 

12. Roadmapsprojektets resultat efterfrågas. 

 

                                                 

130 http://www.transportroadmap.se/pdf/Transporthandlingsplan.pdf/2013-12-20 

131 http://www.transportroadmap.se/pdf/slutrapport.pdf/2013-12-20 
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SAFER – SEVS132 

SAFER133 är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum med en vision att vara ett nav med 

internationell dragkraft för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafik-

miljö. SAFER ska fungera som en bred plattform för multidisciplinär forskning, där 

intressenter från olika delar av samhället kan samverka. Verksamheten ska bidra med 

nya säkerhetssystem och lösningar för att eliminera antalet döda och svårt skadade i 

trafiken. Vidare ska den öka konkurrenskraften hos de ingående företagen och dessa 

såväl som akademin ska uppvisa excellens inom området. 

Chalmers är värd för centrumet och övriga 24 parter kommer från akademi, institut, 

näringsliv och myndigheter. VINNOVA är huvudfinansiär. Tillsammans satsar parterna 

resurser motsvarande 30 miljoner kronor per år i tio år. Parterna är: AB Volvo, Acreo 

Swedish ICT, Autoliv, Chalmers, Epsilon, Folksam, Fordonskomponentgruppen, 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborgs universitet, Högskolan Halmstad, If 

Skadeförsäkring, KTH, Lindholmen Science Park, Lunds Universitet/LTH, Scania, SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sweco, Swerea IVF, Swerea SICOMP, 

Trafikverket, TØI, Viktoria Swedish ICT, Volvo Cars, VTI och Västra Götalands-

regionen.  

Ett elfordonsprojekt som drivs under SAFER ihop med SHC är SEVS (Safe, efficient 

Vehicle Solutions)134. Projektet är ett försök att se framtidens person och 

godstransporter ur ett helhetsperspektiv och attackerar utmaningarna genom att skaffa 

förståelse för sambanden som driver utvecklingen och pekar på olika möjliga framtider 

baserat på de osäkerheter som råder. Detta initiativ består historiskt av ett första projekt 

SEVS1 som pågick under ett år under tidsperioden 1 juli 2009-30 juni 2010 samt ett 

pågående fortsättningsprojekt SEVS2 som bedrivits från 1 januari 2012 och snart 

kommer att avlägga slutrapport. Båda projekten delfinansieras av Fordonsstrategisk 

Forskning och Innovation (FFI), genom både Energimyndigheten och Vinnova, samt 

deltagande partners: Safer, SHC, Malmeken AB, Volvo Personvagnar, Scania, AB 

Volvo, Autoliv, IBM Svenska, VTI, Innovatum Teknikpark, KTH, Avdelningen för 

Miljöstrategisk Analys, Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori och Bisek 

(Pettersson, 2012). 

Syftet med SEVS2 är att stärka den svenska fordonsindustrins förmåga att analysera och 

hantera komplexa och globala sociala och tekniska utmaningar, inför övergången till ett 

hållbart resande och transportsystem 2030+. Projektet har för avsikt att identifiera 

drivkrafter, globala och lokala, från ett socialt och tekniskt perspektiv. En analysmodell 

har utvecklats som förklarar nyckeldrivkrafterna och hur de påverka det framtida 

transportsystemet. Modellen har använts för att analysera framtida transportsystem i 

städer (fallstudier i Göteborg och Shanghai) för vilket man använder scenarier. Ett 

flertal olika fordonslösningar presenteras i olika storlekar och för olika typer av 

transporter (både gods- och persontransporter, men de har analyserats separat och 

genom fallstudier, och inte på en aggregerad transportsystemnivå). Det har i fall-

studierna inkluderats olika transportmöjligheter, allt från cykel och kollektivtrafik till 

konventionella fossildrivna bilar. Fokus har dock varit på elbilar och plugg-in ladd-

                                                 

132 http://www.sevs.se/2013-12-20 

133 http://www.chalmers.se/safer/SV/2013-12-20 

134 https://www.chalmers.se/safer/EN/publications/crash-safety/2010/sevs-safe-efficient/2013-12-20 
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hybriders möjligheter att tillgodose transportbehoven i fallstudierna (är helt eldrivna 

andra med bränsleceller).  

  

Figur 3 Scenarier för utveckling av elbilsanvändning framtagna av SEVS. 

Bilden ovan visar de fyra scenarier SEVS har identifierat inom ramen för SEVS1; eco 

political, eco individual, incremental development and radicalism in harmony, läs vidare 

på SEVS hemsidan135. 

Genom att utforma, utvärdera och analysera olika use cases (fallstudier) och applicera 

dessa på de olika extremscenarierna från SEVS fas 1, kommer främst området 

Electromobility att värderas, analyseras och kanaliseras. Förstudien resulterade i en 

avgränsning till urban miljö där use cases ska appliceras på en megastad samt en 

medelstor europeisk stad, med Shanghai respektive Göteborg som referensstäder.136  

SEVS tvärvetenskapliga metodik är en del av resultatet genom vilken man utvecklar 

metoder under projektets gång. Senare kommer metodiken att beskrivas och publiceras. 

Seminarier och andra aktiviteter har gjort SEVS till ett mycket öppet, transparent och 

intressant projekt.  

SEVS har först utvecklat en drivkraftsmodell som har använts för att identifiera vad 

som påverkar transportbehovet i den urbana miljön, samt vilka lösningar som kan finnas 

tillgängliga. Drivkraftsmodellen har satt i fokus frågan om vilken transportlösning som 

passar för ett specifikt behov. Beslutsprocessen kan delas in i följande fyra steg: 

transportbehov, urvalskriterier, tillgängliga transportlösningar och tillgänglig 

infrastruktur. Drivkrafterna har i sin tur delats upp i sex huvudkategorier: ekonomiska, 

politiska, spatiala, sociala, tekniska och naturresurser.  

I scenarierna konkretiseras drivkrafterna som påverkar transportsystemet i fyra olika 

extrema framtider. Olika use case har sedan identifierats, och placerats ut i de olika 

scenarierna för att kunna utvärdera vilka transportlösningar som kan vara möjliga. 

Slutligen har de transportlösningar som identifierats som potentiella för use casen 

utvärderats i en hållbarhetsanalys.  

 

                                                 

135 http://www.sevs.se/2013-12-20 

136 http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/SEVS-2/2013-12-20 
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Svenskt hybridfordonscentrum(SHC)137 

Svenskt hybridfordonscentrum (SHC) är ett nationellt kompetenscentrum för utveckling 

av el- och hybridfordon. Det samlar Sveriges fordonsindustri, ledande högskolor och 

myndigheter till en arena för forskning, utbyte av erfarenheter och nyttiggörande av 

svensk forskning inom el- och hybridfordonsteknik. Centrets kärnverksamhet är att 

bedriva tillämpad industrinära forskning med ett övergripande systemperspektiv på 

elektriska och hybridiserade framdrivningssystem. Avsikten är att vara ett 

internationellt ledande centrum för vetenskap och industriell samverkan omfattande 

tekniska, miljömässiga och samhälleliga frågeställningar i en strävan att utveckla fordon 

för en långsiktigt hållbar framtid. 

Bakom centret står idag tre fordonstillverkare – AB Volvo, Volvo Personvagnar AB och 

Scania CV AB – samt fem tekniska högskolor – Chalmers, Lunds Tekniska Högskola, 

Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet samt Uppsala Universitet. 

Chalmers är centrets värdhögskola, ansvarig för ledning och koordinering. 

Omsättningen för centrets första fas, 2007–2011, var 97.5 miljoner kronor. 

Forskningsverksamheten är uppdelad i tre temaområden: 

Systemstudier och verktyg (Chalmers) 

Inom temaområdet Systemstudier och verktyg utvecklar CTH metoder och algoritmer 

som är avgörande för att ge hybridfordonen bästa möjliga egenskaper. En central del i 

forskningen utnyttjar dynamiska modeller, beräkningsmetoder och simuleringstekniker 

för att studera systemlösningar. 

De tekniker CTH utvecklar har som mål att förbättra fordonens egenskaper, såsom 

energieffektivitet, pålitlighet och säkerhet. Det ökande användandet av information från 

olika sensorer, såväl i själva fordonet som i omgivande trafikmiljö, är ett gemensamt 

tema för vår forskning. 

Elektriska maskiner och drivsystem (Lunds Universitet) 

Forskningen inom Elektriska maskiner och drivsystem inriktar sig på att utveckla och 

sammanställa kunskap om energiomvandlingsteknik för framdrivning av helt eller 

delvis elektriskt drivna fordon, samt på konstruktion och tillverkning av sådan teknik. 

Ett fokus för forskningen är hur elmaskinen ska kunna avlasta förbränningsmotorn på 

bästa sätt, med hänsyn till olika hybridfordonstyper och maskintyper. LU studerar också 

alternativa material- och tillverkningstekniker som kan göra användningen av el-

maskiner i hybridfordon billigare och effektivare. 

Inom området kraftelektronik utvärderar LU potentialen hos halvledarkomponenter i 

fordonstillämpningar. Huvudinriktningen är kylning av kraftelektronik och elmaskiner, 

men även laddsystem för t.ex. traktionsbatterier och hjälpsystem som eldrivna 

luftkompressorer och direkt/indirekt servostyrning. 

Ytterligare en viktig aspekt är elsäkerhet och EMC, där LU inriktar oss dels på att öka 

kunskapen för att upprätthålla lagstadgad EMC och säkerhet, dels på att studera 

arbetsmetoder och utrustning för att maximera säkerheten hos verkstadspersonal, 

räddningspersonal och fordonsanvändare. 

 

                                                 

137http://hybridfordonscentrum.se/verksamhet/2013-12-20 
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Energilagring (KTH) 

I temaområdet Energilagring bygger KTH kunskap för maximalt utnyttjande av 

energilagringssystem, utan avkall på kraven på livslängd. Forskningen stödjer de 

företag som arbetar med utveckling och användning av batteri- och 

superkondensatorsystem för hybridfordon. 

Ett fokus ligger på utvärdering av batterimanagementsystem i hybrider. Forskningen 

sker här i nära samarbete med fordonsföretag. En annan viktig inriktning är en mer 

djupgående karakterisering av battericeller och komponenter, för att skaffa kunskap om 

de fysiska mekanismerna bakom åldring. 

KTH forskar också kring innovativa komponenter och celler som kan stödja en framtida 

svensk produktion av högpresterande och billiga hybridfordonsbatterier. Den kunskaps-

bank KTH bygger upp är nödvändig för kommande generationer av batteriteknologi. 

 

Forum för innovation inom transportsektorn138  

Forumet är en mötesplats som arbetar sektorövergripande för att stimulera utvecklingen 

av långsiktigt hållbara lösningar och säkra konkurrenskraften i det svenska transport-

systemet. I nätverket ingår företag, myndigheter, universitet och högskolor samt 

regioner och industriforskningsinstitut, däribland VTI. Ett antal färdplaner utformas; 

High Capacity Transport, Bussystem, Robust rail/ spelregler för kommersiella 

investeringar, Nya bränslen, Trafikledning, gröna tåget samt Elektrifiering av 

vägtransporter. I den sistnämna representeras VTI av Arne Nåbo och Annelie Carlson. I 

denna färdplan beskrivs olika tekniska koncept för kontinuerlig överföring av el till 

fordon under färd, kostnader för att bygga dessa koncept och vad de har för fördelar och 

nackdelar. Den beskriver också de aktiviteter som behövs för att åstadkomma 

elektrifiering vad gäller standarder och lagar. 

 

Elforsk - Power Circle139 

”Elforsk AB, som startade sin verksamhet 1993, ägs av Svensk Energi och Svenska 

Kraftnät. Det övergripande syftet är att rationalisera den branschgemensamma 

forskningen och utvecklingen”. ”Power Circle är en partnerorganisation, med syfte att 

stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik”.  

Power Circle driver projektet Elfordonsoffensiven som delfinansieras av Energi-

myndigheten140. ”Projektet syftar till att höja koncentrationen av elfordon på ett antal, 

väl organiserade platser genom elbils- och laddningsinfrastrukturinitiativ där demo-

platserna fungerar som skarpa miljöer för elfordonsmarknadens aktörer. Studier över 

fordonsanvändning och rörelsemönster samt andra intressanta aspekter kan göras 

samtidigt som det också kommer generera ytterligare viktig kunskap om användar-

beteende och förbättringspotential”. I denna satsning ingår Västerås, Gävleborg, Falun, 

Östersund och Ludvika. 

                                                 

138 http://transportinnovation.se/forumet/forumsfardplaner/2013-12-20 

139 http://www.powercircle.org/se/display/Medlemmar/Elforsk.aspx/2012-12-20 

140 http://www.powercircle.org/se/display/Projekt/elfordonsoffensiven.aspx/2013-12-20 
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Ett flertal studier har genomförts och en av dem är Förslag till Nationellt Program för 

Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL från 2010141. Studien 

genomförts av Elforsk, Test Site Sweden- TSS samt Power Circle. Materialet har 

sammanställts och editerats av Sten Bergman; En förstudie rörande test och demo-

miljöer för elfordon i Sverige. Studien fokuserar på den tidiga introduktionsfasen av 

elfordon och laddhybrider i Sverige. Den identifierar och sammanför lämpliga aktörer 

och samarbetspartners, samt föreslår hur testflottor och demoplatser kan organiseras så 

att kunskapsöverföringen kan maximeras vad gäller praktisk erfarenhet av elfordon, 

laddhybrider och laddningsinfrastruktur. 

 

INNOVATUM  

1997 bildades Stiftelsen Innovatum av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, 

Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation (numera GKN Aerospace), Vattenfall 

AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg142. 

El Mobility Väst – Innovatum Teknikpark143 satsar på en demonstrations- och 

utvecklingsplats för elbilar i Västsverige. Fyra kommuner i området – Trollhättan, 

Uddevalla, Bengtsfors och Tanum – har beviljat ekonomiskt stöd för projektet ska 

kunna genomföras. Syftet är att skapa goda förutsättningar för den svenska elbils-

marknaden. Det gäller också att ge trovärdighet åt begreppet ”Sverige som en ledande 

elbilsnation”. Elbilssatsningen är ett led i ett landsomfattande arbete där elbranschen 

och fordonsbranschen är engagerade. I samarbetet ingår den svenska elbranschens 

gemensamma organisationer Power Circle och Elforsk. Målsättningen är att minst  

600 000 elfordon ska finnas i Sverige år 2020. För att nå dit måste man först utreda och 

skapa konkreta kunskaper om hur en framtida elbilsmarknad kan se ut. Flera fråge-

ställningar ska besvaras, bland annat: 

• Hur ska infrastrukturen byggas upp? 

• Hur ser konsumtionsmönstren ut? 

• Vilken roll får energibolagen? 

• Hur påverkas nätet av fordonens laddning?  

• Hur ser servicebehoven ut?  

 

Teknikparken i Trollhättan har även startat elfordonsutvecklingsarenan Elmer144 som är 

en samverkansarena för utveckling av produkter och komponenter inom elfordon. Här 

möts tillverkare och konstruktörer av fordon, system, komponenter och infrastruktur 

tillsammans med akademi och myndigheter. Det gemensamma målet är att skapa 

framtidens fordon och bana väg för marknaden.  

                                                 

141 http://testsitesweden.eu/sites/default/files/naturel.pdf/2013-12-20  

142 http://www.innovatum.se/pages/new_om_oss-4477.html/2013-12-20 

143 Anteckningar från Arnes Nåbos möte med Innovatum i Trollhättan 2012-12-05 

144http://www.innovatum.se/pages/default.asp?SectionID=4471&ArticleID=9746&ArticleGroup_projekt/

2013-12-20 
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Elmer ska: 

 Vara en neutral arena för samverkan och synergieffekter.  

 Driva samverkansprojekt inom teknikutveckling och infrastruktur.  

 Påskynda utveckling och industrialisering av eldrivna fordon i Sverige.  

