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Abstract 

In Sweden there are currently about 5.4% renewable fuel vehicles within the transport sector, 
compared to less than 0.5% in 2000. Amongst the non-fossil fuel alternatives electricity is 
something which has often been referred to as a permanent and realistic future solution. The 
vision “Stockholm – A City of Electric Cars in 2030" is run by the City of Stockholm in 
cooperation with Fortum AB in order to replace the fossil-fuel-guzzling fleet. 

This report examines the technical conditions and possible gains of a large scale introduction of 
electric cars. The study was conducted through a modelling in which parameters such as electric 
car performance, tariff and total emissions are used. The conclusion will reveal a micro- and 
macro result. Economic gains are calculated both for the individual, but also for society at large. 
The profits are calculated by a sensitivity analysis based on realistic future scenarios. 

The results clearly show that for the average Stockholm resident, the electric car is the most 
economical choice. In ten years time the gasoline car is expected to cost the individual 65.93% 
more than the electrical car based on that the price of gasoline continues its current growth. A 
sensitivity analysis shows that even if gasoline prices were to drop by 5% annually into the future, 
gasoline car would still be 31.3% more expensive than the electric car in ten years time. The 
results also show that the societal costs of the car fleet’s emissions are expected to fall by 98% or 
92% depending on whether the Swedish electricity production is sufficient, or whether imported 
electricity from other Nordic countries is necessary. While the cost of emissions decreases for the 
society, so are tax revenues due to reduced gasoline use. However, if the electricity price in the 
long run would rise due to increased use, this could however lead to a reduction of the loss. It is 
clear that for a large-scale introduction of electric cars to be successful it requires a committed 
government which will have to see the economic loss as a means to investment in the future and 
the environment.  



-3- 
 

Sammanfattning 

I Sverige används det idag cirka 5,4% förnybara drivmedel inom transportsektorn, att jämföra 
med under 0,5% år 2000. Av de ickefossila drivmedlen är el något som ofta benämns som en 
permanent och realistisk framtida lösning. Visionen ”Stockholm – Elbilsstad 2030” drivs av 
Stockholms Stad i samarbete med Fortum AB i syfte att ersätta den fossilbränsleslukande 
fordonsflottan. 

I den här studien undersöks de tekniska förutsättningarna och de eventuella vinsterna av ett 
storskaligt införande av elbilar. Studien har gjorts genom en modellering där parametrar som 
elbilens prestanda, elpris, bilens inköpspris och totala utsläpp använts. Resultatet skall presentera 
ett mikro- och ett makroresultat. Vinsterna beräknas dels för den enskilde individen, men också 
för samhället i stort. Vinsterna beräknas med en känslighetsanalys baserad på reella framtida 
scenarier. 

Resultaten visar tydligt att för den genomsnittlige Stockholmaren är elbilen det mest ekonomiskt 
lönsamma valet på sikt. På tio års sikt beräknas bensinbilen kosta individen 65,93% mer än 
elbilen om bensinpriset fortsätter med samma utveckling. En känslighetsanalys visar att även om 
bensinpriset skulle sjunka med 5% årligen in i framtiden skulle bensinbilen ändå vara 31,3% 
dyrare på tio års sikt. Resultaten visar också att samhällets kostnader för bilflottans utsläpp 
förväntas sjunka med 98% eller 92% beroende på om den svenska elproduktionen är tillräcklig 
eller om man måste importera el från övriga Norden. Samtidigt som kostnaderna för utsläppen 
sjunker för samhället, sjunker även skatteintäkterna till följd av minskad bensinanvändning. Om 
elpriset på sikt skulle stiga till följd av en ökad användning skulle detta dock kunna leda till att 
förlusten reduceras. Klart är att storskaligt införande av elbilar kräver ett engagemang från staten 
där den ekonomiska förlusten får ses som en investering i miljön och framtiden. 
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1 Förkortningar och nomenklatur 

1.1 Förkortningar 

Förkortning Betydelse 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

CO2 Koldioxid 

EWEA European Wind Energy Association 

EU Europeiska Unionen 

TRAFA Trafikanalys 

PV Photo-voltaic 

SIKA Statens institut för kommunikationsanalys 

GM General Motors 

AC Växelström 

DC Likström 

NiOOH Nickelhydrid 

IEA International Energy Agency 

NOx Kväveoxider 

EES Engineering Equation Solver 
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1.2 Nomenklatur 

Beteckning Enhet Betydelse 

mSv/år  Strålningsdos per år 

g CO2/km  Mängd utsläppt koldioxid per kilometer 

η % Verkningsgrad 

mAh/g  Kapacitetspotential 

E J Energi 

 
 Tidsderivatan av bilens moment i rörelseriktningen  

  Motriktad kraft pga. Luftmotstånd 

  Motriktad kraft pga. Rullfriktionen 

C € Kostnad 

Li4Ti5O12  Litium-titan-spinell 

Li4Si  Litiumsilicid 

SnO2  Tennoxid 

TTK  Total tillverkningskostnad 

D  Drivmedelsförbrukning 

K  Kapacitet 

   Körräckvidd 

Kk  Körkapacitet 
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2 Inledning 

2.1 Introduktion 

Samtliga motordrivna transporter som används i dagens samhälle kräver energi. Energin erhålls 
på ett eller annat sätt genom någon form av drivmedel, vilken fungerar som energibärare. Det 
mest använda drivmedelsalternativet är föga förvånande bensin och tillsammans med dieseln 
utgör de källan för 95% av världens energianvändning för transporter, vilket på längre sikt inte är 
hållbart då man uppskattar att energibehovet för världens transporter årligen kommer att öka 
med 2% fram till år 2030 (IPCC, 2007).  

Det behöver således göras satsningar på alternativa drivmedel. I Sverige används det idag cirka 
5,4% förnyelsebara drivmedel inom transportsektorn, att jämföra med under 0,5% år 2000 
(Energimyndigheten, 2010). Av de ickefossila drivmedlen är el något som ofta benämns som en 
permanent och realistisk framtida lösning. Bland de mer långsiktiga satsningarna inom detta 
område återfinns en vision under namnet Stockholm: Elbilsstad 2030, vilket är ett samarbete mellan 
Stockholm Stad och Fortum AB (Fortum, 2010).  