 Bidra till helhetssyn på produktutveckling, infrastruktur och tillhörande tjänster.  

 Verka för kompetenshöjning, kunskapsspridning, implementering av 

forskningsresultat i industrin.  

 Stimulera svenska underleverantörskåren till nya produkt- och teknikområden.  

 Bevaka internationella aktiviteter och nyutveckling inom elfordon. 

 Bygga nätverk för att sprida kunskap och nyheter samt förmedla affärskontakter. 

 Arrangera seminarier och workshops med syftet att sprida kunskap till medverkande 

parter samt att knyta nya kontakter och lyfta fram svenska underleverantörer och 

deras produkter. 

 Omhänderta och implementera forskningsresultat från akademiska kompetenscentra 

exempelvis SHC – Svenskt Hybridcentrum.  

 Samverka med Lindholmen Science Park kring uppbyggnad av konceptutveckling 

för att utreda och stödja leverantörers arbete med nya koncept. 

 Sammanställa och idka lobbying för vad som krävs för att underlätta och snabba upp 

introduktionen av elfordon på den svenska marknaden. 

Fokus ligger initialt på produktområdena: El, Hybrid, Plug-in och Range Extender. 

Innovatum skriver på sin hemsida att ett flertal demonstrationsplatser är på gång eller 

har redan etablerats runt om i landet, bland annat i Gävle-Sandviken, Gotland och 

Kalmar. Siktet är inställt på att ett 50-tal demoplatser för elbilar ska finnas i Sverige till 

utgången av 2011.  

 

Smarta elnät 

I Vinnova-rapporten SMART LEDNING145, Drivkrafter och förutsättningar för 

utveckling av avancerade elnät gör man en översikt över elbilsintroduktionen från ett 

elnätsperspektiv. 

Ett exempel på demonstrationsprojekt är Norra Djurgårdsstaden. ”Bland projektets 

initiativtagare återfinns Fortum och ABB. Målet är en stadsdel med 10 000 bostäder och 

30 000 arbetsplatser som till år 2030 skall vara helt fossilfritt och energieffektivt, 

inklusive transportsystemet som ska inbegripa elbilar och laddningsmöjligheter. 

Kretsloppen ska vara lokala och återanvändning skall optimeras. Elen ska kunna 

produceras lokalt och hållbar fjärrvärmeproduktion med förnybara bränslen ingår. Det 

Smarta Elnätet är en viktig del av systemtanken. Värtahamnen är en del av projektet och 

målsättningen är även där att belastningen på miljön minskas – till exempel att 

kryssningsfartygens uppehållsservice vid kaj sker med el istället för fartygsdieslar på 

tomgång. Tanken är också att regelfrågor och behov av nya affärsmodeller ska prövas, 

liksom en ”hållbar livsstil” i sig. KTH kommer i ett forskningsprojekt följa byggandet 

och dess konsekvenser”. 

                                                 

145 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Smart-ledning/2013-12-20 
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”Gotland 146 är ett annat exempel där Vattenfall och ABB planerar att göra en unik 

storskalig demonstration av de flesta idag kända tekniker på en och samma plats. 

Gotland har utmärkta förutsättningar för Smarta Elnät. Det är tillräckligt stort för att 

innebära en seriös satsning men är samtidigt ett avgränsat område. Gotland skulle kunna 

bli en pilotanläggning som lockar hela EU:s intresse och demonstrerar morgondagens 

lösningar för elnäten”. I projektet liksom i Norra Djurgårdsstaden bidrar VINNOVA 

och Energimyndigheten med delfinansiering till förstudier. 

 

 

4.6.8 Städer, kommuner och regioner 

 

Stockholms Stad 

Stadsledningskontoret har gett ut skriften ’Strategier för elbilar och laddhybrider’147 där 

man redogör för tidigare erfarenheter och pågående satsningar 2011. Under 1990-talet 

hade staden över 300 elfordon och elhybridbilar i drift (lätta lastbilar, personbilar, 

elmopeder och elcyklar) något som blev möjligt genom stadens deltagande i framförallt 

EU-projekten ZEUS, ELCIDIS och E-Tour. Erfarenheterna av dessa elfordon var att de 

lätta ellastbilarna, elhybridbilarna och tvåhjulingarna var mycket uppskattade bland 

användarna och de fungerade bra. Det fanns en del tekniska problem förknippade med 

batterierna och laddning av personbilarna och här uppfattades även den korta räck-

vidden som begränsande för användarna. Generellt var det den begränsade räckvidden 

och initialt det höga inköpspriset som hindrade elbilarna från att få en större spridning. 

Vidare skriver Stockholms stad att man tillsammans med Fortum har inlett ett sam-

arbete för att göra Stockholm till en av världens främsta miljöbilsstäder år 2030, elbilar 

är en viktig del i detta. Samarbetet ska leda till att Stockholms innerstad i det närmaste 

ska vara utsläpps- och bullerfri år 2030. Det skall finnas tillgång till laddning för 

personbilar där det behövs och elen som finns i laddstolparna skall vara koldioxidfri 

eller förnyelsebar. År 2030 ska Stockholm vara ett internationellt föredöme såväl i andel 

elbilar som antalet laddställen.  

I skriften Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel – för ett fossilfritt 

Stockholm148 redogör Stockholms stad för framtida mål 2013. Man skriver att 

Stockholms stad ska: 

 Påverka fordonsutbudet på marknaden genom nya initiativ som introducerar nya 

fordonstyper. 

 Öka miljöbilsandelen i nybilsförsäljningen genom att inspirera, vägleda och ge 

råd kring bilval, bilpolicies och upphandlingskrav samt möjliggöra 

provkörningar. 

 Påverka utbudet av förnybara drivmedel på marknaden och möjligheten att ladda 

elbilar med förnybar el 

 Snarast möjliggöra laddplatser på lämplig gatumark. 

                                                 

146 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Smart-ledning/2013-12-20 

147http://www.stadshusab.se/Menu/Policys+och+riktlinjer/Samh%C3%A4llsansvar/Milj%C3%B6bilar+m

m/SAM-ANSVAR+Strategi+f%C3%B6r+elbilar.pdf/ 2013-12-20 

148 http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1722763/Stockholm.se/Miljöförvaltningen. Dnr 

2013-9174, Bilaga 1/2013-12-20 
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 Se till att laddplatser etableras i tillräcklig omfattning i alla framtida 

exploateringar och markupplåtelser. 

 Under år 2014 utreda om och på vilket sätt staden bör engagera sig för att 

skynda på utbygganden av laddinfrastuktur för elbilar i Stockholm. 

 Förbättra guidning till drivmedelsstationer och snabbladdningsstationer, t ex 

genom skyltning på vägar och webbaserad information. 

 Tillhandahålla lättbegripligt faktamaterial som ger en rättvis bild av klimat- och 

hållbarhetspåverkan från olika drivmedel inklusive de fossila, samt sprida detta. 

 Kräva ökande tankningsgrad av förnybara drivmedel i stadens samtliga 

transportrelaterade upphandlingar. 

 Föreslå ett paket med konkreta åtgärder som gynnar bilpooler bl.a för-

månliga/attraktiva p-platser. 

 Genom kampanjer och informationsverksamhet verka för ökat genomslag för 

bilpooler. 

 Via lokala styrmedel främja miljöbilsanvändning. Staden ska tillämpa lokala 

trafikföreskrifter, parkeringsregler, miljötaxifickor och snarlika instrument för 

att gynna miljöfordon samt bilpoolsbilar. 

Vidare skriver Stockholms stad att försäljning t.o.m. maj 2013 visar att närmare 12 

procent av de nysålda personbilarna i Stockholms län 2013 var miljöbilar enligt den nya 

nationella definitionen. Om inte en större tydlighet kommer till stånd kring nya 

nationella incitament och styrmedel, bedöms inte målet på 20 % miljöbilsandel kunna 

nås till 2015.  

2012 var avgasutsläppen (vilket kan användas som ett mått på energieffektivitet) i snitt i 

den svenska personbilsflottan 178 g CO2/100 km mätt enligt EU-metod. Såväl 

energieffektiviseringen som utbytet av fossila bränslen måste ha hunnit ungefär 

halvvägs år 2030. I siffror motsvarar detta att det genomsnittliga avgasutsläppet i den 

svenska personbilsflottan år 2030 sjunkit till 129 g CO2/km och att drivmedels-

försäljningen till 52 % utgörs av förnybara drivmedel. För att nå den energi-

effektivisering av personbilsparken som färdplanen förutsätter, krävs att genomsnitts-

förbrukningen för nysålda bilar varje år är 2 % lägre än året innan samt att bilparken 

förnyas i samma takt som hittills, dvs. ca 7 % varje år. 

Befintliga drivkrafter och förutsättningar är inte tillräckliga för att överbrygga de hinder 

(faktiska och upplevda) som bromsar omställningen till fossilfrihet. 

 Långsam omställning, pga. lång omsättningstakt av fordonsflottan. 

 Hög kostnad för biodrivmedelsproduktion och ny infrastruktur för tankning. 

 Högt pris på biodrivmedel i förhållande till priset på fossila drivmedel, dels pga. 

framställningskostnader, men också pga. låg efterfrågan. 

 Högt inköpspris på elbilar (och ev. även kommande fordonstekniker). 

 Gemene mans osäkerhet och okunskap kring elbilars andra nyare/kommande 

teknikers) prestanda. 

 Oro angående för låg tillgång till publika laddmöjligheter samt tankmöjligheter för 

nya/kommande drivmedel. 

 Oro för brist på snabbladdning för elbilar – vilket gör att t.ex. taxi och budbilar får 

svårt att gå över till el. 

 Svårt att få lönsamhet i själva elförsäljningen på publika laddplatser. 

 Generellt svaga kundkrav på biodrivmedel och oro beträffande biodrivmedlens 

miljöpåverkan. 
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Sweco har på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholm sammanställt information om 

försäljningen av miljöfordon och fordon i trafik för; Stockholms stad, Stockholms län 

och i riket som helhet för 2012149. Nedan sammanfattas några resultat från rapporten. 

Antalet elbilar ökade kraftigare än tidigare, men de är fortfarande väldigt få. 2012 

nyregistrerades 908 elbilar i Sverige, varav 409 i Stockholms län och 272 i Stockholms 

stad. Det innebar en tredubbling av den svenska elbilsflottan och fem respektive sex 

gånger fler elbilar i länet respektive staden. Trots det står elbilarna för en väldigt liten 

del av den totala fordonsflottan då med endast 0,02 % av den svenska fordonsflottan. 

Easycharge AB har publicerat en rapport 2013 över elbilsbestånd och laddinfrastruktur i 

Sveriges Kommuner 150. Där skriver man att ”Sveriges bestånd av elbilar är fortfarande 

långt från att vara bland de ledande i världen eller i Europa. Med ett bestånd på 1 596 

stycken elbilar är endast 0,04 procent av bilarna elektriskt drivna vid årsskiftet 

2012/2013. Det är emellertid en ökning med 283 procent sedan årsskiftet 2011/2012 och 

för första gången ser vi en stabil trend etablera sig mot fler elbilar på svenska vägar”. 

För att möta utvecklingen mot regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 

2030 behöver respektive kommun känna till inom vilka områden större satsningar på 

elbilar och laddinfrastruktur bör göras.  

”Rapporten granskar det totala beståndet av elbilar och laddinfrastruktur och framför 

allt tre relevanta nyckeltal; Elbilar per capita, Elbilar per personbil och Laddplatser per 

elbil. Resultaten visar inom vilket område respektive kommun bör fokusera och skapar 

också en rättvis och konkret bild över Sveriges elbilsbästa kommuner”. Östersunds 

kommun är bästa elbilskommun 2012/2013 följt av Tranås och Lunds Kommun. De 20 

elbilsbästa kommunerna innehåller både små och våra största kommuner, Stockholm 

och Göteborg, och resultatet har också en bred geografisk spridning. 101 kommuner har 

0 elbilar registrerade och 198 kommuner saknar offentlig laddinfrastruktur. 

 

Göteborgs Stad 

I Stadsfullmäktiges handling 2012 nr 34151 , Strategi för att stödja introduktion av 

elfordon i Göteborg, beskriver man stadens planer. Inledningsvis skriver man att det är 

en bit kvar till kommersialiseringen av elbilar. Vidare pekar strategin på att det krävs att 

etablerade tillverkare av fordon och batterier medverkar aktivt för att en kommersia-

lisering ska komma till stånd. För att elbilen ska bli ett attraktivt alternativ även för 

gemene man behöver batterierna bli lättare, billigare och garantera en längre körsträcka. 

Återvinningen är en viktig miljöaspekt och en utmaning som kommer att kräva ett stort 

återvinningssystem för att ta vara på de farliga metallerna i batterierna. Strategin främjar 

stadens arbete för att nå delmålet för begränsad klimatpåverkan – att 2020 ska utsläppen 

av koldioxid från den ickehandlande sektorn i Göteborg ha minskat med minst 30 % 

jämfört med 1990152. 

                                                 

149 http://www.stockholm.se/Fristaende-

webbplatser/Fackforvaltningssajter/Miljoforvaltningen/Miljobilar/Broschyrer-och-rapporter/ 2013-12-20 

150 http://hallbardestination.se/wp-

content/uploads/2012/09/Elbilar_Laddinfrastruktur_i_Sveriges_Kommuner_Final.pdf/2013-12-20 

151http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/4AA034F100E34157

C12579A6003EE4ED/$File/KF_Handling_2012_nr_34.pdf/2013-12-20 

152 www.goteborg.se/miljomal. Göteborgs Miljökvalitetsmål för begränsad klimatpåverkan/2013-12-20 



 

VTI notat 21-2014 55 

 

Fem strategiska områden har identifierats som särskilt viktiga om Göteborgs Stad vill 

stimulera en introduktion av elfordon och laddhybrider i Göteborg153. 

1. Laddinfrastruktur 

För att underlätta användande av batteri-elbilar i en introduktionsfas bör staden stödja 

utvalda projekt för laddinfrastruktur. Staden skall i dagsläget inte aktivt stödja en bred 

utbyggnad av offentligt finansierade laddpunkter vid exempelvis affärscentra, 

parkeringsplatser eller i gatumiljö. En sådan satsning skulle inte nämnvärt påverka 

antalet elfordonsanvändare eftersom det är merkostnaden för batterilagring och fordon 

som är de största hindren för introduktion av elbilar.  

2. Fordonsinköp 

Egna inköp av elbilar, demonstrationsprojekt och upphandlingar av kollektivtrafik eller 

transporttjänster med eldrivna fordon ska inriktas på produkter från etablerade 

leverantörer med bra prestanda och goda trafikegenskaper. Staden ska undvika att 

investera i efterkonvertering av traditionella fordon till eldrift, eller i fordon som 

tillverkas vid sidan av etablerade biltillverkare.  

3. Samverkan 

Stadens gemensamma insatser kring elfordon samordnas av trafiknämnden. Staden bör 

samverka i etablerade nätverk med fordonstillverkare, konsultbransch, forskningsorgan 

och energibolag för att investeringarna ska göra nytta. 

4. Lokala incitament och offentlig upphandling 

Lokala incitament kommer sannolikt att vara av betydelse för en snabb introduktion, 

detta kan till exempel avse krav vid upphandling av transporttjänster samt parkerings-

förmån för eldrivna fordon. 

5. Innovation och beteendepåverkan 

Elbilar innehåller ny teknik och används därför på ett annat sätt än traditionella bilar. 

För att främja introduktionen av elfordon är det därför viktigt att tillhandahålla 

information och kunskap om elfordon till köpare och intresserad allmänhet. 

Från 2013 gäller följande krav på stadens fordonsflotta: Minst 95 procent ska vara 

miljöfordon år 2015. Energiförbrukningen hos nyanskaffade fordon ska minska med 25 

procent till 2015 jämfört med 2010. Målet gäller separat per bränsleslag (etanol, 

fordonsgas och fossila drivmedel) och mäts i utsläpp av koldioxid per km. 