Med denna vision i grunden kommer följande rapport att behandla en genomförd scenariostudie, 
i vilken kostnadseffekterna av en storskalig elbilsintroduktion i Stockholm har modellerats. 
Scenariomodellen och dess inparametrar kommer att definieras mer ingående efter den 
litteraturstudie som behandlar visionens omfattning och de faktorer den grundar sig på. 
Observera att rapporten inskränker sig till att undersöka tre fordonskategorier; bensinbilar, elbilar 
och laddhybridbilar. Tillsammans motsvarar nybilsregistreringarna av dessa fordonstyper ungefär 
en tredjedel årligen(SCB, 2011a). 

I studien har ett aktivt val att bortse från de infrastrukturella aspekterna såsom investering i 
laddstolpar gjorts. Studien bortser också från aspekter såsom tillgänglighet av laddstolpar och 
variationer i elnätsbelastningen. Studien har istället fokuserat på att beräkna de eventuella vinster 
på individ- och samhällsnivå som ett storskaligt införande av elbilar skulle innebära. 

För att skapa enhetlighet behandlar rapporten kostnader uteslutande i euro där en fast växelkurs 
har bestämts. 1 € motsvarar i rapporten 1,5 USD eller 9 SEK. 2011-03-31 då kursen fastställdes 
låg kursen på 1 €=1,42 USD=8,93 SEK (Yahoo Finance, 2011). 
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2.2 Syfte, mål och problemformulering 

2.2.1 Syfte 

Projektet syftar till att på olika samhällsnivåer undersöka hur ett storskaligt införande av elbilar 
skulle komma att påverka Stockholm.  

2.2.2 Mål 

Projektets mål är att definiera en ståndpunkt kring huruvida Stockholm som elbilsstad år 2030 är 
ett realistiskt scenario eller ej samt beräkna eventuella ekonomiska vinster för såväl privatpersoner 
som samhälle av att ställa om till elbilar. 

2.2.3 Problemformulering 

En omfattande förändring i Stockholms fordonsflotta medför effekter för dels den enskilde 
stockholmarens privatekonomi och dels miljön, både i Stockholm och på nationell nivå. En 
övergång innefattar med andra ord effekter på både mikro- och makronivå. Detta komplexa 
samband bryts i denna studie ner i följande problem: 

• Den enskilde stockholmarens kostnad för fordon och körsträcka. 
• Den enskilde stockholmarens kostnad för fordon, körsträcka och koldioxidutsläpp. 
• Kostnaden för det totala koldioxidutsläppet i Stockholms län. 
• Den totala skatteintäkten på fordonsbränsle i Stockholms län. 
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3 Litteraturstudie 

3.1 Produktion, distribution och prissättning av energi 

Elbilar är inget undantag från övriga biltyper utan kräver någon form av drivmedel, nämligen el. 
En storskalig användning av elbilar kommer därav som följd innebära en ökad nationell 
energiförbrukning. Av denna anledning tar följande rapport sitt avstamp i just drivmedlets 
”råvara” energi och rådande energiläge i Sverige samt Norden. 

3.1.1 Produktion 

Existerande 

Den totala energitillförseln i Sverige uppgick år 2009 till 568 TWh. Av dessa bestod ca 200 TWh 
av råolja och naturgas (Energimyndigheten, 2010). Som figur 3.1. visar nedan har importen av 
fossila bränslen varit relativt konstant sedan slutet av 1980-talet, trots att befolkningen ökat och 
antalet bilar likaså. Detta visar på de framsteg som gjorts med att minska transportsektorns 
miljöpåverkan, men trots detta står fossila bränslen för drygt en tredjedel av Sveriges totala 
energitillförsel. 

 
Figur 3.1.  Total energitillförsel till Sverige år 2009 per kraftslag (Energimyndigheten, 2010) 

Sveriges energimix består jämfört med världens genomsnitt med en stor andel förnyelsebar 
energi. Den inhemska produktionen består främst utav vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraften 
stod år 2009 för 49% av den totala elproduktionen medan kärnkraften stod för 38%. Resterande 
13% bestod av övrig värmekraft samt vindkraft (Energimarknadsinspektionen, 2010a). Denna 
fördelning presenteras grafiskt i figur 3.2.  
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Figur 3.2. Elproduktion per kraftslag i Sverige år 2009 (Energimarknadsinspektionen, 2010a)  

Även den nordiska elproduktionen är till stor del fossilfri. Vattenkraften står för mer än 50% till 
följd av stora vattenkraftverk i Sverige och Norge (Energimarknadsinspektionen, 2010a). Som 
figur 3.3. visar är dock Nordens totala energiproduktion mer beroende av fossila bränslen än den 
svenska enskilt. 

 
Figur 3.3. Nordiska elproduktionen per kraftslag år 2009 (Energimarknadsinspektionen, 2010a) 

Det mest omdebatterade kraftslaget i Sverige är kärnkraften. Från den första januari år 2011 har 
Riksdagen antagit en proposition som möjliggör ett generationsskifte i de svenska 
kärnkraftverken. Propositionen ogillades av oppositionen som ansåg att kärnkraften skulle fasas 
ut till förmån för förnyelsebara energikällor (Riksdagen, 2009). Men enligt en analys från 
Kärnkraftssäkerhet och Utbildning är behovet av ny elproduktion stort och utbyggnaden av 

Vattenkraft
48%

Kärnkraft
39%

Övrig vämekraft
11%

Vindkraft
2%

Vattenkraft
55%

Kärnkraft
20%

Övrig värmekraft
22%
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förnyelsebar energi är allt för långsam och dyr. Kärnkraften anses dessutom vara så gott som fri 
från utsläpp och har hög driftsäkerhet (Vattenfall, 2011a). I Sverige finns i dagsläget tio 
kommersiella kärnkraftsanläggningar stationerade på tre olika platser, Forsmark, Ringhals och 
Oskarshamn. Under normaldrift står dessa för ytterst små utsläpp men en känslig fråga kring 
kärnkraftverken är utsläppen av radioaktiva material. De radioaktiva ämnena stannar i huvudsak i 
reaktorhärden, men ytterst små mängder sprids i kärnkraftverket och avges till omgivningen 
genom luft- och vattenutsläpp. Utsläppsgränserna från kärnkraftverken stipuleras av 
Strålsäkerhetsmyndigheten och övervakas av kraftverken själva. Utsläppsmängden i Sverige får 
inte vara högre än att invidiver boende i kärnkraftverkets direkta närhet utsätts för större 
strålningsdos än 0,1 mSv/år (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010). 

Omställningen till att Sverige primärt drivs av kärnkraft och vattenkraft slogs fast i en proposition 
år 1975. Vid denna tidpunkt stod vattenkraften för 61 TWh/år och propositionens målsättning 
var att till år 1985 effektivisera befintlig och bygga ut ny vattenkraft för att öka produktionen med 
ca 9% till 66 TWh/år. Propositionen fastslog vidare att utbyggnad av vatten- och kärnkraft är 
mer ekonomiskt lönsam än oljeeldad energiframställning om inte oljepriset sjunker rejält 
(Riksdagen, 1975). Revolutionen i Iran år 1979 spred en global oro kring huruvida oljetillgången 
skulle minska, vilket ledde till en kraftig prisuppgång på olja. Efter att oroligheterna lagt sig sjönk 
dock inte oljepriset utan prisuppgången fortsatte. Under perioden 1979-1983 steg oljepriset med 
ca 300%. Figur 3.4. visar ökningen år för år (SCB, 2010). 

 
Figur 3.4.  Importprisindex för råpetroleum och naturgas 1976-1983 (SCB, 2010) 

Produktion av energi ger upphov till stora utsläpp världen över. Den nordiska elmixen (Danmark 
exkluderat) ger i genomsnitt upphov till en utsläppsnivå på 75 g CO2/kWh. Inkluderas Danmark 
uppskattas den nordiska elmixen generera utsläpp på nivån 99 g CO2/kWh (Svenska Kraftnät 
m.fl., 2010). Dessa båda värden kan jämföras med den svenska elmixen som ger upphov till CO2-
utsläpp på nivån 15-25 g CO2/kWh (Klimatkompassen, 2011). Högst utsläppsnivå ger ren 
kolkraft som släpper ut ca 1 kg CO2/kWh (Department Of Energy, 2000).  
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Det i Europa starkast växande energislaget är vindkraft. Vindkraften finns i många olika 
skepnader såsom offshore, landbaserad och mikroturbiner. Alla använder dock samma princip, 
att omvandla vindens energi till el (Shrestha, 2011). 

År 2009 ökade mängden installerad effekt inom EU med 10 163 MW, vilket är en ökning med 
39% sedan år 2008 (EWEA, 2010). Då de flesta installerade vindkraftverk har en effekt på 2-3 
MW motsvarar utbyggnaden 4 065 vindkraftverk (baserat på ett ”standardverk” med en effekt på 
2,5 MW). Totalt finns det inom EU 74 767 MW installerad effekt från vindturbiner och Tyskland 
är ledande med 25 777 MW. I takt med att produktion av den förnyelsebara elen ökar i 
omfattning minskar den ekonomiska lönsamheten hos kraftverk baserade på fossila bränslen. 
Under år 2009 var mängden nyinstallerad effekt baserad på fossila bränslen mindre än den som 
togs ur bruk (EWEA, 2010).  

Framtida 

Ett av de mest omtalade energislagen är solkraften. Det finns huvudsakligen tre olika sorters 
solkraft: solvärme, solvärmekraft och photo-voltisk-kraft (PV). Solvärmen är en teknik som 
ämnar minska energibehovet genom att värma upp husets vatten. Vattnet transporteras till en 
solpanel där det värms upp av solljuset innan det transporteras vidare till varmvattenberedaren. 
De andra två teknikerna genererar elektrisk ström. Solvärmekraft använder solens strålning för att 
värma vatten till ånga som driver en turbin. Genom att spegla solljus från en stor yta till en liten 
punkt kan man skapa tillräckligt fokuserat solljus för att driva en ångcykel. Verkningsgraden (η) i 
solvärmekraftverk uppgår till ca 20% (Shrestha, 2011).  

PV är den teknik som forskare har störst förhoppningar på inför framtiden. I syfte att alstra 
elektrisk energi i celler bygger tekniken på att utnyttja den spänningsskillnad mellan två halvledare 
som solljusets energi ger upphov till. PV-celler finns i ett flertal olika former beroende på vilka 
halvledare som används och verkningsgraden är som högst drygt 30%. Tabell 3.1. visar några av 
de olika sorters PV-celler som finns utvecklade och deras respektive verkningsgrad (Shrestha, 
2011). 

PV-cell η (%) 

Kisel (Kristallint) 24.7 

Kisel (Multi-kristallint) 19.8 

GaAs (Kristallint) 25.1 

GaAs (Tunn-film) 23.3 

CIGS 18.4 

Amorf kisel 12.7 

GaInP/GaAs (Multi) 30.3 

Tabell 3.1. Verkningsgrad för olika sorters PV-celler (Shrestha, 2011) 

I stor utsträckning kan PV-paneler, precis som reflektorerna i ett solvärmekraftsverk, styras så att 
de följer solen under dagens lopp och bibehåller optimal vinkel mot solljuset. 
Ljusinstrålningstätheten och därmed den producerade energin sjunker avsevärt om solpanelen är 
felaktigt vinklad (Shrestha, 2011). 
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Solceller har idag en ganska låg verkningsgrad gentemot vad forskare tror är tekniskt möjligt, 
samtidigt som de kräver en stor initial kapitalinsats. Trots att cellerna kräver ytterst lite underhåll 
och har obefintliga utsläpp anser de flesta att solcellernas stora genomslag fortfarande ligger en 
bit in i framtiden. För Sveriges del är el producerad genom solceller en ouppnåelig dröm. Den 
infallande solen i Sverige är allt för svag för att det skall vara ekonomiskt försvarbart att investera 
storskaligt i solkraft. Solkraft lämpar sig istället bättre på platser med mycket kraftig solstrålning 
och många soltimmar per år t.ex. Singapore (Shrestha, 2011). 