Nyanskaffade personbilar får inte vara dieseldrivna tills vidare.  

Vid utgången av år 2013 hade Göteborg Stad 100 eldrivna batterifordon och ladd-

hybrider i sin flotta. I oktober infördes även trafiksäkerhetskrav på miljöfordon, där två 

modeller levt upp till kraven (Nissan Leaf och VolvoC30)154. VD på Gatubolaget Ove 

Eriksson menar att, ”en elbil kostar runt 300 000 kronor att köpa, inklusive super-

miljöbilspremien från staten på 40 000 kronor, men driftskostnaden är bara 1,50 per mil, 

så trots de höga inköpskostnaderna är elbilen en god ekonomisk investering. Räckvidds-

ångesten är inte heller längre aktuell då bilarnas batteriprestanda har höjts och ut-

byggnaden av 170 laddstationer runt Göteborg finns tillgängliga för kommunens fordon. 

 

                                                 

153 http://goteborg.se/wps/wcm/connect/a5445b34-825a-4a0c-974d-

47e03c431ddc/Elfordonsstrategi+Gbg+Stad+.pdf?MOD=AJPERES/2013-12-20 

154 www.vartgoteborg.se/prod/skvartgotnu.nsf/2013-12-13 
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Göteborgs stads Trafikkontor har gett ut skriften Klimatneutral trafik i Göteborg – Att 

minska klimatpåverkan från vägtrafiken till en globalt hållbar och rättvis nivå (2012)155. 

Följande åtgärder är några av de lokalt viktigaste i Göteborg: 

 

 Byggande: Planerad regionförstoring får inte resultera i att biltrafiken ökar. Bygg 

endast i lägen som har god tillgång till kollektivtrafik enligt översiktsplan. 

 Resor; Vägkapaciteten för biltrafik får inte förbättras på övergripande nivå. 

Skillnader i restid mellan bil och kollektivtrafik/cykel måste minska. Kollektivtrafik 

och cykel behöver prioriteras mer i gaturummet. Enklare att kombinera bil och 

pendelparkering med kollektivtrafik, bilpool och cykel. 

 Handelsstruktur; Inga ytterligare externa köpcentra eller utbyggnad av befintliga. 

Låt befintliga köpcentra arbeta med gröna transportplaner. 

 Parkering; Arbetspendling med bil behöver minska. Boendeparkering behöver 

prissättas så att garage blir konkurrenskraftiga.  

 Fordonsteknik; Styr hårdare mot energieffektiva fordon, t.ex. i stadens 

upphandlingar. Satsa mer på lokal biogas. I bilagan skriver man att eldrift har stor 

potential men lång startsträcka, och att huvudfokus i Göteborg är att minska 

vägtrafiken. 

Göteborgs kommun startade 2013-05-02 ett Vinnovaprojekt kallat Elmob- 

helhetslösningar för elektrifierad mobilitet156. Projektet Elmob avser att skapa 

konstellationer av aktörer som tillsammans ska utveckla användarvänliga och 

kommersiella helhetslösningar för ökad elektrifierad mobilitet. Tjänsterna kommer att 

utvecklas baserat på de varierande förutsättningarna inom fyra olika stadsmiljöer/ 

områden i Göteborg, där målet är skapa en infrastruktur för elfordon som underlättar för 

användarna att resa på ett mer hållbart sätt. Elmob förväntas bidra till lösningar för: 

 Utvecklad teknik/metod för betalsystem för laddning av elfordon, 

 Lösningar för att möjliggöra laddning av olika fordon vid samma laddstation, 

 Metod för att kartlägga kapaciteten av el och utifrån det placera 

laddinfrastruktur, 

 Utreda behoven av olika elektrifierade lösningar i områden med olika karaktär 

och utifrån resultatet samt utveckla anpassade koncept för tillgång till elfordon. 

P-bolaget ansvarar för utveckla betalningslösningar, Göteborg Energi i samarbete med 

P-bolaget och arbetar fram metoder för att kartlägga elnätskapacitet, Gatubolaget 

kommer att arbeta med etablering av laddinfrastruktur, Test Site Sweden kommer att 

utveckla möjligheterna att ladda olika fordon vid samma laddstation. Trafikkontoret 

ansvarar också för att utveckla användarvänliga koncept för ökat resande med elfordon.  

Det nationella resurscentret Test Site Sweden157 finns i Göteborg. Där samordnas 

forskning och utveckling av elfordonsteknik mellan fordonsindustri, teknikkonsulter, 

högskola och fordonsanvändare. Här medverkar bland annat Trafikkontoret, Göteborg 

Energi och Gatubolaget. Trafikkontoret och Gatubolaget samarbetar dessutom med 

publika laddstationer där man har två ställen, ett vid Heden och ett vid Radiomotet.  

                                                 

155  http://goteborg.se/wps/wcm/connect/5aafe5d9-0ad6-4944-a59b 

47e4b01ca52c/Klimatneutral_trafik_i_Goteborg.pdf?MOD=AJPERES /Rapport 1:2012 Trafikkontoret 

Strategisk planering/2013-12-20  

156 Personlig kommunikation med Anette Thoren, Trafikkontoret/ 2013- 10-27 

157 http://www.testsitesweden.com/om-test-site-sweden/2013-12-20 
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GO:SMART158 är ett projekt som skall hjälpa göteborgarna att resa smartare. CLOSER 

samordnar projektet som finansieras av Vinnova med en budget på 20 miljoner under 

två år. Projektet tar sikte på 100 familjer som har mer än en bil i hushållet till vilka man 

erbjuder en resemäklartjänst. I erbjudandet ingår kollektivtrafik, taxi, elbilspool och 

cykelpool samt uthyrning av andra elfordon. Projektparter är; Västtrafik, AB Volvo, 

Trafikverket, Chalmers, Göteborgs Stad, Thyrén, Lindholmen Science Park, Mistra 

Urban Future, Arby Kommunikation, VGR, Viktoria Swedish ICT, Test site Sweden, 

Pay Ex Finans och Move About.  

Även Göteborgs Energi är aktiva i elfordonsprojekt 159. ”Idag finns det ett hundratal 

elfordon i Göteborg och vi tror på en ökning under de kommande 10–20 åren. Vår 

vision är att det om 10 år kommer att finnas ungefär 30–40 000 elfordon i Göteborg. 

Dessa elfordon kommer att ha ett behov av infrastruktur för laddning”. 

I december 2013 lanserades Göteborgs första miljöprogram med 30 miljoner för 212 

punkter160. Det är uppdelat i två delar, en programdel där tolv lokala miljömål som tar 

sikte på 2020 och en andra mer kortsiktig del. Göteborgs klimatstrategiska program är 

också nu ute på remiss där målet är att till år 2050 minska utsläppen av växthusgaser 

med 75 %. 

I stadsdelen Biskopsgården har en vätgasstation tillfälligt satts upp på prov av Vätgas 

Sverige161. Anställda i Göteborgs Stad har fått chansen att provköra en elbil som tankas 

med vätgas, en så kallad bränslecellsbil. ”Vinsten är framför allt att den har längre 

räckvidd än vanliga elbilar. En annan fördel med vätgasladdning är att den är körbar 

igen på några minuters påfyllning vid en vätgasstation”, säger Vätgas Sverige.  

År 2015 utgör startskottet för ElectriCity162 – en ny testarena med elbussar och 

innovativa hållplatser i Göteborg. Tillsammans med Volvo, Västtrafik och flera andra 

aktörer samarbetar Västra Götalandsregionen för att skapa en attraktivare kollektivtrafik 

med möjlighet att planera samhällen och städer på nya sätt. En ny busslinje skapas med 

bussar som går helt på el och som inte släpper ut några avgaser. Det blir 3 helelektriska 

bussar och 7 hybridbussar. 

SMÖG163 (Stockholm, Malmö, Östersund och Göteborg) är namnet på ett nätverk som 

har till uppgift att stödja samarbetet mellan de stora städerna i Sverige i deras miljö-

arbete. Städerna har olika förutsättningar men kan vinna på att ta vara på varandras 

erfarenheter. 

 

                                                 

158 http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2011-01544/GOSMART/2013-12-20 

159 https://www.goteborgenergi.se/Privat/Projekt_och_etableringar/Laddning_for_eldrivna_fordon/2013-

12-20 

160 www.vartgoteborg.se/prod/sk/vartgotnu.nsf/2013-12-13 

161 http://www.direktpress.se/goteborg/Hisingen/Nyheter/Elbil-med-vatgas-testas-pa-Hisingen/ Elbil med 

vätgas testas på Hisingen/2012-11-11 

162 http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kollektivtrafik/Aktuellt/Unik-testarena-

skapas-i-Goteborg/2013-10-21 

163 Personlig kommunikation med Anette Thoren, Trafikkontoret Göteborg, 2013-10-27 
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Malmö Stad164  

Malmö stad satsar tydligt på el men även biogas som framtidens drivmedel. Även 

satsningar på vätgas har inletts i ett EU projekt med Norge och Danmark. Vid utgången 

av 2015 ska Malmö stads lätta fordonsflotta bestå av 100 procent miljöbilar. Av dessa 

ska 75 procent drivas med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Redan idag är över 

80 % av Malmö stads personbilar miljöbilar och har 8 stycken elbilar. Bland dagens 

miljöbilar är elbilen den som har bäst miljöprestanda, elproduktionen inräknad. En 

övergång från bensin- eller dieseldriven bil till elfordon är en viktig del i att minska 

trafikens miljöbelastning. Ett av Malmös största miljöproblem idag är biltrafiken, 

dessutom är bilar som drivs av el tystare och på det sättet vill man närmare en lösning 

på problem med trafikbuller. Malmö Stad driver en rad projekt för att främja elbilen. 

Bland annat samarbetar man med företag och universitetet för att genom forskning och 

olika testprojekt komma fram till hur laddinfrastrukturen för elfordon bör se ut i Malmö. 

Det ska vara lätt att resa med elbil runt Öresund, särskilt för den som pendlar. Det är ett 

av målen i projektet E-mission som är ett EU projekt lett av Köpenhamns kommun. Där 

medverkar Malmö stad ihop med Region Hovedstaden, Helsingborgs stad, Öresunds-

kraft Region Skåne och HM Skåne under tiden 2011-2013. Projektets intentioner backas 

upp av sju stödparter: E.ON Sverige AB, Better Place Danmark A/S, Center for Grøn 

Transport i Trafikstyrelsen, Gate 21, Move About ApS, Trafikverket Syd och Dansk 

Elbil Alliance. En av aktiviteterna i projektet är elfordonsrallyt Öresund Electric Car 

Rally165 som kör Öresund runt. E-missions166 övergripande syfte är att öka medveten-

heten om och användandet av elfordon i Öresundsregionen bland allmänhet, politiker 

och näringsliv. Öresundsregionen ska bli en ledande elfordonsregion där nya företag 

och tjänster kring elfordon kan utvecklas. Projektet har bland annat tagit fram en över-

gripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen167. I Den skriver man att det i 

oktober 2013 finns omkring 60 elbilar registrerade i Malmö och befintlig ladd-

infrastruktur omfattar 11 laddstationer med sammanlagt ca 51 laddpunkter. En 

laddstolpe med flera laddpunkter för normalladdning kostar i dagsläget ca 50 000 kr att 

anlägga i stadsmiljö. Att fullt ladda ett tomt batteri med normalladdning tar ca 6-10 

timmar, beroende på bilmodell och vilken teknik som används. Rapporten slår fast att 

elbilens räckvidd är tillräcklig för att täcka de flesta bilisters dagliga behov. Det behövs 

dock successivt fler offentliga laddplatser vid målpunkter såsom kollektivtrafikens 

knutpunkter, sjukhus, evenemangsarenor och köpcentra. Dessa platser kan ha en relativt 

låg utnyttjandegrad men fyller en viktig funktion genom upplevelsen av god 

tillgänglighet. 

Under åren 2009 till 2012 drev Malmö Stad och E.ON med stöd från Energi-

myndigheten projektet E-mobility Malmö168. Projektet avsåg att bidra till att öka 

kunskapen om elfordon, sätta standarden för framtidens hållbara transportsystem samt 

bidra till en hållbar stadsutveckling i Malmö genom att testa och utvärdera elfordon och 

                                                 

164 http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Klimat--

Energi/Elfordon.html/130418 samt broschyrer från miljökontoret. 

165 www.oecr.org/2013-12-20 

166 http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Klimat--

Energi/Elfordon/E-mission.html/2013-12-20 

167 Rapport från ÅF-Infrastruktur AB, Malmö (2013). Strategi för implementering av laddinfrastruktur i 

Malmö. 

168 http://www.eon.se/om-eon/Om-energi/Hallbara-initiativ/E-mobility/2013-12-20 
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laddinfrastruktur. En annan viktig del i detta projekt var testhushåll där vanliga 

malmöbor fick testa elbil, elmoped eller elcykel under några månader. I första hand 

valdes testhushåll i flerbostadshus för att öka kunskapen om hur man kan införa 

elfordon till personer som inte äger sin egen parkeringsplats.  

Under samma år 2009 – 2012 medverkade även Malmö stad i projektet Malmö Plug-in 

City 169för att tillsammans med andra aktörer introducera elbilar/laddhybrider samtidigt 

som en infrastruktur etablerades i staden. I projektet skapades en plattform för 

uppbyggnad av infrastruktur för elbilar med fokus på Västra Hamnen och Hyllie/ 

Svågertorp. En samordnad upphandling genomfördes för att säkerställa tillgång på 

elfordon. Malmö stad ingår även i Green eMotion tillsammans med 42 europeiska 

partners. Green eMotion är delfinansierat av EU och har som mål att förbereda den 

europeiska marknaden för elfordon. Projektperiod: 2011-03-01 till 2015-03-01. 

 

Västra Götaland & INTERREG 

Västra Götalandsregionen driver ett initiativ över landgränsen Sverige/Norge för att 

etablera en struktur för elfordon. Ett regionalt initiativ av Innovatum, Fyrbodal, 

Länsstyrelsen, INTERREG och EU. Vid seminariet Elfordon och laddningsstruktur i 

Väst 130319 i Vänersborg medverkade ett flertal företag, myndigheter, institut, 

kommuner från regionen samt intilliggande regioner i Norge. Följande tio punkter togs 

upp170:  

1. Personligt engagemang: Många personer visade ett personligt engagemang för 

elbilar, från olika kategorier, kommunfolk, energibolag, bilbyggare, mm. 

2. Elbilen blir en riktig bil: Många ”riktiga” bilar kommer i el-version. Peugeot, Toyota, 

Volvo, m.fl. kommer nu med elbilar som har samma nivå på säkerhet och komfort som 

vanliga personbilar har. Inte som tidigare att en elbil var en typ ”glasslåda” med elmotor 

i. (Men dessa finns också.) 

3. Elbilen blir förstabil, den ”traditionella” bilen en undantagsbil: De som köpt elbil 

med syfte att den ska vara en andrabil kommer efter ett tag att märka att elbilen används 

mest och att den vanliga bilen används enbart då elbilen inte kan användas, t.ex. för att 

dra husvagn eller åka till stugan. Idag talar man om elbilspooler men i framtiden 

kommer undantagsbilspooler kanske att bli viktigare! 

4. Fortfarande dyrt och riskabelt med elbil som privatperson: En elbil kostar ett par  

hundratusen kronor mer än en konventionell bil. (Fiat 500 kostar 340 000 kr i 

elbilsversion mot 100 000 i vanligt utförande.) Och reparationer kan bli dyrt. Det är 

även ett ovisst andrahandsvärde. Alltså ett antal hinder att jobba på. 

5. Snabbladdningsstolpar ställs ut i ökad omfattning i Norge: Men det är dyrt, en stolpe 

kostar ca 250 000 kr – 1000 000 kr. Dessa är tänkta att i princip fungera som ”nöd”-

stolpar och göra att man kommer fram. Huvudsakligen är scenariot att man laddar 

hemma och på jobbet.   

6. Var kommer elen ifrån? Denna fråga var inte så populär men inte heller så obekväm. 

Men man borde mer visa på totallösningar där elen som man laddar bilen med tas fram 

fossilfritt. 

                                                 

169 http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Klimat--

Energi/Elfordon/Plug-in-City.html/2013-12-20 

170 Arne Nåbo, forskare på VTI medverkade och antecknade/130319 



 

60 VTI notat 21-2014 

7. Elbilar och glesbygd? Också en fråga som inte togs upp. Det verkar som man riktar 

in sig enbart mot urbana miljöer och människor. Osloförare har stora ekonomiska 

lättnader: ingen bom-peng, får köra i bussfil, inga skatter vid köp, låg årlig avgift, … 

8. Norska fylken beslutar att enbart köpa fossilfria fordon. Kanske är det kommuner och 

andra offentliga organisationer som kommer att bli ”early adopters” av denna teknik?  

9. Elbil när det är iskallt! Den 19:e mars var det 5 minusgrader och blåsigt. För att få 

värme har i princip alla elbilar bränslevärmare. Volvo C30 har en värmare som går på 

etanol (E85), och behöver ”tanka” varannan vecka om man kör 12 mil varje dag.  

10. När boomar elbilen? När ny teknik etableras sker ofta en boom (eller ketchup-

effekt) en vacker dag. Svårt att se när denna kommer att inträffa i Sverige. I Norge 

(Oslo) säger man att det håller på att ske, men där har man också alla ekonomiska 

incitament.  

Dessutom finns projektet ECOAST171, elbilsnätet i Väst som startades av Länsstyrelsen 

i Västra Götaland 2012 för att driva på utvecklingen av elladdinfrastruktur i Västra 

Götaland, med ett speciellt fokus på området kring vägen mellan Göteborg och Oslo. 

Energimyndigheten har bidragit med resurser och i projektet ingår ett antal innovativa 

aktörer på elladdningsinfrastrukturområdet från kommuner, företag och organisationer.  

 

E6:an skall bli El6:an172  

”Västsverige gör en bred satsning för att E6:an ska bli EL6:an då Energimyndigheten 

har beviljat drygt 3 miljoner till projektet att utveckla laddinfrastruktur för elfordon 

längs E6:an mellan Göteborg och Oslo. Satsningen omfattar allt från utveckling av 

laddinfrastruktur till utbildning och elbussar”. 

”De svenska och norska infrastrukturministrarna utsåg 2010 två sträckor i Sverige som 

demonstrationssträckor för en utvecklad laddinfrastruktur. Den ena finns mellan 

Trondheim och Sundsvall (den så kallade Green Highway), och den andra mellan 

Göteborg och Oslo. Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar projektet som har 

en total budget på drygt 12 miljoner kronor och i projektet längs E6 deltar nio olika 

aktörer som tillsammans kompletterar varandra:    

 •Swedavia satsar på laddstationer på Göteborg Landvetter Airport.  

 •Lerums kommun satsar på en utbyggnad av laddinfrastrukturen.  

 •Företaget ETC AB tar fram en elbuss för matning till järnvägen i Ale.  

 •Business Region Göteborg arbetar med exponering av vad som sker till 

internationella intressenter.  

 •Göteborg Energi deltar med workshops kring utbyggnad av laddinfrastruktur.  

 •Innovatum i Trollhättan utreder snabbladdstationer och kompetensutvecklar, 

tillsammans med Hållbar utveckling Väst, kommunernas sakkunniga.  

 •Sunfleet arbetar med elbilar i bilpooler.  

 •Test Site Sweden bygger upp system för uppföljning och utvärdering av 

samtliga projekt.”    

 

                                                 

171 www.ecoast.nu/2013-12-20 

172 www.lansstyrelsen.se/vastragotaland, 2012-03-07 
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Sundsvall-Östersund-Trondheim173 

I Green Highwayprojektet arbetar Sundsvall-Östersund-Trondheim (SÖT) tillsammans 

med kraftbolag och andra företag för att skapa en fossilbränslefri transportkorridor från 

Sundsvall till Trondheim och bidra till tillväxt och utveckling i regionen. Samarbetet 

sträcker sig hela 45 mil från Norska havet till Östersjön, genom tre regioner och två 

länder. I området finns en riklig tillgång på förnybara energikällor som vind, vatten och 

skog. Det finns därför goda förutsättningar för att skapa ett hållbart transportsystem i 

Mittskandinavien. Saklig, marknadsneutral och så fullständig information som möjligt 

om tillgången på elbilar och laddhybridbilar är viktiga teman i arbetet med att stimulera 

elbilsutvecklingen.  

Green Highway skall vara en fossilbränslefri transportkorridor som bidrar till att skapa 

affärsmöjligheter, hållbar tillväxt, minskad klimatpåverkan och attraktiv miljö för 

turister och boende. Green Highway arbetar med: 

 Miljövänlig utveckling, innovation och turism i en grön korridor från kust till 

kust. 

 Omfattande utveckling och införande av hållbara transportsystem och –lösningar 

som baseras på förnybar energi. 

 Att ge områdets stora naturtillgångar och attraktioner en användarvänlig och 

hållbar utformning som också stimulerar till internationell turism. 

 Betydande FoU-verksamhet, industriella etableringar och teknisk utveckling i 

regionen inom transportsystem och energiproduktion. 

 Att genomföra ändringar som andra bara talar om, det sker genom SÖT-

samarbetet, politiskt engagemang, omfattande samarbete mellan offentliga och 

privata verksamheter, och praktisk handlingskraft. 

SÖT publicerar en elbilsguide som uppdateras två gånger per år. 

                                                 

173 http://www.greenhighway.nu/green-highway/2013-12-20 
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Figur 4 Geografisk utsträckning för Green Highway med laddstationer och tankställen 
utmärkta174. 

 

4.6.9 Pågående forskning - några exempel  

Forskning som inkluderar elbilen sker oftast i samarbeten mellan fordonsindustrin, 

högskolor, universitet, institut och med hjälp av konsulter. I denna kunskapsöversikt 

kan inte alla forskningsprojekt redovisas. Vi hänvisar till de tekniska högskolornas 

hemsidor och redovisar nedan om FFI/Vinnova, som är en stor finansiär inom området.  

Därefter följer en presentation av forskningen på Viktoria Swedish ICT, VTI och SP 

vilket är institut med fokus på tillämpad forskning. 

 

FFIs färdplaner175   

FFI står för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation och är ett samarbete mellan 

staten (Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania, 

AB Volvo, Volvo personvagnar och FKG)176. Syftet är att finansiera forsknings-, 

innovations-och utvecklings- aktiviteter med fokus på områdena klimat & miljö samt 

säkerhet. FFIs färdplaner angående elektrifieringen med plug-in fordon på kort sikt och 

elfordon möjligen på lång sikt, eftersom initiativet huvudsakligen drivs av fordons-

aktörerna. Satsningen innebär FoU verksamhet för ca 1 miljard kr per år varav de 

offentliga medlen utgör hälften. Projektportföljen ska till två tredjedelar bestå av klimat 

och miljö samt en tredjedel vara inriktad mot säkerhet. FFI-styrelsen har beslutat att 

färdplaner ska upprättas som en hjälp att styra FFI-programmet i rätt riktning. 

”Färdplanerna ger en konkret bild av vart vi ska och vägleder kommande satsningar 

inom FFI. De visar också hur innovationssystemet måste se ut för att stödja den 

utvecklingen.” Färdplaner är framtagna inom områdena Energi och miljö, Fordons- och 

                                                 

174 http://www.greenhighway.nu/laddstationer/ 2014-04-17 

175http://www.vinnova.se/PageFiles/156233354/FFI%20Energi%20och%20Milj%c3%b6%20f%c3%a4rd

plan%202011.pdf/2013-12-20 

176 http://www.vinnova.se/sv/ffi/2013-12-20 
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trafiksäkerhet, Hållbar produktionsteknik, Transporteffektivitet. Dessutom finns även en 

övergripande broschyr177 . 

Inom respektive färdplansbeskrivning har dessa mål preciserats. Inom exempelvis 

energi- och miljöområdet är målsättningen att till 2020 uppnå: 

 50 % energieffektivisering (kWh/km) genom konkurrenskraftiga personbilar. 

 Minst 20 % energieffektivisering (kWh/ton∙km) från kommersiella fordon 

(lastbilar, bussar och arbetsmaskiner). 

 Minst 10 % av drivmedelsanvändningen inom vägområdet skall vara förnybar. 

 Energianvändningen per producerat fordon skall, ur ett livscykelperspektiv, ha 

minskat med 20 %. 

 Utsläppen av emissioner såsom buller, partiklar, kväveoxider mm. skall minskas 

så att gränsnivåerna för dessa föroreningar även kan uppfyllas i speciellt 

känsliga områden och större städer. 

Samtliga färdplaner ges i form av principskisser, med milstolpar som skall vara 

uppnådda 2015, 2020 och 2025. Milstolparna som skall uppnås anges i form av 

förtydligande mål och vilka satsningar som skall göras för att nå målen (Pettersson, 

2012). 

Sedan 2010 har FFI parterna drivit ett gemensamt projekt med syfte att fortgående 

identifiera och formulera strategiskt viktiga forsknings- och utvecklingsbehov för 

svenska aktörer inom området Electromobility. Definitionen av electromobility är: 

Koncept, teknologier och infrastruktur för fordon där framdrivning helt eller delvis sker 

med elektrisk drivlina syftande till energieffektivisering eller för att använda el från 

elnätet. Exempel på aktiviteter är omvärdsanalys, kompetensinventering, provresurs- 

och behovsinventering samt studier av incitamentsystem. Ett flertal rapporter återfinns 

på Vinnovas hemsida. Inom ramen för FFI har ett nytt program startat kallat FIFFI som 

skall verka under 3.5 år 130701 till 3161231 på totalt 45 miljoner sek. Det analys-

område man skall fokusera är ’ integrerad utveckling av fordon och 

trafikinfrastruktur178.  

 

Viktoria – Swedish ICT179  

Viktoria Swedish ICT är ett icke-vinstdrivande forskningsinstitut som ligger på 

Lindholmen i Göteborg och är en del av Swedish ICT. Viktoria fokuserar på fordons-

och transport forskning i kombination med Informations- och Kommunikationsteknik 

(ICT) och sysselsätter i dagsläget drygt 50 forskare. Viktoria bedriver forskning i fem 

olika applikationsområden: Electromobility, Cooperativa Systems, Sustainable 

Transports, Sustainable Business och Digitalization Strategy. Inom Electromobility-

området bedrivs i dagsläget ett 25-tal projekt kring t.ex. induktionsladdning, 

energistyrning i fordon, skattningsalgoritmer för batteriladdning, infrastruktur och 

affärsmodeller. Aktiviteterna kring induktionsladdning startade 2010 med en utredning 

kring automatiska laddsystem i samarbete med Vattenfall180. Induktionsladdning visade 

                                                 

177 http://www.vinnova.se/PageFiles/156233354/F%C3%A4rdplaner%20FFI.pdf/2013-12-20 

178 http://www.vinnova.se/sv/ffi/FFI---strategiska-satsningar/2013-12-20 

179 https://www.viktoria.se/2013-12-20 

180 http://www.viktoria.se/node/8596. Förstudie demonstration och utvärdering av automatisk induktiv 

laddning./2012-12-20 
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sig fördelaktigt och numera finansierar Energimyndigheten ett projekt som syftar till att 

demonstrera och utvärdera induktiv laddning av elbilar. Fokus för utvärderingen ligger 

på hur användaren upplever tekniken och handhavandet och avsikten med projektet är 

att försöka undanröja potentiella hinder för en massintroduktion av elfordon.  

Andra projekt är det nyligen avslutade projektet ”Electric vehicle intelligent infra-

structure”, eller kort och gott ELVIIS, där man utvecklat system så att föraren själv kan 

styra laddningen av bilen medan den är ansluten till ett vanligt eluttag. Dessutom 

möjliggör systemet att energikostnaderna kan styras till bilägarnas egen energifaktura.  

Det arbetas även inom elektrifierade vägar, friflytande elbilspooler i Shanghai samt 

elektrifierad taxi. Ett annat aktuellt elbilsprojekt är Business Model Innovation för 

elfordon (BeliEVe). Är privat bilägande verkligen lösningen för framtida personliga 

transportbehov, frågar man sig här. Privatägda bilar är oftast parkerade, upp till 90 % av 

tiden, och om alla kostnader för ägandet summeras är kostnaden per körd kilometer 

mycket hög. Bilägandet blir också mer och mer besvärande eftersom tillgången på 

parkeringsplatser för privatägda bilar minskar stadigt. Kanske är det dags att tänka om 

och försöka hitta alternativ? Detta är precis vad Viktoria Swedish ICT hoppas på i 

projektet som nu genomförs tillsammans med Ericsson AB och finansierats av 

Energimyndigheten. Inom projektet har det tagits fram fyra alternativa affärsmodeller 

för elbilsanvändande. Projektet startades i december 2011 och håller precis på att 

avslutas i slutet av 2013181.   

 

Statens Väg- och Transportforsknings Institut VTI182  

VTI är ett statligt forskningsinstitut vars verksamhet omfattar samtliga transportslag och 

områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, 

trafikanalys, människan i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, 

transportekonomi samt transportsystem. Ett antal projekt har fokus på transportsektorn 

och klimatet, exempelvis ett projekt i samarbete med Linköpings universitet183 som 

handlar om hur svenska kommuner arbetar med omställningsarbetet för minskad 

klimatpåverkan. Syftet är att identifiera nyckelåtgärder för att åstadkomma ett effektivt 

klimatomställningsarbete. Ett annat projekt tar fram en simuleringsmodell med olika 

typer av godstransporter, inkluderande ellastbilar184. VTI deltar också i olika 

logistikprojekt samt forskning med beräkningsmodellen HBEFA för utsläpp av CO2.  

Nedan redovisas några av VTIs projekt fokuserar på elbilen: 

EVERSAFE185: (Everyday Safety for Electric Vehicles) är ett projekt som ska fokusera 

på frågor kring säkerhet för elbilar och målsättningen är att genom olika studier kring 

aktiv och passiv säkerhet arbeta fram rekommenderade säkerhetskrav för framtidens 

elbilar. Det är användarna som kommer att stå i centrum och VTI kommer att göra 

simulatorsstudier och beteendestudier för att se hur förarna hanterar de tekniska fel som 

                                                 

181 Presentation av Stefan Pettersson från Viktoria Swedish ICT 130424 

182 www.vti.se/12013-12-20 

183 http://www.vti.se/sv/publikationer/miljovanligare-transporter-mal--och-intressekonflikter-i-

kommunala-och-regionala-besluts--och-planeringsprocesser/ VTI rapport 754 av Robert Hrelja/2012-08-

28 

184 www.citymoveproject.eu/2013-12-20 

185 http://www.eversafe-project.eu/ 2013-12-20 
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kan inträffa i elbilar. Resultatet av studierna kommer att bli underlag för de rekommen-

derade säkerhetskraven. De första resultaten från en fokusgruppsstudie visar att de som 

hade erfarenhet av att köra elbil var mest oroliga avseende säkerheten med hög-

spänningen i bilen medan de som inte hade erfarenhet av att köra elbil var mest oroade 

för vad som skulle ske vid en olycka. Vidare framkom ett antal frågor kring elbilens 

säkerhet både under körning, vid laddning, vid en olycka och kring bilens åldrande som 

kan vara av vikt att beakta vid introduktionen av elbilar.  