Figur 3.5. visar ett teoretiskt framtidsscenario. De fossila bränslenas utfasning till fördel för 
förnyelsebara energikällor är mycket tydlig, även om användandet av olja och kol inte helt tar slut. 
Noteras skall dock att i detta framtidsscenario tycks kärnkraften vara helt urfasad till år 2020, 
något som känns främmande då Sverige och många andra länder i väst investerar stora summor 
på ny kärnkraft (Shrestha, 2011).  

 
Figur 3.5. Prognos över framtida energiproduktion (Shrestha, 2011) 

3.1.2 Distribution 

Det svenska elnätet har flera operatörer. Svenska Kraftnät är av regeringen utsedda att förvalta 
stamnätet och leverera ström från de stora kraftverken till de regionala näten där en lokal 
nätoperatör tar över ansvaret. Regionalnäten ägs främst av de största energiföretagen såsom 
Vattenfall, E.ON och Fortum. Från regionalnäten går energin vidare till lokalnäten som i sin tur 
kan ha en annan ägare. På stamnätet transporteras stora mängder energi och för att undvika 
förluster används mycket hög spänning, upp till 400 kV. På regionalnäten sänks spänningen 
något och på lokalnäten är spänningen 40 kV eller lägre. Svenska Kraftnät är ansvariga för att 
övervaka spänning och frekvens och hålla dem inom fördefinierade intervaller. Figur 3.6. visar en 
karta över Sveriges stamnät. De ljusa linjerna är elledningarna som ingår i stamnätet (Svenska 
Kraftnät, 2011). 
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Figur 3.6. Karta över Sveriges stamnät (Svenska Kraftnät, 2011) 

Svenska Kraftnäts styrelse beslutade i mars år 2011 att genomföra ett projekt under namnet 
Stockholms Ström i samarbete med Vattenfall och Fortum. Målsättningen med projektet är att ge 
Stockholmsregionen ett elnät med förbättrad struktur och driftsäkerhet. Stockholms Ström består 
utav 50 delprojekt och den enskilt viktigaste komponenten blir CityLink, en 400 kV ledning lagd i 
en cirkel runt regionen samt i en tunnel genom centrala Stockholm. CityLink gör att strömmen 
kommer kunna matas från flera håll vilket förbättrar driftsäkerheten på samma gång som 150 km 
luftledningar rivs, vilket frigör värdefull markyta. Projektet, som planeras vara färdigt år 2020, 
väntas kosta 611,1 miljoner euro (Stockholms Ström, 2011). 

3.1.3 Elpriser 

För Sveriges elkunder består fakturan av flera olika avgifter till följd av den uppdelade 
ägarstrukturen längs energins värdekedja. Dels faktureras distributionskostnaden (dvs. en 
nätavgift till den lokala nätägaren), dels den rena elförbrukningen (dvs. elhandelspriset, vilket är 
spotpriset samt elföretagets vinst) och dels skatter (Energimarknadsinspektionen, 2010b). 

Spotpriset på el sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Nord Pool fungerar som råvarubörs 
där utbudet och efterfrågan sätter priset. Det innebär att eventuella störningar inom 
elproduktionen sänker utbudet vilket gör att priset går upp (Vattenfall, 2011b). År 2010 var 
historiskt sett det år med det hittills högsta genomsnittliga elpriset. I december 2010 uppmättes 
det högsta rörliga elpriset någonsin, 0,168 €/kWh. Flera anledningar bidrog till det höga priset -
vattenmagasinen innehöll historiskt låga nivåer, flera kärnkraftsreaktorer var ur bruk och vädret 
var mycket kallt (Energimarknadsinspektionen, 2011). 

Nord Pool hanterar inte bara den svenska marknaden, utan det svenska, norska, danska, finska 
och estniska elnäten är numera hoplänkade. Genom att länka samman flera marknader har man 
skapat en mer likvid marknad där samtidigt produktionsfluktuationer i de respektive länderna kan 
jämnas ut. Överföringskapaciteten mellan länderna är dock inte alltid tillräcklig och på grund av 
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detta kan flaskhalsar uppstå (Nord Pool, 2010). Figur 3.7. visar överföringen mellan olika 
regioner inom Nord Pool. De vita pilarna visar överföringar som har reducerad effekt på grund 
av tekniska fel i någon av transformatorstationerna eller kabelfel. Optimalt vore alla pilar svarta. 

 
Figur 3.7. Överföring mellan länder och regioner på Nord Pool, 11-03-04 (Nord Pool, 2011) 

Om systemet alltid fungerade optimalt skulle alla länder som finns representerade på Nord Pool 
ha ett unisont elpris. Tyvärr är detta i praktiken inte möjligt utan regionala prisvariationer uppstår. 
Under år 2009 höll systemet samma pris 25% av tiden vilket illustreras i figur 3.8. Att det vid 5% 
av tiden har varit så mycket störningar att det funnits fem olika priser anses av Nord Pool vara 
misslyckat (Nord Pool, 2011). 

 
Figur 3.8. Antal priser på Nord Pools spotmarknad under år 2009 (Energimarknadsinspektionen, 2010a) 
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Eftersom tillgången till marknaden är öppen för alla, även aktörer som själva inte producerar 
energi, öppnar det för nya bolag att konkurrera med de etablerade energibolagen. 

På Nord Pool kan även en rad elrelaterade derivat handlas. El kan köpas på optioner, forwards, 
terminer mm. (Nord Pool, 2010). 

Med den prisfluktuation som har uppvisats på elmarknaden under de senaste åren är det svårt att 
skapa exakta framtidsscenarier. Det senaste decenniet har elpriset stigit kraftigt och på lång sikt 
kan elpriset förväntas närma sig den nivå där spotpriset (exkluderat från skatter och avgifter) 
ensamt täcker hela den långsiktiga marginalkostnaden för att expandera produktionen. Den 
långsiktiga marginalkostnaden täcker allt ifrån kapitalkostnader för expansionen till det nya 
kraftverkets bränsle och utsläppsrätter. Enligt en uppskattning gjord av det finska 
energikonsultsföretaget PÖYRY skulle en utbyggnad av konventionell termisk kraft kunna 
finansieras av ett genomsnittligt spotpris som överstiger 0,08 €/kWh och utbyggnad av 
kärnkraften kunna finansieras av ett spotpris som överstiger 0,05 €/kWh. Med detta som 
bakgrund beräknar PÖYRY fyra olika scenarier där spotpriset år 2020 noteras till 0,027 €/kWh, 
0,038 €/kWh, 0,048 €/kWh och 0,073 €/kWh. (PÖYRY, 2011). Genomsnittet av detta ger ett 
spotpris på 0,0465 €/kWh vilket motsvarar ett elpris på 0,073 €/kWh för kund år 2020 där även 
skatter och avgifter ingår. 

Med utgångspunkt i 2010 års genomsnittliga elpris på 0,0982 €/kWh kan den genomsnittliga 
årliga förändringen beräknas till -2,92%. Figur 3.9. visar prisutvecklingen fram till år 2020, där 
prisutvecklingen för att förbättra överskådligheten slätats ut. Prognosen antar att elproduktionen 
kommer att byggas ut och anslutningen av en ny, större energiproducerande enhet ge upphov till 
en omedelbar nedgång i elpriset vilket skulle resultera i en mycket ojämn kurva.  

  

Figur 3.9. Spotprisutveckling 2010-2020 
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3.1.4 Skatter 

Införandet av en skattskapar ett incitament att genomföra alla tekniska förbättringar som kan 
göras till en lägre kostnad än skattekostnaden. Vilken skatt man betalar i Sverige beror dels på om 
du är privat- eller företagskund samt var i landet elen används. Enligt energiskattslagen är dock all 
förbrukad elektrisk kraft skattepliktig (Vattenfall, 2011c). 

För en villakund uppgår energiskatten till 40% av den totala elkostnaden, och som visas i figur 
3.10 har skatten sjunkit aningen på senare år (Energimarknadsinspektionen, 2010a). 

 
Figur 3.10. Elkostnad för villakund per kostnadsslag (Energimarknadsinspektionen, 2010a) 

3.1.5 Utsläppsrätter 

Definitionen på en utsläppsrätt preciseras i Sverige genom Lag (2004:1199) om handel med 
utsläppsrätter: 

”5 § Varje utsläppsrätt medför rätt att släppa ut ett ton koldioxid eller en koldioxidekvivalent under en fastställd 
period i enlighet med denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.” (Riksdagen, 2004). 

Syftet bakom utsläppsrätter är att det ska vara mer lönsamt att minska på sina utsläpp än att köpa 
utsläppsrätterna. Målsättningen är att sänka koldioxidutsläppen till under en på förhand bestämd 
nivå, det s.k. utsläppstaket. Handeln med utsläppsrätter introducerades inom EU år 2005 som ett 
steg i arbetet för att nå målen uppsatta i Kyotoprotokollet I praktiken sätt årligen ett tak på hur 
stora koldioxidutsläpp ett land får ha och dessa delas ut till företagen som inkluderas utav 
utsläppsrättssystemet. Utsläppsrätterna kan sedan köpas och säljas och därmed kan företag själva 
välja den strategi som är mest lönsamt för den egna verksamheten. Vissa företag har större 
kostnader än andra för att minska utsläppen och tjänar därmed mer på att köpa utsläppsrätterna 
(Lagerträd, 2009). Till följd av detta system uppstår ett marknadspris på utsläppsrätter som beror 
på utbud och efterfrågan (Energimyndigheten/Naturvårdsverket, 2010). 
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Elcertifikat 0% 0% 0% 2% 2% 3% 2% 0 0
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År 2009 minskade koldioxidutsläppen inom det svenska handelssystemet med 2,6 miljoner ton 
jämfört med år 2008. Detta förklaras dels av den lågkonjunktur som rådde och dels av en ökad 
biobränsleanvändning. El- och fjärrvärmesektorn å andra sidan ökade sina utsläpp, vilket beror 
på en ovanligt kall vinter (Naturvårdsverket, 2011a). 

Sedan systemet infördes har utsläppen i absoluta tal ökat, men forskning tyder på att utan infört 
system hade ökningarna varit ännu större (Naturvårdsverket, 2011b). Antalet beviljade 
utsläppsrätter per år skall efter år 2013 minskas inom EU (Energimyndigheten/Naturvårdsverket, 
2010). 

Systemet med handel av utsläppsrätter är uppdelat i faser, och under systemets testfas mellan år 
2005-2007 oscillerade priset mellan 20-30 €/ton. Utsläppen visade sig dock vara lägre än vad som 
prognostiserat vilket ledde till ett överskott på utsläppsrätter vid handelsfasens slut – något som 
ledde till en dumpning av marknadspriset vilket illustreras av kurvan längst till vänster i figur 3.11. 
I den andra fasen har priset legat stabilt kring 25 €/ton, men att uppskatta framtida 
prisförändringar är mycket svårt, då priset är starkt korrelerat till politiska krafter (Vattenfall, 
2011d). 

 
Figur 3.11. – Utsläppsrättspris på Nord Pool år 2005-2011 (Svensk Energi, 2010a) 
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3.2 Bilen 

3.2.1 Förbränningsfordonets utveckling 

Bensinbilens vagga 

Den moderna bilen brukar sägas ha sitt ursprung i det första fordonet med förbränningsmotor 
som demonstrerades av tysken Carl Benz år 1885, vilket skedde bara några månader före 
ytterligare en tysk – Gottlieb Daimler. Benz var dock den som fick patent på bilen, vilket 
registrerades år 1886 (Høyer, 2008). Det Benz och Daimler främst var pionjärer inom var att 
anpassa förbränningsmotorn för fordonsanvändning. Den första förbränningsmotorn byggdes av 
belgaren Étienne Lenoir kring år 1860, men uppfinnandet tillskrivs normalt ändå tysken Nikolaus 
Otto som mellan 1874 och 1900 gjorde ett antal betydande förbättringar av densamma (Freitag, 
1979). 