Nya elektriska drivlinor kan innebära nya typer av fel jämfört med dem som uppstår i 

konventionella bilar. Det kan exempelvis röra stabiliteten för elbilen på vägen, något 

som skiljer sig från dagens konventionella bilar med förbränningsmotor. Fler elbilar i 

trafiken innebär också att det är viktigt att vi studerar frågor kring krock-mekanik, kemi 

och elektrokemi närmare i samband med krock. Säkerheten för elbilar är något som 

diskuteras internationellt, men då handlar det mest om att utarbeta riktlinjer med fokus 

på den dagliga användningen av elbilar. I Eversafe är fokus på själva olyckan och 

efterföljande fas. Sverige och Tyskland samarbetar med detta. Förutom att koordinera 

projektet kommer VTI även att leda arbetet med säkerhetskrav och analys. I projektet 

medverkar också KTH, Volvo Cars, Fraunhofer-Gesellschaft, Technische Universität 

Chemnitz, och Bundesanstalt für Straßenwesen. Projektet pågår till 2014 och är 

finansierat av EU-kommissionen via ERA-NET-programmet genom Vinnova. 

VTI har även startat ett projekt inom Demonstrationsprogram för Elfordon, finansierat 

av Energimyndigheten kallat ’Elektriska vägar – en simulatorstudie’186. Syftet med 

studien är att modellera, testa och utvärdera ett antal koncept av betydelse för elektriska 

vägar ur förarens perspektiv. Metodiken består av två delar; dels en metod, ”Future 

oriented activities”, för att ta fram scenarios, dels en metod, ”Simulator based design”, 

för utveckling av koncept. Det är ett demonstrationsprojekt som vill ge ett flertal parter 

möjlighet att åskådliggöra olika framtidsscenarier och att beslutsfattare kan se möjliga 

lösningar för en framtida elväg. 

Ytterligare ett elbilsprojekt kallat ’Fördjupad förståelse av användarbeteenden vid 

partiell elektrifiering av miljöanpassad bilpark’ har startat i samarbete med Linköpings 

universitet187. Projektet är finansierat av Energimyndigheten inom ramen for 

programmet Demonstrationsprogram for Elfordon. Genom att utnyttja befintlig 

infrastruktur hos Linköpings universitet, vill man studera beteendefrågor som behövs 

for att förstå vilka metoder, vilken teknik och vilka styrmedel som behövs för ett 

storskaligt införande av elfordon kopplat mot planeringarbete för framtidens hållbara 

städer (s. k. Smart Post Carbon Cities). Avsikten är att, inom Linköpings universitet 

samt Linköping och Norrköpings kommuner, utföra omfattande studier av fordon, 

batterier, laddning och laddinfrastruktur i verkliga förhållanden. Projektet kommer att 

belysa samverkan mellan användare, bilpool och biltillverkare, forskning genom 

simulering, fördjupade beteendevetenskapliga studier och intervjuer. 

 

                                                 

186 http://www.vti.se/sv/nyheter/framtidens-elvagar-testas-i-simulator/2013-12-20 

187 https://www.energimyndigheten.se/Forskning/Transportforskning/Fordon/Elfordon-laddhybrider-och-

hybridfordon/Demonstrationsprogram-for-elfordon/ 2013-12-20 
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut188  

SP är en institutskoncern ägd av staten genom RISE Holding AB. SP bidrar till hållbar 

utveckling genom att ta fram ny kunskap och tillförlitligt tekniskt beslutsunderlag för 

användning i näringsliv och samhälle. SP Batteri- och hybridsystem är en forsknings-

miljö som tillsammans med industrin och andra forskningsaktörer utvecklar framtidens 

lösningar för säkrare och miljömässigt hållbara transporter. SP skriver att kompetens 

kring batteri- och hybridsystem spelar en allt mer central roll hos fordonsindustrin. SP 

är en partner i den utveckling som sker av komponenter, system och kravsättning m m 

till denna typ av fordon. Det är dessutom inte bara den traditionella fordonsindustrin 

med personbilar, lastbilar, bussar och arbetsmaskiner som använder sig av tekniken. 

Eldrivna cyklar, mopeder, handikappfordon och så kallade ”neighbourhood electric 

vehicles”, det vill säga långsamtgående eldrivna fordon, använder sig också av batteri- 

och hybridteknik.  

SP tillhandahåller många olika provningstjänster. Exempel på sådana är system-, 

komponent-, helfordons- och prestanda provning samt helfordonstestning enligt de 

senaste versionerna av lagkrav och basstandarder för el- och hybridfordon. SP ger också 

utbildning. Då säkerheten är av största vikt när det gäller försäljning av el- och 

hybridfordon är intresset för säkerhetsrelaterade utbildningar störst. Andra efterfrågade 

utbildningar rör energieffektivisering, batteriteknik, simulering och hydraulik. 

SP driver idag ett flertal forskningsprojekt kring batteri- och hybridsystem och fler är på 

gång. Ämnena spänner från metodutveckling, säkerhetskrav, nya tillämpningsområden 

till framtida teknik-behov. Forskaren Lars Hoffman189 deltar i projektet Räddnings-

kedjan tillsammans med andra parter (se MSB) och har skrivit rapporter om bränder i 

elbilar vid laddning och kollision samt redovisat om risker med släckning av bränder i 

batterier. 

 

 

4.7 Internationella initiativ 

4.7.1 Övergripande 

Vid FN:s klimatkonferens i Cancun i Mexico 2010 åtog sig alla industriländer att ta 

fram nationella långsiktiga strategier får att åstadkomma låga växthusgasutsläpp. FN:s 

vetenskapliga klimatpanel, IPCC skriver i sin rapport för 2013190 att det är 95 procent 

sannolikt att människan ligger bakom klimatförändringarna. “Det är möjligt att klara det 

viktiga tvågradersmålet men att det är extremt bråttom att klimatsäkra och utveckla våra 

samhällen världen över”. 

Inom FN finns ett flertal organisationer som inom olika områden arbetar för samarbete 

och enigheter om regler och standardiseringar. The United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE) är en multilateral plattform som har till syfte att 

underlätta ekonomisk integration och samarbete mellan medlemsländerna för att främja 

hållbar utveckling och ökat välstånd. Genom dialoger förhandlar här om internationella 

standardiseringar, lagar, regleringar och normer samt utbyte av ’best practice’ och 

expertis.    

                                                 

188 www.sp.se/2013-12-20 

189 Telefon och mailkontakt med Lars Hoffman 2013-11-29 
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2010 höll Informal Group on Electric Safety (ELSA) sitt 8:e möte, där regler för 

energilagring diskuterades191. Ett flertal presentationer från olika länder presenterades 

under ämnet ’Electrical safety provisions for vehicles in-use, post-crash and Safety 

Standards For Eco-Car Batteries’.  

Några år senare, 2012, höll ’Informal Group on Electric Vehicle Safety’ sitt första mote 

under titeln ’Electrical Vehicle Safety - Global Technical Regulation (EVS-GTR)’192. 

Vid detta möte informerades om utvecklingen och diskuterades gemensamma 

standarder kring elbilssäkerhet. På denna hemsida finns 13 presentationer från stora 

biltillverkare till länder och EU. Europakommissionens forskningscenter presenterar 

exempelvis batteritestning.  

International Energy Agency (IEA) är ett självständigt organ grunda 1974. Dess främsta 

uppdrag är tvåfaldigt: att främja energisäkerhet bland sina medlemsländer genom 

gemensamma reaktioner på fysiska störningar i oljeförsörjningen, och att ge auktoritativ 

forskning och analys om olika sätt att se till pålitlig, prisvärd och ren energi för sin 28 

medlemsländer och till andra.  

IEA har publicerat en ‘Technology Roadmap for electric and plug-in hybrid electric 

vehicles’193. På sin hemsida194 skriver man att el-och plug-in hybridbilar, om de kopplas 

till elproduktion med låga utsläpp av växthusgaser (GHG), kan bidra till att minska 

oljeanvändandet och CO2 betydligt, särskilt i tidsram 2030–2050. Viktiga åtgärder 

måste starta nu för att nå delmål och därmed betydande marknadsandelar på lång sikt. 

Visionen om denna färdplan är att uppnå bred acceptans och användning av elbilar och 

laddhybrider i hela världen år 2050, och om möjligt i god tid innan. Huvudsyftet för 

denna färdplan för EV/PHEVs, är att bidra till att skapa en vision för spridningen av 

tekniken, ange ungefärliga, genomförbara mål, och identifiera åtgärder som krävs för att 

komma dit. Den beskriver också hur olika intressenter och kan arbeta tillsammans för 

att nå gemensamma mål, och hur regeringspolitik kan stödja processen.  

IEA har gjort en översikt över elbilar i olika storstäder. I EV City Casebook195. A look 

at the global electric vehicle movement 2012, presenteras 16 olika städer utifrån sin 

utveckling på elbilsfronten. (Kontaktperson i Sverige är eva.sunnerstedt@stockholm.se. 

Översikten innefattar följande 16 städer/regioner i nio länder: Amsterdam, Barcelona, 

Berlin, BrabantStad (Nederländerna), Goto islands (Japan), Nagasaki, Hamburg, 

Helsinki, Kanagawa, Los Angeles, New York City, North East England, Partland, 

’Research triangle’ in NC (North Carolina), Rotterdam, Shanghai och Stockholm.   

På tankesmedjan Forbes hemsida196 kommenterar Justin Gerdes från’ The Global 

Electric Vehicle Movement’ ovannämnda skrift genom att säga att: Globala ledare vill 

ha 20 miljoner EVs och plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) i världen år 2020 men 

2011 såldes cirka 40 000. Om en exponentiell tillväxt skall bli verklighet behöver 

kostnaden för avancerade batterier sjunka, och smarta policys måste utvecklas för att 

                                                 

191 http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/elsa_8.html./2013-12-20 

192 http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/evs_01.html/2013-12-20 

193 http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,39359,en.html/2013-12-20 

194 http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,3851,en.html/2013-12-20 

195https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EVCityCasebook.pdf/2013-12-20  

196 http://www.forbes.com/sites/justingerdes/2012/05/11/the-global-electric-vehicle-movement-best-

practices-from-16-cities/ 2012-11-5 

mailto:eva.sunnerstedt@stockholm.se


 

68 VTI notat 21-2014 

antalet EV skall öka i städerna. De städer som skriften tar upp har ca 30 % av världens 

EVs och rapporten tar upp de hinder som måste övervinnas för att nå uppsatta mål. Men 

vidare skriver man att även om marknaden är liten så ser det lovande ut och marknaden 

behöver komma över flera utvecklingsstadier, optimeringar och uppskalning. EV City 

Casebook tar upp olika former av stöd och förmåner. Det kan vara finansiella såsom 

skatterabatter på bilen, borttagna registreringskostnader, tullar, parkeringsavgifter eller 

rabattering av laddutrustning. Eller icke finansiella såsom; speciella parkerings-

möjligheter, tillgång till vissa motorvägsfiler eller hjälp med laddning. Många städer har 

också gjort upphandling av elbilar till städernas fordonsflotta, installerat publika 

laddstationer eller fört samman olika parter för att identifiera och hantera tekniska, 

ekonomiska och regelbarriärer för införandet av elbilen. 

På Wikipedia går det att läsa om de nationer som tillverkar elbilar som enbart drivs av 

el, dessa är följande 197 (denna lista är förmodligen inte komplett): 

Japan: Mitsubishi i-Miev och Nissan Leaf  

USA: Chevrolet Volt, AC Propulsion, Fisker Automotive, Spark Electric Vehicles och  

Tesla Motors 

Tyskland: Bayern Motor Werken (BMW) och Smart 

Sverige: EV Adapt och National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS fd. Saab) 

Norge: Think City och Elbil Norge 

Kina: Fly Bo  

Storbritannien: Lightning Car Company  

Brasilien: Obvio  

Indien: Reva Electric Car Company  

Kanada: Feel Good Cars 

Kroatien: Rimac Automobili 

                                                 

197 http://sv.wikipedia.org/wiki/Elbil/2013-11-30 
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4.7.2 Europa - EU 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG198 ska upphandlande 

myndigheter, och enheter samt vissa operatörer beakta energi- och miljöpåverkan under 

hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av 

vissa föroreningar, när de köper in vägtransportfordon. Detta i syfte att främja och 

stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns 

bidrag till gemenskapens miljö-, klimat- och energipolitik. EU har också skapat stöd till 

lokala och regionala energiprojekt. Stödet kallas ’Finansiellt instrument för hållbara 

energilösningar’ EEE-F. 

Europeiska kommissionen presenterade 2011 en färdplan för en konkurrenskraftig och 

koldioxidsnål ekonomi till 2050199. För att hålla temperaturökningen under 2 ºC 

bekräftade europeiska rådet i februari EU:s mål att senast 2050 minska utsläppen av 

växthusgaser med 80–95 % jämfört med 1990. Regeringen200 skriver att ”för att uppnå 

det målet till 2050 visar analyser i färdplanen att inhemska utsläppsminskningar (det vill 

säga exklusive tillgodoräknande av internationella insatser) behövs på 25 procent till 

2020, 40 procent till 2030 och 60 procent till 2040 (jämfört med 1990). Kommissionens 

analys visar att EU med nuvarande åtgärder kommer att nå en 20-procentig inhemsk 

minskning av växthusgasutsläppen till 2020. Om utsläppsminskningarna skjuts på 

framtiden kommer de totala kostnaderna för att nå 2050-målet liksom priset på 

utsläppsrätter på sikt att bli högre än om åtgärder vidtas redan nu”. I färdplanens 

scenarier kombineras de fyra viktigaste alternativen – energieffektivitet, förnybar 

energi, kärnkraft samt avskiljning och lagring av koldioxid. ”Av resultaten framgår 

framför allt följande201: 

 Det är fullt möjligt att fasa ut de fossila bränslena, och det kan på lång sikt bli 

billigare än att fortsätta som tidigare. 

 Viktigast är energieffektivitet och förnybar energi, oberoende av vilken 

energimix man väljer.  

 Vi måste omgående börja modernisera infrastrukturen för att slippa dyra 

omställningar i framtiden. 

 En gemensam energimarknad är viktig för att hålla nere energikostnaderna och 

trygga försörjningen. Energimarknaden bör vara fullbordad senast 2014”. 

 

I EUs Vitbok202 – Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett 

konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, finns flera riktmärken för att 

uppnå målet med 60 % minskning av växthusgasutsläppen. Följande kan påverka 

elbilens vidare utveckling: 

                                                 

198 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0033&rid=2 /Direktiv 

2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. 

Europeiska unionens officiella tidning nr L 120 , 15/05/2009 s. 0005 – 0012 

199 http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm/2013-12-20 

200 www.regeringen.se/sb/d/15365/a/181562/2013-12-20 

201 http://ec.europa.eu/news/energy/111219_sv.htm/2011-12-19 

202 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SV:PDF/2013-12-20 
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 ”När det gäller stadstransporter, fram till 2030, halvera användningen av fordon 

som drivs med konventionella drivmedel. Fasa ut dem i städerna fram till 2050. 

Fram till 2030 uppnå i princip koldioxidfri stadslogistik i stadskärnorna”. 

 ”Upprätta ett välfungerande och EU-omfattande multimodalt TEN-T-stamnät 

fram till 2030 med ett nät av hög kvalitet och kapacitet fram till 2050 och en 

motsvarande uppsättning informationstjänster”. 

 ”Fram till 2020 inrätta en ram för ett europeiskt system för multimodal 

transportinformation, transportförvaltning och betalning”. 

 ”Göra framsteg mot en fullständig tillämpning av principerna ”användaren 

betalar” och ”förorenaren betalar” och åtaganden från den privata sektorn att 

eliminera snedvridande faktorer, däribland skadliga subventioner, generera 

intäkter och säkerställa finansiering för transportinvesteringar”. 

EU har utfärdat en strategi för rena och energieffektiva fordon KOM (2010)203. I den 

skriver man att det viktigt att undanröja eventuella lagliga hinder för att uppmuntra 

elektrifiering av vägtransporter. Standardisering uppmuntra både inom och utom 

fordonsteknik. Strategin beskriver ’the state-of-play’ för lagar och standardiseringar 

inom EU och internationellt och ämnar visa på möjligheter att påverka identifierade 

hinder både för införandet av rena elbilar och hybrider. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 

typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och 

lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och 

underhåll av fordon204. För att begränsa föroreningarna från vägfordon införs genom 

den här förordningen EU-krav för utsläpp från motorfordon och berörda reservdelar 

(normerna Euro 5 och Euro 6). Genom förordningen införs också åtgärder för att 

förbättra tillgången till information om reparationer av fordon och för att se till att 

fordon som uppfyller de aktuella normerna kommer snabbare i produktion.  

Euro 5-normen tillämpas från den 1 september 2009 i fråga om typgodkännande och 

kommer att tillämpas från den 1 januari 2011 i fråga om registrering och försäljning av 

nya fordonstyper. Euro 5-normen:  

Utsläpp från dieselfordon: 

 kolmonoxid: 500 mg/km; 

 partiklar: 5 mg/km (en sänkning med 80 % jämfört med Euro 4-normen); 

 kväveoxider (NOx): 180 mg/km (en sänkning med drygt 20 % jämfört med Euro 

4-normen); 

 summa av totalkolväten och kväveoxider: 230 mg/km. 

                                                 

203 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/roadmap-

electric-cars_en.pdf / 2013-12-20 

204 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_sv.htm/2013-12-20 
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Utsläpp från fordon med bensin-, naturgas- eller gasoldrift: 

 kolmonoxid: 1 000 mg/km; 

 icke-metankolväten: 68 mg/km; 

 totalkolväten: 100 mg/km; 

 kväveoxider (NOx): 60 mg/km (en sänkning med 25 % jämfört med Euro 4-

normen); 

 partiklar (enbart för fordon med direktinsprutade bensinmotorer för mager 

förbränning (lean burn): 5 mg/km (ett helt nytt gränsvärde som inte fanns i Euro 

4-normen). 

Euro 6-normen skall tillämpas från den 1 september 2014 i fråga om typgodkännande 

och från den 1 september 2015 i fråga om registrering och försäljning av nya fordons-

typer. Euro 6-normen: 

För alla fordon med dieselmotorer gäller att utsläppen av kväveoxider måste minskas 

kraftigt när Euro 6-normen träder i kraft. T.ex. så sätts gränsen för utsläpp från fordon i 

kategori M (persontransporter) och kategori N1/klass I (varutransporter) till 80 mg/km 

(en ytterligare sänkning med drygt 50 % jämfört med Euro 5-normen). Gränsvärdet för 

summan av utsläpp av totalkolväten och kväveoxider från dieselfordon sänks också. För 

t.ex. fordon i kategori M (persontransporter) och kategori N1 klass I (varutransporter) 

sänks gränsen till 170 mg/km. 

Då det gäller fordonsindustrin släppte den Europeiska Kommisionen ‘European strategy 

on clean and energy efficient vehicles’ under 2010 skriver Leurent och Windisch 

(2011). Strategin skall uppmuntra utvecklingen och mottagandet av rena och 

energieffektiva fordon. EU har för avsikt att bli marknadsledande och teknologiskt 

utmärkande för ren och energieffektiva fordon, samtidigt som man stödjer hållbar 

utveckling och reducerar EUs beroende av fossila bränslen och dess utsläpp från 

transportsektorn. Avsikten är att revidera nuvarande regelverk genom att ge standards 

och regler för fordonsutsläpp, att stödja forskning och utveckling i gröna teknologier, att 

stödja konsument information och marknadens mottagande genom att introducera 

electro-mobility projekt inom hela EU, att vara engagerad i internationella 

standardiseringsaktiviteter och dialog.  

The European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC) är den 

europeiska teknikplattformen (ETP) för vägtransporter. EUs Roadmap ‘Electrification 

of Road Transport’ från 2012 205 har utarbetats ERTRAC, EPoSS och SmartGrids och 

leds av ordföranden i ERTRAC. Författarna till färdplanen rekommenderar ett nära 

samarbete med PPP European Green Cars initiativet med internationella partners inom 

området för helt elektriska fordon (FEV). Följande åtgärder är av betydelse: 

 Att gå med i och ansluta sig till IEAs Hybrid och Electric Vehicle 

genomförandeavtal och dess särskilda arbetsgrupper. 

 Att etablera ett intensivt utbyte av information, människor och teknik med 

regeringar och industri i USA och Japan, t.ex. genom de electro-mobility 

relaterade färdplaner som har utvecklats under de senaste åren, och för att 

utveckla gemensamma program 

                                                 

205 

http://www.ertrac.org/pictures/downloadmanager/1/52/electrification_roadmap_june2012_62.pdf/2012-

06-30 
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 Att etablera och strategiskt hantera bilaterala kontakter i EU till Kina och 

Sydkorea 

 Stödja exploatering, demonstration och använd electric-mobility i megastäder, 

t.ex. i Brasilien. 

 Att presentera den europeiska kapaciteten inom området elektrisk fordonsteknik 

vid stora internationella mässor, konferenser och evenemang.  

 

I Europa hålls årligen en EEVC European Electric Vehicle Congress206. Det finns ett 

flertal initiativ inom EU för att stödja processen mot minskade utsläpp av koldioxid, 

nedan kommer några att beskrivas.  

Ett tidigt EU-initierat projekt var ZEUS projektet207 som fokuserade på hur städer och 

regioner kan komma över hinder för att nå noll eller liten miljöpåverkan från 

transporter. Stockholm koordinerade projektet som varade mellan 1996–2000 och åtta 

städer deltog; Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, London, Palermo, Bremen, 

Luxemburg, och Aten. Slutrapporten Reducing Barriers to Zero and Low Emission 

Mobility a Guide for Cities, ger åtta policyrekommendationer. 

The European Green Cars Initiative (EGCI)208  är en av tre Public Private Partnerships 

(PPP) inom EUs ekonomiska återhämtningsplan som lanserades 2008. Den stöder EUs 

ambitiösa klimatmål, såsom minskning av CO2-utsläppen med 60 % fram till år 2050. 

Syftet är att stödja forskning och utveckling inom teknologi och infrastruktur som är av 

vikt för att åstadkomma ett genombrott i användandet av förnybar och ej förorenande 

energikällor, säkerhet och trafikgenomströmning. Green Cars Initiative är trots sitt 

namn inte bara för personbilar utan även forskning för lastbilar, förbränningsmotorer, 

användning av bio-metan och logistik. Fokus är dock på elektrifiering av mobilitet och 

vägtransporter. 

Green EMOTION Projektet209 lanserades officiellt 2011. Under fyra år kommer det att 

arbeta för att förbereda grunden för den storskaliga användningen av EU-omfattande 

elektromobilitet. Projektet har en total budget på 42 miljoner euro och kommer att 

finansieras av Europeiska kommissionen med € 24 miljoner euro. Green EMOTION är 

ett konsortium bestående av 43 partners från näringslivet, energisektorn, elektriska 

fordonstillverkare och kommuner samt universitet och forskningsinstitut. De har gått 

samman för att undersöka de grundläggande villkoren som måste uppfyllas för hela 

Europa elektromobilitet. Det primära målet med projektet är att definiera europeiska 

standarder. För detta ändamål bedrivs praktisk forskning i olika demonstrationsregioner 

över hela Europa för att utveckla och demonstrera en allmänt accepterad och användar-

vänlig ram som kombinerar kompatibla och skalbara tekniska lösningar med en hållbar 

affärsplattform. Det som kommer att studeras är utveckling av laddningsnät, innovativa 

lösningar, olika typer av elbilar, samt städerna infrastruktur. 

En teknisk kunskapssammanställning gjordes av Hacker et al. (2009) för The European 

Topic Centre on Air and Climate Change (ETC/ACC). Vilket är ett konsortium av 

                                                 

206 http://www.eevc.eu/index.html/2013-12-20 

207 www.zeus-europe.org/2013-12-20 

208 http://www.green-cars-initiative.eu/public/documents/PPP-EGVI-Roadmap-Final%202013_web.pdf 

Multiannual Roadmap for the Contractual Public Private Partnership European Green Vehicles 

Initiative/2013-12-20 

209 http://www.greenemotion-project.eu/home/index.php/2013-12-20 
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Europeiska institute under the Environmental Agency210. I denna gör man en kritisk 

genomgång på 169 sidor av litteraturen som omfattar miljöpåverkan av en storskalig 

introduktion av elbilar i Europa.  

Clean Vehicle Portal211är en ny webdatabas där de som kan tänka sig köpa elfordon kan 

man få hjälp med regler, kostnadsberäkningar och information för att underlätta beslut. 

EEO European Electro-mobility Observatory212 syftar till att övervaka all större EV 

utveckling i Europa för att underlätta faktabaserad politiska beslut på alla nivåer och att 

engagera ett stort antal lokala myndigheter och aktörer inom industrin. EEOs internet-

portal samlar data, analyserar och redovisar. Regelbundna seminarier anordnas för att ta 

itu med frågor och för att utbyta erfarenheter och bästa praxis. HyER213, the European 

Association for Hydrogen and Fuel cells and Electro-mobility in European regions, 

bildades i samarbete med EU kommissionen 2008. HyER stöder spridningen av vätgas 

och bränslecell-teknologi samt electro-mobility i Europa. Målet är att bidra till 

minskningen CO2 utsläpp, miljöskydd samt ekonomisk tillväxt och anställning. HyER 

är representerad i 30 regioner och städer i Europa. HyER ägnar sig främst åt att: 

 genom partnerskap i flera elbilsprojekt samla data om fordons- och 

infrastrukturutvecklingen i EU. 

 genom samarbete med EU:s institutioner och regeringar ge stöd för att utveckla 

ett ramverk för policy att integrera ren teknologi på lokal nivå. 

 stödja strategier för att implementera och marknadsintroducera ny teknologi och 

miljövänliga lösningar. 

 

HIT är ett projekt till 50 % finansierat av EU via TEN-Ts innovationsprogram, samt till 

50 % av projektaktörerna214. HIT avser ta fram en vätgasinfrastruktur för delar av 

Europa. Genom HIT ska olika länders implementationsplaner synkroniseras och bilda 

en transportkorridor genom Europa med vätgastankstationer och utefter vägen. Detta är 

i linje med EU-kommissionens förslag (från januari 2013) om kravet på vätgas-

tankstationer var 30:e mil. I dagsläget tas det fram nationella planer för Danmark, 

Frankrike, Nederländerna och Sverige. Andra länder som exempelvis Tyskland och 

Storbritannien har egna initiativ och har nära samarbete med HIT-länderna.   

 

Tyskland 

I augusti 2009 utfärdade Tyskland en plan för elektrisk rörlighet/transporter (NEPE) där 

siktar man på 1 miljon elbilar till 2020 och 5 miljoner till 2030. Marknaden skall 

utvecklas och fram till 2016, därefter sker en upptrappning och från och med 2017 sker 

en massmarknadsutveckling av elfordon. 2010 startades en nationell plattform 

(Nationale Plattform Elektromobiliät – NPE) för att stödja målen i NEPE med konkreta 

förslag. Förutom undantag från trängselskatt på 5 år finns inga ekonomiska 

uppmuntringar för elbilar. Det planerades för att elbilar registrerade före 2015 har 

möjlighet att få skatteförmån under 10 år (Leurent och Windisch, 2011).  

                                                 

210 http://acm.eionet.europa.eu/docs/ETCACC_TP_2009_4_electromobility.pdf/2013-12-20 

211 http://www.cleanvehicle.eu/ 2013-05-02 

212 http://ev-observatory.eu/category/about/2013-11-30 

213 http://www.hyer.eu/about-hyer/about-hyer /2013-11-11 

214 http://www.hit-tent.eu/2013-12-20 
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I Europa är det Tyskland som går i täten för elbilar med bränsleceller215. Där satsar 

staten och näringslivet tillsammans en miljard euro på forskning och 

marknadsintroduktion av vätgas och bränsleceller. Biohytan är biogas med en 

inblandning av vätgas (8–30 volymprocent). Den kan användas i alla gasfordon och 

leder till förbättrad körbarhet och minskade utsläpp. Tyskland stimulerar elbils-

försäljningen med skattebefrielse (befrielse från fordonsskatt i tio år för elbilar och 

hybrider som släpper ut max 50 gram CO2 per kilometer om de registreras före den 31 

december 2015), fria parkeringsplatser och egna snabbfiler i storstäderna. Det tyska 

näringslivet satsar runt 17 miljarder euro på forskning och utveckling samt produktion 

av elbilar. Utan dessa främjande åtgärder är det inte möjligt att nå målet en miljon 

elbilar 2020. Tyska regeringen har dock klart uttalat att det inte blir fråga om några 

nybilspremier. Det systemet leder till snedvriden konkurrens, konstaterar regeringen.  

Björn Bergman skriver i Automotorsport216 att satsningen på elbilar inte bara handlar 

om nya produkter och exportinkomster, det handlar enligt Angela Merkel även om 

minst 30.000 nya arbetstillfällen i Tyskland fram till 2020.  Utredningen Nationale 

Plattform Elektromobilität (NPE) kommer fram till att marknaden för elbilar 

(tillverkning och försäljning) befinner sig i en förberedelsefas fram till 2014, och spår 

att den verkliga massmarknaden skjuter fart mellan 2018 och 2020. Först då börjar 

elbilsmarknaden bli självbärande ekonomiskt. I den tyska regeringens satsning på 

elektromobilitet ingår också bidrag till en pilotanläggning för tillverkning av litium-

jonbatterier i staden Ulm i södra Tyskland. Staten går via forskningsministeriet in med 

"en ansenlig" summa i ett nätverk för utveckling av litiumjonbatterier som förkortat 

kallas KLiB. Där ingår 25 ledande företag och forskningsinstitutioner som arbetar för 

att utveckla cell- och batteritillverkning i Tyskland. Totalt handlar nätverkets 

investeringar om många miljarder euro.  

Leurent och Windisch (2011) skriver också om regionala initiativ. Utav de 500 miljoner 

euro som Tyskland satsar på utveckling av EVs skall 115 miljoner gå till etableringen 

av åtta electro-mobility regioner. Forskning, industri, regioner, städer och kommuner 

skall samarbeta för att elbilar skall bli en integrerad del i transportsystemet. Dessa 

regioner skall utgöra ’centres of excellence’ där EV relaterad forskning skall genom-

föras, infrastrukturen skall utvecklas och testflottor skall utvärderas. En av dessa 

regioner är Rhine-Ruhr området (NRW) där man har en målsättning på att leverera 

250.000 elfordon till marknaden.  

 

Holland  

Staden Amsterdam har satt målet till 2040, då alla bilar skall få sin energi från el som 

tillverkats från vind, sol eller biomassa217. Det fanns 750 elbilar 2012 och förväntning-

arna är att ha 10 000 till 2015. Man hävdar att Amsterdam är den laddningstätaste 

staden per capita genom att man idag har 350 publika laddningsstationer på en 

befolkning av 780 000 invånare218. 

                                                 

215 http://www.vatgas.se/fakta/vaetgas-som-fordonsbraensle/2013-04-05 

216 http://www.powercircle.org/se/display/PowerCircle-i-media/tyskland-ska-bli-bast-pa-elbilar.aspx. 

Tyskland ska bli bäst på elbilar/ 2011-05-19 

217 http://www.forbes.com/sites/justingerdes/2012/05/11/the-global-electric-vehicle-movement-best-

practices-from-16-cities 

218 http://www.eltis.org/index.php?ID1=5&id=60&news_id=4193/2013-04-30 
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S. Pettersson från Viktoria Swedish ICT219berättar att Amsterdam satsar på el-taxi, 

bilpooler och batteribyten. I Holland har man redan 8000 elektriska fordon och 3000 

laddstationer med ett mål på 15 – 20 000 EVs till 2015, man satsar 10 miljoner euro på 

Euro Electromobility programmet. De flesta hushåll har gas så hemmaladdning är ett 

problem där smart grids kan vara en lösning. Skattesubventioner finns med ca 5000 

euro på 4 till 5 år som efter hand kommer att tas bort. 60 % av all elbilskörning görs 

genom Car2Go (Smart bilar). Företag har ännu förmånligare skatteregler vilket gör att 

elektrifierade tjänstebilsförare kan spara upp till 165.000 kr under de första 5 åren220. 