Trender och framtidsprognoser för bensinbilen 

Förbränningsmotorn utvecklas ständigt, även om den än idag är förvånansvärt lik den som 
presenterades under 1880-talet. Framförallt har utvecklingen under de senaste decennierna 
fokuserats kring kapacitet och utsläpp. Exempelvis minskade fordonsflottan i Tyskland sin 
bränslekonsumtion med 25% från år 1990 till år 2003 samtidigt som den genomsnittliga mängden 
hästkrafter i motorerna ökade (Dijk och Yamine, 2010). Trots att förbränningsmotorn utvecklas 
är trenden att CO2-utsläppen ökar. Ökning beror på en ökad transportanvändning, vilken inom 
EU mellan åren 1970 och 1997 i snitt årligen ökade med 2,8% för persontransport och 2,6% för 
godstransport (Paravantis och Georgakellos, 2007). Globalt sett fanns det år 1990 i genomsnitt 
elva motorfordon och åtta personbilar per 100 invånare i världen och i världens mest fordonstäta 
land, USA, var motsvarande antal 77 motorfordon och 58 personbilar (Tokuda, 1995). Sverige 
har än idag inte nått upp till samma nivå, men efter en ökning av antalet personbilar på 10,6% 
från årsskiftet 1999/2000 till 2009/2010 finns det idag 46 personbilar per 100 invånare i landet 
(SCB, 2011a). 

Även om förbränningsmotorn kommer att fortsätta utvecklas och betydelsefulla reduktioner i 
CO2-utsläpp med största sannolikhet kommer att införlivas av nya bil- och lastbilsmodeller 
behövs det utvecklas nya tekniska alternativ att driva fordon med. Prognoser visar att 
energikonsumtionen för vägtransporter beräknas stiga med 15% till år 2015 och hela 30% till år 
2030 (Paravantis och Georgakellos, 2007).  

Teknikens historia, eller mer specifikt den tekniska utvecklingens historia, beskrivs ofta som en 
utveckling i serier av tekniskt beroende. Det för tiden aktuella beroendet har visat sig kunna vara 
så starkt att alternativ till den dominerande teknologin avfärdats vid en tidpunkt i historien för att 
sedan återupptas långt senare (Hård och Jamison, 1997). Transportsektorn i allmänhet och 
bilindustrin i synnerhet är klassiska exempel på sektorer som låsts in (på eng. ”lock-in-effect”) 
kring en dominerande teknologi, nämligen förbränningsmotorn (Dijk och Yarime, 2010). Men 
initiativ och visioner i likhet med Stockholm: Elbilstad 2030 kan vara början till ett nytt, eller 
återupptaget, kapitel i den fordonsindustriella dynamiken. 
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Bensinpris 

Bensinpriset diskuteras flitigt i media då bensinpriset ligger i direkt relation till 
användningskostnaden för en bensinbil. Prissättningen beror på omvärldsfaktorer som är svåra 
att förutsäga såsom konflikter, prospekteringsresultat mm. En annan faktor som påverkar 
bensinpriset är politiska ideologier. Att prissättningen beror på så många olika variabler gör att 
det är mycket svårt att estimera hur bensinpriset kommer att utvecklas på sikt.  Vad som dock 
kan sägas med säkerhet är att i takt med att den tillgängliga oljan i världen minskar och 
oljeproduktionstoppen kommer allt närmare så kommer bensinpriset fortsätta stiga.  

Bensinpriset har sedan år 1981 årligen stigit med ca 5% enligt statistik från Svenska Petroleum 
Institutet. Figur 3.12. visar utvecklingen fram till bensinpriset 1,58 €/liter i april månad år 2011. 
Av detta pris är 0,61 €/liter skatt, vilket motsvarar 38,6% (Svenska Petroleum Institutet, 2011).
  

 
Figur 3.12. Bensinprisutveckling sedan år 1981 (Svenska Petroleum Institutet, 2011) 

3.2.2 Elfordonets utveckling 

Elbilens vagga 

Att driva bilar med el är på intet sätt en ny idé eller en utveckling som samhället inte tidigare 
kommit i kontakt med. Elbilens historia går näst intill hand i hand med batteriets historia. Om 
man bortser från utvecklingen av batteriet var det britten Michael Farraday, genom att 
demonstrera elektrisk induktion år 1821, som förde samhället ett stort steg närmare uppfinnandet 
av elbilen (Høyer, 2008). När Farraday kring år 1831 åskådliggjorde en dynamo var steget än 
kortare till uppfinnandet av den elektriska motorn. Farradays dynamo bestod av en koppardisk, 
roterandes mellan polerna på en permanentmagnet, med borstar fästa runt om och på axlarna 
(Rosenbaum, 1899). När sedan Siemens år 1866 uppfann den elektriska dynamon där mekanisk 
energi omvandlades till elektrisk energi fanns delarna som behövdes för att skapa en elmotor 
(Ochiai, 1991). Idén att överföra ström från en dynamo, fungerande som generator, till en annan 
dynamo, fungerande som motor, tillskrivs fransmannen Hippolyte Fontaine och belgaren Zénobe 
Gramme år 1873 (Rosenbaum, 1899). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Moms

Skatt

Produktkostnad

Bruttomarginal

År 

€/liter 



-22- 
 

Ungefär samtidigt som bensindrivna bilar började vinna mark i utvecklingshistorien gjorde även 
eldrivna bilar sin entré. De första elfordonen på experimentell nivå började ta form i mitten på 
1830-talet och då främst i USA (Schimanski, 2007). Efter att det första blybatteriet demonstrerats 
av belgaren Gaston Planté, år 1859, formades det första eldrivna fordonet – en trehjulig 
”motorcykel” – vilken presenterades i Frankrike år 1881 av fransmannen Gustave Trouvé 
(Høyer, 2008). Den första fungerande elbilen byggdes av amerikanen William Morrison år 1891 
(Schimanski, 2007). 

Redan år 1898 kom “le Jamais Contente” att bli den första elbilen som överskred en hastighet av 
100 km/h (Duke m.fl., 2008). Tack vare, eller snarare på grund av, att elbilar och tidiga modeller 
av bränslebilar färdades vid lika hastigheter utgjorde elbilen en väsentlig konkurrent till de fordon 
som drevs på oljebränslen. Av de 2 370 bilar som fanns i New York år 1900 var 800 drivna med 
el jämfört med 400 bränslefordon (resterande fordon var ångdrivna) (Schimanski, 2007). 
Utvecklingen av förbränningsmotorer fortsatte dock och år 1911 utvecklade General Motors den 
elektriska startmotorn, vilket möjliggjorde fordonsstart med hjälp av en strömbrytare (Ochiai, 
1991). Denna sammantagna utveckling, i kombination med en kort körräckvidd och en 
oacceptabelt lång laddtid för en elbil med motsvarande prestanda, ledde efter att elbilen nått sin 
topp år 1912 till att bensin- och dieselbilar var marknadsdominerande kring år 1915 (Duke m.fl., 
2008). Elbilen försvann slutligen nästintill helt från marknaden under 1930-talet efter att 
introduktionen av massproduktion, genomförd av amerikanen Henry Ford, i betydande 
omfattning gynnat bränslefordonen (Department Of Energy, 2005).  

De argument som tidiga modeller av elbilen lanserades med har förvånansvärt stor likhet med de 
fördelar som lyfts fram på marknaden även idag. Kring sekelskiftet 1800- till 1900-tal var elbilens 
signum att den ansågs vara tystgående, utsläppsfri och lättstartad, till skillnad från bränsledrivna 
fordon som vid denna tid var bullriga, illaluktande och krävande att starta (Schimanski, 2007). 
Beträffande prestanda stoltserade elbilen med i dagens mått mätta ganska blygsamma resultat. 
Exempelvis hade modellen ”Phaeton” från år 1902 en körräckvidd på 30 km med en toppfart på 
22,5 km/h (Department Of Energy, 2005).  

Förnyat intresse för elbilen 

Konceptet eldrivna fordon återupptogs med förnyat intresse under 1970-talet, då oro kring ett 
alldeles för starkt beroende av oljeprodukter främjade intresset för alternativa 
utvecklingsmöjligheter. Man hade redan under mitten på 1960-talet fastställt att smog orsakades 
av bilar drivna med oljebränslen och elbilen benämndes då i diskussioner som en alternativ 
kontrollåtgärd mot luftföroreningar (DeLuchi m.fl., 1989). När sedan den första oljekrisen 
inträffade under 1970-talet växte intressevågen, för att sedan spädas på ytterligare i slutet av 1980-
talet i samband med en andra oljekris (Cowan och Hultén, 1996). Vid denna tid hade modellerna 
också vidareutvecklats. En tidig modell från Battronic Truck Company år 1964, med en 
körräckvidd på 100 km och en toppfart på 40 km/h, följdes mellan tidigt 1970-tal och tidigt 
1980-tal upp med två förbättrade modeller, ”Citicar” från Sebring-Vanguard och ”Elcar” från 
Elcar Corporation, vilka hade en körräckvidd kring 95 km med toppfart på 70 km/h 
(Department Of Energy, 2005).  

Mellan mitten av 1970-talet och mitten av 1980-talet utvecklades AC-/DC-omvandlare, vilka 
gjorde det möjligt att nyttja AC-motorer istället för DC-motorer. AC-motorer är i snitt 50% 
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lättare och 75% billigare än DC-motorer vilket förde elbilen närmare positionen som 
konkurrenskraftig gentemot motsvarande konventionella bensinbil (DeLuchi m.fl., 1989). 
Utvecklingen fortsatte dock att framskrida jämförelsevis långsamt och från början till mitten av 
1990-talet var det fortfarande främst små fordonsföretag, exkluderade från 
biltillverkningsindustrin, som producerade och sålde elbilar (Dijk och Yarmine, 2010). 

Efter att ha uppvisat prototyper på fordonsmässor över hela världen började även större 
fordonstillverkare under andra halvan av 1990-talet att lansera kommersiella exemplar av eldrivna 
bilar (Department Of Energy, 2005). Av de större fordonstillverkarna valde de allra flesta att 
modulera om existerande modeller för eldrift (Dijk och Yarime, 2010). För att erhålla elbilar med 
lång räckvidd vid normala hastigheter, dvs. hastigheter gångbara utanför innerstaden, bör elbilar 
designas från grunden och inte utgöras av en ombyggnation av existerande konventionella 
fordonsmodeller (Duke m.fl., 2008).  

Valet av lågkostnadsstrategin ombyggnad, ex. ”Renault Clio” och ”Peugeot 106”, var troligtvis en 
av anledningarna till att elfordon som produktmarknad kring år 2000 konstaterades oattraktiv att 
investera i ur ett lönsamhetsperspektiv (Dijk och Yarime, 2010). Utöver begränsningen i 
körräckvidd kan främst det höga nybilspriset jämfört med motsvarande konventionella 
förbränningsfordon antas ha haft betydande anledning till en trög utveckling för elbilssegmentet. 
Frånsett den dyra tillverkningskostnaden, därav det höga nybilspriset, har det dock länge funnits 
en lönsamhetsaspekt vad det gäller energiförbrukning och uppskattad miljöpåverkan att beakta 
för den potentielle ägaren. . Exempelvis beräknades en elbil i Sverige år 2000 sammantaget på 
dessa punkter ha 3 300-4 400 € lägre kostnader än ett konventionellt förbränningsfordon drivet 
på biomassabaserad metanol och för en elbil främst använd i stadstrafik beräknades motsvarande 
kostnadsreduktion till 14 500-15 500 € (Johansson och Mårtensson, 2000).  

Trender och framtidsprognoser för elbilen 

I dagsläget är rena elbilar inte konkurrenskraftiga med vanliga konventionella förbränningsfordon 
eller serietillverkade hybridbilar. Den totala merkostnaden för ägaren till en elbil är förnärvarande 
uppskattningsvis drygt 800 € per år (van Vliet m.fl., 2011). Största delen av denna kostnad beror 
på en fortsatt hög tillverkningskostnad men när väl serietillverkningen av elbilar blir realitet antas 
tillverkningskostnaden gå ner till en nivå jämförbar med den för motsvarande konventionella 
förbränningsfordon (Rienstra och Nijkamp, 1998). 