”Fastned som är en ny aktör i Holland har dock bestämt dig för att snabbladdning är rätt 

väg att gå. Med mer än 200 snabbladdare som har beställts från ABB kommer Hollands 

nät av snabbladdare öka med mer än 400 % på 18 månader”221. 

Det är främst plug-in hybrider som lockar elbilsköparna i Holland och under förra året 

såldes det 4331 PHEV att jämföra med 786 rena elbilar (Kangoo ZE ej medräknad) 222.  

Tyvärr visar det sig att ägare till laddhybrider i Holland enbart kör fossilt då skatte-

lättnaderna inte påverkas om fordonen laddas eller ej223. 

IEA utnämnde 2012 Rotterdam i Holland till den mest framgångsrika elbilsstaden i EU, 

med 1100 elbilar vilket innebär 532 elbilar för var 100 000 registrerad bil. 

 

Frankrike 

I Frankrike har man ambitionen att 7 % av nybilsförsäljningen skall utgöras av elbilar 

till 2015, 16 % år 2020 och 27 % år 2025, vilket innebär 4,5 miljoner elbilar år 2025 

skriver (Leurent och Windisch ( 2011). Den franska miljö och energimyndigheten 

(ADEME) satsade 750 miljoner Euro 2009 för att utveckla miljövänliga bilar. Specifika 

medel har avsatts för konstruktion och utveckling av batterier där man även ser till 

recycling  

Franska industripartners har gått samman för att garantera en efterfrågan på 50.000 

elfordon inom 5 år för de stora biltillverkarna i Frankrike (Renault and PSA). Renault 

har från La Poste fått en order på 15.637 st Kangoo ZEelectric och PSA fick en order på 

3.074 av Peugeot Ion modell (Leurent ochWindisch, 2011).   

Paris borgmästare lanserade hösten 2010 Autolib, med 3.000 elbilar och över 700 

stationer utspridda i staden224. Man prenumererar på tjänsten ungefär som på en tidning. 

Parisborna är redan vana vid systemet, som sedan ett par år finns för lånecyklar, Vélib. 

Prenumeranterna betalar 15 Euro i månadsavgift och 5 Euro för varje halvtimme som de 

använder elbilen. Systemet är alltså tänkt för riktigt korta körningar, t.ex. när man tar 

tunnelbanan till affären men behöver en bil för att köra hem vad man handlat. Det är 

möjligt att hämta och lämna bilen på olika ställen. Kanske är den främsta fördelen att 

användarna garanteras parkeringsplats, vilket inte är allom givet i Paris. Autolib testas 

                                                 

219 Presentation av S Petterson från Viktoria Swedish ICT 2013/ 

220 http://blixtgordon.wordpress.com/2013/04/03/plug-in-hybrider-populara-i-holland 

221 http://www.laddaelbilen.se/i/t6340525/abb/ 2013-07-10 

222 http://blixtgordon.wordpress.com/2013/04/03/plug-in-hybrider-populara-i-holland/ 

223 http://green.autoblog.com/2012/11/09/dutch-fleet-owners-buying-phevs-for-rebates-then-using-only-

gas/Dutch fleet owners buying phevs for rebates then using only gas. 

224 http://www.gronabilister.se/rapporter/Så blir kommunen Elbilsbäst i Sverige från 2011/2013-12-20 
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från juni 2011. Paris räknar med att systemet ska befria staden från tiotusentals vanliga 

bilar, och därmed minska trängseln och luftföroreningarna. 

Leurent och Windisch ( 2011) skriver att Frankrike har för att tillse en stödjande 

infrastruktur, lagstiftat att varje ny byggnad med parkeringsplatser skall förses med el 

samt att parkeringsplatser hos arbetsgivare måste ha eluppkoppling år 2015. Man har 

satsat 60 miljoner Euro på 1 250 publika laddstationer och målet är 9.9 miljoner 

laddpunkter 2025. Elbilar stöds av ett system där bilar med större utsläpp får betala 

avgifter och skatter för de med lägre. Ett samarbete mellan Frankrike och Tyskland har 

utvecklat lika standard för laddinfrastruktur i regionen Strasbourg, Karlsruhe, 

Mannheim och Stuttgart.   

 

Estland 

Estland gör en jättesatsning på elbilar skriver Jan Melin i Nyteknik. I Estland finns år 

2013, 165 snabbladdare från japanska Chademo. Genom ett nytt nät som täcker hela 

Estland är det aldrig längre än 60 km till en laddstation för elbilar där en full tank kostar 

20 kronor225. På 30 min laddas bilens batteri till 90 % vilket ger en körsträcka på upp till 

140 km beroende på bilmodell. Betalning sker med ett speciellt kort eller via mobilen 

och det finns olika betalmodeller. Laddstationerna som får elkraft från ABB har 

placerats vid publika platser som köpcentra, bensinstationer, postkontor, banker och 

parkeringsplatser. I Estland får de som köper en elbil ett statligt stöd på upp till 

motsvarande 150.000 svenska kr och de som vill skaffa en egen laddare vid bostaden 

kan få ett bidrag på 8.500 kr. Denna elbilssatsning finansierades av att Estland sålde 10 

miljoner utsläppskrediter till Mitsubishi. De fick 25 miljoner euro i betalning, plus 507 

elbilar av märket Mitsubishi iMiev226.  

 

Storbritannien - London 

I UK lämnar man den teknologiska utvecklingen till marknaden och man vill inte 

favorisera vissa bränsletekniker skriver Leurent och Windisch (2011). I mitten av 2010 

hade UK avsatt över £450 miljoner i stöd för (PH) EVs och över £300 miljoner kommer 

att investeras i ‘Plug-in car grant’ programmet där 786 privatpersoner och företag 2011 

kunde välja på 10 bilmodeller av ultra-miljöbilar och få ett understöd på £5.000 t.o.m. 

2014. Leurent och Windisch (2011) skriver vidare att ett infrastrukturprogram lämnar 

bidrag för att uppmuntra företag att installera laddstationer och man stöder fordons-

utveckling. Inom ett demonstrationsprogram har 340 nya innovativa bilar utvecklats på 

olika ställen i UK och man följer konsumenternas attityder och beteende genom att 

logga data. EVs betalar ingen fordonsskatt och har den lägsta förtagsbilsbeskattningen. 

Enligt Leurent och Windisch (2011) har London som mål att utveckla 25.000 

laddstationer och 100.000 elbilar skall rulla på stadens gator. Huvudmotiven är att 

minska koldioxidutsläppen, förbättra luften och reducera buller. 5 % av Londons 

bilbestånd skall bestå av elbilar 2015 och alla londonbor skall inte vara mer än en mil 

från närmaste laddstolpe.  Förutom de nationella förmånerna ger London elbilsstöd i 

form av subventionerad parkering och billigare laddning.   

                                                 

225http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3644352.ece/2013-02-22 

226http://media.ecoast.nu/2013/11/Rapport-Estland-oktober-2013.pdf/2013-12-20  
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London testar också sladdlös laddning för 50 taxibilar227. Projektpartners är Renault, 

Chargemaster och Drayson Racing. En bilflotta med Renault Fluence Z.Es kommer att 

bli basen vid lanseringen 2014. Qualcomm’s Halo induktiva system kommer att 

användas och man kommer att pröva regelverk kring systemet och användarnas respons 

till tekniken. Säkerhetsmässigt är systemet godkänt då elektriciteten endast strömmar då 

de två enheterna, en för marken och en från bilen, är förankrade. Tekniken tål regn, snö 

och is och riskfritt för de som har medicinsk elektrisk utrustning såsom pacemakers. 

Man kan ladda 3kw vilket ger 7-8 timmar för full laddning och snabbladdning med både 

7kw på 3 timmar och 20kW på 30 min. Poängen är att kablar inte måste användas vilket 

passar taxi som ofta väntar och sedan snabbt behöver köra iväg. Den kinesiska bil-

tillverkaren BYD och London taxibolaget Green Tomato Cars har också startat ett 

samarbete med 50 eltaxibilar228. 

 

Österrike - Wien 

Spyra från AustriaTech229 redovisar att Österrike i september 2013 hade 1.827 BEV  

samt 9.995 hybrider. BEV svarar för 0.04 % av alla bilar i Österrike. Flest BEV, 396 

finns i distriktet Vorarlberg. Där pågår det regionala initiativet VLOTTE vilket är ett 

demonstrationsprojekt i de västra delarna av Österrike. Leurent och Windisch (2011) 

skriver att det tillhör en av de största EV-modellregionerna i Europa. Denna region i 

Rehndalen karakteriseras av låg folktäthet men med homogen struktur. 200 personer 

ville delta i projektet 50 % fler än de 100 elbilar som delades ut till olika grupper. De 

flesta bilarna i detta projektet är norska TH!NK med sodium-nickel batterier. Inom ett år 

hade bilarna sammanlagt kört mer än 150.000 km.  

I Österrike prioriterar man att se på hela transportsystemet, vilket inkluderar 

transportbeteende på lång sikt. Man fokuserar på forskning och utveckling av 

transportteknologi genom att investera över 20 miljoner euro. Ett exempel på det är 

programmet “Electromobility for all: Urban Electromobility” som fokuserar på städer 

med mindre än 50 000 invånare och bildelningskoncept. 

 

4.7.3 Norge och Danmark 

De åtta huvudstäderna i Norden: Köpenhamn, Helsingfors, Mariehamn, Oslo, 

Reykjavik, Stockholm, och de självstyrande områdenas huvudorter Nuuk och Torshavn 

har enats i The Nordic Eight – Nordic solutions for sustainable cities230. Gruppen vill 

bl.a. främja “gröna” fordon genom att uppmuntra mer miljövänliga bilar. Oslo, 

Stockholm and Reykjavik har påverkat sina regeringar till att implementera grönare 

policys som stöder bilar med låg miljöpåverkan, möjliggöra laddning, alternativa 

bränslen och att sänka avgifter för dessa. Städerna har ambitionen att gå ännu längre 

genom att införa fri parkering och andra förmåner för miljövänliga fordon. 

                                                 

227 http://www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/index.php/2012/11/07/london-cabbies-to-lead-ev-wireless-

charging-trial/ London cabbies to lead EV wireless charging trial 

228 www.hyer.eu/hyer-highlights/projects/ 2013-11-11 

229 http://www.hyer.eu/wp-content/uploads/2013/10/20131025_EEO-

Webinar_30.10.2013_AustriaTech.pdf / Presentation av H. Spyra, senior policy expert responsible for 

supporting the Transport Ministry in implementing the National Electromobility Strategy – 

www.hyer.eu/2013-12-20 

230http://www.miljo.oslo.kommune.no/getfile.php/Milj%C3%B8portalen%20%28PMJ%29/Internett%20

%28PMJ%29/Bilder/English/nordic8Catalogue_060612.pdf/2013-12-20 
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Norge – Oslo 

Det fanns i juni 2012 i Oslo stad 1545 elbilar, ca 2500 i Stor Oslo och 4 000 i regionen 

samt 400 kommunala och 230 privata laddstationer 231. Detta gör Oslo till en 

världsledare då det gäller elbilar i förhållande till invånarantalet (ca 600 000 i Oslo 

stad).   

Nedan har elbilsstimulanserna i Norge rangordnats efter hur allmänheten uppfattar dem 

i positivbemärkelse (Fingenbaum och Kolbenstvedt, 2013):  

1. Momsbefrielse vid inköp (annars 25 %) 

2. Tillgång till kollektivtrafikkörfält  

3. Undantag från trängselavgift/bompeng (eller nedsatt avgift i vissa fall) 

4. Undantag från registreringsavgift 

5. Reducerad årlig fordonsskatt (några tusen) 

6. Gratis reserverad parkering på offentliga p-platser med laddning 

7. Reducerad förmånsbeskattning 

8. Egen bilskylt 

9. Subventioner till laddstationer 

Därtill stimulerar offentlig sektor utbyggnaden av laddinfrastruktur. Den som i offentlig 

sektor kör elbil, får ersättning på 4 NOK/km mot 3.50 NOK/km för andra bilar, och den 

som väljer elbil som förmånsbil får 50 % skatteförmån. 

2011 startade man ett projekt för att på sikt göra alla kommunens fordon eldrivna. 

Stadens el är förnybar då den helt produceras från vattenkraft. På Oslos websida finns 

en karta av alla laddstationerna och en mobil app är tillgänglig, och det går även få 

bidrag för att installera nya laddstationer 232. Rapporten ’Elbilslandet – En sann 

Norgehistoria’ är framtagen som en del av projektet Nordic Electric Avenue233, som 

syftar till att utveckla infrastrukturen för elbilar i Danmark, Sverige och Norge. Här 

skriver man att den norska elbilsframgången är numera allmänt känd och Norge har nu 

över 8 000 elbilar, över 3 000 laddstationer och närmare 100 snabbladdare. Elbilarna 

stod 2011 för 1,6 % av den totala nybilsförsäljningen, högst i världen.  

Vidare skriver man i rapporten att elbilar ägs huvudsakligen av privatpersoner, med en 

näringslivsandel på cirka 30 %. Det beror mycket på att undantaget från registrerings-

avgift främst gynnar hushållen. 62 % av elbilarna är registrerade i Oslo och Akershus 

fylken. Asker kommun är elbilstätast, med en elbil per 40 hushåll, och en elbilsandel av 

nybilsförsäljningen på 7,2 % redan våren 2011. Det går en elbil per 630 hushåll i Oslo, 

med en elbilsandel i nyförsäljningen på strax över 2 %. Elbilar är generellt sett vanligare 

i kommuner med hög inpendling till städer med hög bompeng, eller där färjeavgiften är 

hög. Elbilen ersätter vanligen andrabilen, som kan vara ny eller begagnad, men är ibland 

ett rent tillskott och utökar därmed bilparken i Norge. Prosams undersökning visar att 

                                                 

231 http://worldcongress2012.iclei.org/fileadmin/templates/WC2012/Documents/Presentations/C5-

Roesland.pdf/City of Oslo- Promoting ecomobility in Oslo, presentation at  ICLEI World Congress 2012-

06-16 

232http://www.miljo.oslo.kommune.no/english/local_transport/oslo_a_world_leader_in_electric_vehicle_

use/Oslo has taken a number of steps to increase the share of electric vehicles in the city’s traffic. /2012-

08-06 

233 http://www.bwz.se/miljorapporten/UserFiles/Files/801_Elbilar%20i%20Norge.pdf Elbilslandet– en 

sann Norgehistoria./ 2013-12-20 
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den som i Norge bytt till elbil minskar sin andel transporter med kollektivtrafik från  

23 % till under 6 % av de totala resorna, och ökar bilandelen i resor till/från jobbet från 

65 % till 83 %, i en jämförelse av beteende före/efter inköpet. Också gång och cykling 

minskar234. 

Fingenbaum och Kolbenstvedt (2013) från Transportökonomiskt institutt (TÖI) skriver i 

sin rapport om elbilsutvecklingen i fem faser. 2013 är man inne i fasen med den 

expanderande marknaden där flera stora bilimportörer säljer elbilar. Elbilsmarknaden är 

nu en fri marknad med hög konkurrens och det säljs flest bilar till privatpersoner. Olika 

koncept saluförs bl.a. med elbil där man dessutom får 20 dagars gratis hyra av bensinbil 

under 3 år för att göra det lättare att ha ett enbilshushåll. Kommunerna håller på att få 

upp ögonen för elbilen, Oslo kommun har lagt ett anbud för att köpa 1000 elbilar.  

Vidare skriver man att det mångåriga samspelet mellan privata aktörer, offentliga 

myndigheter och frivilligorganisationer har lett till att Norge idag har den största 

elbilsmarknaden i värden i förhållande till folkmängden. Utvecklingen efter 2017 

kommer att bero på vilka subventioner som kommer att bibehållas och hur 

konkurrensen med andra teknologier kommer att utvecklas. Nu lanseras Tesla, där el 

och elstolpar ingår i bilköpet. 4000 elbilar kör över Stor-Oslo tullarna varje dag. 

Problem är vinterkörning då elbilen tål kyla sämre och behöver värmas före start, under 

17 grader minus blir batteriet förstört.  

Fingenbaum och Kolbenstvedt (2013) menar att den statliga organisationen Transnova 

som startades 2009 har gjort det möjligt att finansiera utbyggnaden av laddstationer i 

stor skala, och att starta olika test- och demonstrationsprojekt. Problemet idag kan vara 

att laddstationerna kan vara fulla, då de med långladdning ibland används som p-plats. I 

Norge har 42 % tillgång till två bilar, 45 % av de yrkesverksamma har tillgång till p-

plats. Numer är det medelinkomsttagare som köper, men det har funnits kritik mot att 

man sponsrar de redan rika med gräddfiler och parkering, vilket möjligen kan bli värre 

med att dyrare bilar som Tesla introduceras. I dag ligger Norge redan under målkurvan 

för utsläpp av CO2, d.v.s. 120 g och ser det som möjligt med en nivå på 85g.  

Enligt statistik från "Opplysningsrådet for veitrafikken"235 , OFV i Norge så ligger Tesla 

Model S i topp över nyregistrerade bilar under september månad 2013. Tesla hade en 

marknadsandel på 6,1 % i september 2013, vilket kan jämföras med exempelvis Mazda 

CX-5 med 4,2 % och VW Golf på 4,9 %. Det är mycket prat om Tesla Model S i Norge 

och de skattesubventioner som bilen får. Toppmodellen Model S Performance kan 

köpas för ca 600.000 NOK (ca 655.000 SEK) efter alla subventioner. Skulle Teslan inte 

ha dessa subventioner utan behandlas som en bil med bensinmotor, hade priset hamnat 

på ca 1.340.000 NOK (1.460.000 SEK).  

ZERO236 är en norsk organisation som stöder fordon utan utsläpp, de har också en 

webbsida kallad www.klimabiler.no som informerar om alla fordon med noll utsläpp på 

den norska marknaden.  

                                                 

234 www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/rapporter_planer/rapporter/2011/kjop-og-bruk-av-ladbare-

biler.html?id=664868/2013-12-20 

235 http://www.laddaelbilen.se/2013/09/19/tesla-model-s-den-mest-s%C3%A5lda-bilen-i-norge-

18349665/2013-09-19 

236 www.zero.no/2012-12-20 
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En undersökning i Norge 2012237 genomförd av Norstat för Volvo Personbilar Norge, 

visar att 8 av 10 norrmän vill köpa laddbar bil nästa gång de köper bil om den har 

samma räckvidd, pris och storlek som motsvarande bensin eller dieselbil. Mer än 

hälften menar att bristen på laddstationer är det största hindret för att köpa elbil. ”Skall 

vi klara att nå målet med ett genomsnittsutsläpp på 85 g CO2/km från nya bilar år 2020, 

måste en fjärdedel av de nya bilarna som säljs vara laddbara, i dag är andelen under  

5 %” säger Volvo. Undersökningen är en del av Volvos nya miljörapport – ”Norsk 

bilrevolusjon – veien mot 85 g/km”. 

Norges mål för år 2020 är att ha 200.000 EVs vilket är ca 10 % av det nuvarande 

bilbeståndet, dessutom siktar man på 30.000 publika laddstationer (Leurent och 

Windisch, 2011). Oslo har målet att reducera GHG utsläpp med 50 % till 2030238. Oslo 

skapar en marknad för vätgas. Fyra tankstationer för vätgas fanns i regionen 2012.  

 

Danmark - Köpenhamn 

”I Danmark finns cirka 2,3 miljoner bilar, med en årlig försäljning på cirka 170.000 nya 

bilar per år239. Bilmarknadens utformning domineras av de höga viktavgifterna på cirka 

180 %, med 25 % moms, med undantag för varubilar (”gule plader”) och vissa 

kundgrupper, som taxi och statliga myndigheter. Totalt finns i Danmark i oktober 2013 

cirka 1.500 elbilar, varav hälften i huvudstadsområdet. De fördelar sig på 541 

”trillingar” (Citroën C-Zero, Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn), 265Renault Fluence EV 

(genom Better Place, se nedan), 221 Renault Kangoo, 85Nissan Leaf, 48 Tesla S och ett 

trettiotal dansktillverkade Mini-El som ännu rullar.  

De största kunderna har varit det nu konkursade Better Place-projektet, Köpenhamns 

kommun med över 100 elbilar, Sixt med ungefär lika många elbilar för uthyrning och 

Clever som leasat över 200 elbilar i två år. En stor andel av de begagnade elbilarna säljs 

i Norge.  

Prognoser för 2020 varierar mellan 19.000 och 79.000 elbilar ackumulerat, enligt ett 

gemensamt arbete från DONG Energy, Energinet.dk och Dansk Energi (juni 2013). För 

2030 är antalet enligt samma prognos 120.000 – 417.000 elbilar”.  

”I september 2012 antog danska folketinget regeringens skattereform, som befriar 

elbilar och vätgasbilar från registreringsavgift, bränsleförbrukningsavgift och viktavgift 

t.o.m. 2015. Elbilar har fortsatt full moms, vilket ger elbilar högre kostnad.  

40 miljoner kronor anslogs i mars 2013 till elbilsstimulans. Fram till 15 november kan 

man söka om stöd från energistyrelsen som avser finansierade 3 – 4 större, koordinerade 

projekt på cirka 10 miljoner kronor var, med fokus på bilar snarare än laddinfrastruktur.  

I Köpenhamn hade elbilar till december 2011 gratis parkering, därefter togs det bort 

efter att stadens jurist slagit fast att det inte är lagligt – en diskussion liknande den 

svenska. Närmare 500 p-platser enbart för elbilar finns dock. I Odense och 

Frederiksberg har elbilar och bilpoolsbilar ändå gratis parkering. När Köpenhamn 

beslutade att inte införa trängselavgifter, tillsattes en Trängselskommission som 

                                                 

237  http://www.vestfoldblad.no/nor/Motor/8-av-10-nordmenn-vil-ha-elbil/ Dag Christian Holm - 

29.11.2012 

238 Ola Elvesrtuen Vice Mayor for Environment and Transport City of Oslo ICLEI World Congress, 2012, 

June, 16th Belo Horizonte, Brazil 

239 http://www.gronabilister.se/arkiv/rapporter/danska-elbilslaget-2013/2013-12-20  
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presenterade en lång rad förslag om hur Köpenhamns innerstad kan förbättras avseende 

miljö och luftkvalitet, bl.a. stöd till elbilar, som eventuellt förverkligas 2014”. 

Ett demonstrationsprojekt finns också på Bornholm (Leurent och Windisch, 2011). 

Danska posten skaffar 50 Mercedes Vito E-CELL , den största beställningen för 

Mercedes hittills, efter framgångsrika försök med tre av Mercedes elbilar på Bornholm. 

 

4.7.4 Övriga världen 

USA  

Leurent och Windisch (2011) menar att de huvudsakliga motiven för USA att stödja 

utvecklingen och användandet av alternativa bränslen och fordon, är att försäkra sig om 

tillgång på fordonsbränsle, att vara världsledande på förnybar energi och att skapa 

arbetstillfällen för att skapa återhämtning i ekonomin och för miljön. Vidare skriver han 

att de flesta beslut och stöd tas på delstatsnivå där Kalifornien är den stat som har flest 

stöd och hårdast lagstiftning kring alternativa bränslen. USA har också varit delaktigt i 

the U.S–China Electric Vehicles Initiative som har som mål att utveckla gemensamma 

standards och demonstrationsprojekt samt the Japan–U.S. Clean Energy Technologies 

Action Plan för att främja gemensam energi och teknologiforskning (Leurent och 

Windisch, 2011). 

Hundratusen elbilar med bränsleceller kommer att produceras från och med 2015240, har 

Daimler, Ford, GM/Opel, Honda, Hyundai, Kia, Renault, Nissan och Toyota meddelat i 

ett gemensamt uttalande 2009. Bilproducenterna ser år 2015 som den tidpunkt då de är 

mogna att släppa ut större antal fordon på vägarna. En av de regioner som har kommit 

längst när det gäller infrastrukturen för vätgas som fordonsbränsle är Kalifornien 

(California Fuel Cell Partnership). Los Angeles i Kalifornien blev av IEA (international 

Energy Agency) 2012 utnämnd till världens näst bästa elstad. Los Angeles har mer än 

2.000 elbilar och ett mål med 8.000 till 2015.  

GM ska ha 500.000 helt eller delvis eldrivna bilar på vägarna senast 2017. Det innebär 

att Chevrolet, Buick, GMC och Cadillac tillsammans ska sälja 100.000 elbilar om året 

med start redan 2013. Men målet innebär att även hybrider räknas in i siffrorna – hos 

GM går tekniken under namnet eAssist. GM fokuserar på laddhybrider, där bilen kan 

drivas på el vid stadskörning och där en förbränningsmotor tar över på längre sträckor. 

Bilen kan sedan laddas i ett vanligt uttag241.  

Thegreencarwebsite.co.uk skriver ändå i februari 2013 att USA backar från sitt tidigare 

elbilsmål242. 2012 såldes ca 50.000 elbilar i USA, mot energidepartementets prognos på 

200.000, och nu tror man inte att målet en miljon elbilar på vägarna till 2015 nås, men 

ser en hög andel elbilar som nödvändigt för att klara industrins utsläppsmål till 2025. 

USAs federala budget satsar USD 7,5 mdr till 2019, varav USD 2,4 mdr i stöd till 

batteritillverkare och USD 3,1 mdr i lån till tillverkare. 

 

                                                 

240 http://www.vatgas.se/fakta/vaetgas-som-fordonsbraensle/2013-04-05 

241 http://www.svd.se/naringsliv/motor/gm-storsatsar-pa-elbilar_7681066.svd /2012-11-19 

242http://www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/index.php/2013/02/01/us-backs-away-from-1-million-ev-

goal-by-2015/ 
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Kina 

Kina gör en strategisk satsning på miljö och hoppas inom tre år tillhöra världens 

ledande producenter av el- och hybridbilar. Siktet är att under perioden 2008 till 2011 

gå från 2.000 tillverkade el- och hybridfordon till en halv miljon. Man satsar också 

betydande resurser på att forska kring alternativa drivmedel, skriver Tillväxtanalys243. 

Drivkraften för Kina är energisäkerhet, en exportpotential för inhemsk bilindustri samt 

att dämpa luftföroreningar i städerna skriver Andersson et al. (2013). Målsättningen är 

att ha 500.000 el-och hybridbilar år 2015 och 5 miljoner år 2020 med en produktions-

kapacitet på 2 miljoner fordon år 2020 och 400.000 laddningspelare till år 2015. Leurent 

och Windisch (2011) framför att Kina har stakat ut en plan för utvecklingen av EV-

teknologi och man satsar 18 miljoner euro på batteriutveckling, en modest summa i 

jämförelse med USA. 25 städer utgör pilotfall där de kommunala fordonen får nationellt 

understöd. De fem stora städerna Shanghai, Changchun, Shenzhen, Hangzhou, och 

Hefei erbjuder också förmåner till godkända elbilar och andra miljöbilar, EUR 5.500 

(maximum för PHEVs) och EUR 6.600 (maximum för BEVs)).  

S. Pettersson från Viktoria Swedish ICT 244 berättar att man i Beijing har begränsat hur 

många bilar som får nyregistreras och det är lång kö att få köpa en bil. Om du köper ett 

laddelfordon får du gå före i kön. Dessutom är de undantagna från begränsningsregler 

när och var du får köra. Kina gör också massiva investeringar i forskning och utveckling 

samt i utbyggnad av infrastrukturen men fordonsföretagen och kraftnätsbolagen är 

oense om lösningen för laddinfrastrukturen. Kraftnätsbolagen vill ha batteribytes-

stationer medan fordonsbolagen vill ha laddstationer och hemmaladdning. Det finns 100 

biltillverkare i Kina och de stora har inte börjat sälja laddfordon ännu. Största till-

verkaren är Cherry, Jianghuai, BYD och Shanghai Auto (SAIC). Beijing Auto (BAIC) 

har startat ett dotterbolag för elbilar. Många av fordonstillverkarna vill hellre göra 

PHEV än BEV. Kina är världens största bilmarknad men de flesta kineser har bara råd 

att köpa en billig och enkel bil. Tillväxten och välståndet ökar men det kommer att ta ett 

tag innan medelklassen har råd med en dyr laddelbil menar Pettersson (2012). 

 

Japan 

Till år 2050 har Japan som mål att få en fullskalig utbredning av (PH)EVs, räckvidden 

för en EV skall vara 500 km och batterikostnaden skall vara 1/40 del av nuvarande pris. 

Av nyproducerade bilar skall 30 % vara (PH) EVs, resten skall utgöras av hybrider, 

bränslecells- eller rena dieselbilar. Efterfrågan skall initieras av staten, kommuner och 

företag som sedan skall övergå till taxi och bildelningssystem och slutligen till privata 

fordon. Olika former av elbilar har reducerade skatter och (PH)EVs är helt befriade från 

skatt (Leurent och Windisch, 2011).  

För Japan är drivkraften att försöka dämpa den ökade efterfrågan på olja efter tsunamin 

2011, att minska utsläppen och att det finns koppling mellan ekonomisk utveckling och 

el- och hybridbilar skriver Andersson et al. (2013). Målet är att bli världens fjärde 

starkaste EV nation år 2017 med 10 % av den globala marknaden 2020. Samma år skall 

man ha installerat 2 miljoner laddare och 5000 snabbladdare. Japan har åtskilliga 

                                                 

243 http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/rapportserien/2009-12-21-personbilar-i-

kina---marknad-produktion-och-politik.html/2013-12-20 

244 Presentation av S. Pettersson från Viktoria Swedish ICT 2013 
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teknikutvecklingsmål exempelvis högteknologiska magneter utan användning av 

sällsynta jordartsmetaller. 

Kanagawa i Japan, där man har 2.183 elbilar, blev av IEA 2012 utnämnt till den mest 

framgångsrika elbilsstaden i världen245. Studien tittade på elinfrastrukturen, resande-

mönster och elbilsinitiativ i 16 städer eller regioner i världen och fann bl. a. sightseeing 

med elbilstaxi i Japan. 

 

Indien 

Drivkraften i Indien är enligt Andersson et al. (2013) att stödja den inhemska 

bilindustrin, energisäkerheten men även att motverka klimatförändringar. Målsättningen 

är att ha 6–7 miljoner elfordon, mest tvåhjulingar år 2020 samt att samma år vara en 

ledande global aktör på området. Den framtida planen för utvecklingen av bilindustrin i 

Indien the ‘Automotive Mission Plan 2006–2016’ uppmuntrar konvertering av bilar till 

miljövänligt bränsle. REVA Electric Car Company (RECC) som designar, utvecklar, 

tillverkar och säljer EVs, framhåller vikten av mer statligt stöd för utvecklingen och 

2010 kom ett stöd på 20 % av försäljningssumman som tillverkaren skall föra vidare till 

köparen men också garantera att 30 % av inköpen sker från Indiska underleverantörer. 

REVA har som mål att ha 100.000 EVs på vägarna till 2020 (Leurent och Windisch, 

2011). 

 

                                                 

245 http://cleantechnia.com/2012/11/07 
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