Låt göra en analogi med de kredit- och avbetalningssystem som sedan länge är implementerade i 
samhällsekonomin. Det ökande utbudet av dessa betalningsalternativ, vilket en granskning av 
snitthushållets reklamskörd vittnar om, ger underlag till ett antagande att; genomsnittspersonen 
drar sig för att göra en större initialinvestering, men har mindre betänkligheter med att betala lite 
mer på sikt. Appliceras resonemanget på elbilen och dess konkurrenter befinner sig elbilen i ett 
underläge, då initialkostnaden är högre (p.g.a. tillverkningskostnaden) men driftkostnaden är 
billigare (till följd av billigare drivmedel). För att öka konkurrenskraften för elbilen på 
fordonsmarknaden krävs därför troligen omfattande kostnadsreduktioner för batteriet, vilket får 
stöd i jämförelseberäkningar mellan elbilar och bilar med förbränningsmotorer där det påvisats 
att om batterikostnaden inkluderas står sig inte elbilen som en kostnadseffektiv konkurrent mot 
framtida modeller av fordon med förbränningsmotorer (Johansson och Mårtensson, 2000). 
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Kostnaden för batteripaketen stiger kraftigt i takt med att energimängden ökar. Mest ökar 
litiumjonbatterierna som stiger mer än dubbelt så mycket som nickel metall hydridbatteriet, 
kostnaden för ett batteri uppskattas enligt ekvation 3.1. och ekvation 3.2.(Wu, 2011). 

  (Ekvation 3.1.) 

Kostnad för ett litiumjonbatteri (Wu, 2011) 

  (Ekvation 3.2.) 

Kostnad för ett nickel metall hydridbatteri (Wu, 2011) 

Batterikostnaden beräknas dock sjunka i takt med att allt fler produktionsanläggningar startas. 
Department Of Energy uppskattar att priset kommer att ha sjunkit med 70% innan slutet på år 
2015 jämfört med 2009 års priser (Department Of Energy, 2010). Figur 3.13. visar hur 
utvecklingen fram till år 2030 förväntas se ut. 

 
Figur 3.13. Förväntad prisutveckling på batterier fram till år 2030 (Department Of Energy, 2010) 

Vidare har den begränsade körräckvidden länge varit en nackdel för elbilen historiskt sett. Att 
körräckvidden är begränsad vid nyttjande av elbilar är ett faktum, men i många fall borde inte 
detta utgöra något egentligt problem. Under år 2009 var den genomsnittliga körsträckan för en 
personbil 1 454 mil nationellt sett respektive 1 596 mil i Stockholms län och specifikt för elbilen 
var nationellt sammantaget motsvarande körsträcka 643 mil (SCB, 2011a). Den genomsnittliga 
bilresan per dag för en personbilsägare i Stockolmsregionen är med andra ord 4,4 mil. Dock är 
den uteblivna valmöjligheten att kunna göra längre resor, precis som den långa laddtiden, ett 
mentalt hinder för potentiella elbilsägare(Rienstra och Nijkamp, 1998). 

Det finns en rad modeller av rena elbilar som med största sannolikhet kommer att nå den 
svenska marknaden inom ett par år (Stockholm Stad och Vattenfall, 2011). För några av dessa 
modeller presenteras närmare data i tabell 3.2. Utan att vidare sia om framtida modeller bör 
poängteras att ett troligt scenario är att utvecklingen under den närmaste framtiden kommer att 
fokuseras kring batterierna, då det är batterikostnader och körräckvidd som lyfts fram som de 
mest betydande faktorerna för att etableringen av elbilen hålls tillbaka. 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2009 2012 2015 2021 2030
År 



-25- 
 

Bilmodell Batterikapacitet 
[kWh] 

Laddtid m. 230V 
[h] 

Körräckvidd 
[km] 

Topphastighet 
[km/h] 

BMW Concept ActiveE1 32 8-10 160 145 

Ford Focus Electric2 23 3 - 4 (240 V) 160 136 

Mercedes A-klass3 36 8 200 150 

Tabell 3.2. Framtida elbilsmodeller på den svenska marknaden 1(BMW, 2011a), 2(Ford, 2011a), 3(Mercedes, 2011) 

3.2.3 Elfordon behöver inte drivas uteslutande på el 

Ledande satsningar i form av statliga utvecklingsprogram har gjorts under slutet av 1900-talet i 
såväl USA och Japan som på många andra platser runt om i världen (Dunckley, 1993). I USA 
bemyndigade senaten år 1976 ett federalt utvecklingsprogram för el- och hybridfordon med en 
inledande målsättningen att säkra en årlig produktion av 2 500 fordon och på långtgående sikt 
öka till en årlig produktion av 50 000 fordon (Cowan och Hultén, 1996). Programmet avbröts i 
början av 1980-talet och hade då inte uppnått målsättningen, vilket heller inte det japanska 
utvecklingsprogrammet som skulle resultera i 200 000 eldrivna fordon år 1986 klarade av (Cowan 
och Hultén, 1996).  

Nämnda utvecklingsprogram hade målsättningar långt ifrån vad som visade sig bli realitet. 
Globalt sett såldes det på årsbasis några få tusen elbilar mellan åren 1995 och 2000 (Dijk och 
Yarime, 2010). Att differensen kom att vara så stor beror på att de flesta program baserades på ett 
antagande om massproduktion till följd av en hastig förbättringsutveckling av batterierna, vilken 
uteblev (Cowan och Hultén, 1996). Ett alternativ för biltillverkare i väntan på tillräckligt 
förbättrade batterier blev att lansera hybridversioner av elbilen och den konventionella bilen, 
vilket ett antal gjorde under andra halvan av 1990-talet (Dijk och Yarime, 2010). Den samtida 
begynnelsen, parallella utvecklandet och slutliga förgreningen, figur 3.14., har lett fram till tre 
typer av fordon – elfordon, hybridfordon, förbränningsfordon – vilka kommer att jämföras i 
denna studie. Som hybridfordon väljs laddhybridsfordonet, vilket är ett fordon som drivs på både 
el och bensin och som kan kopplas in på elnätet för att laddas. 

 
Figur 3.14. Grafisk illustration av fordonets utvecklingshistoria 
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3.2.4 Hybridbilen 

Hybridbilens vagga 

Ett av de första hybridfordonen, vilket kunde drivas av både bensin och el, visades upp i Paris år 
1900 av tysk-österrikiske bilutvecklaren Ferdinand Porsche (Høyer, 2008). Fordonet hade med 
hjälp av ren batteridrift en körräckvidd på dryga 60 km (Berman, 2006). Som tidigare beskrivits 
konkurrerade dock förbränningsfordonen efter första världskriget ut de flesta övriga alternativ 
och hybridkonceptet föll därmed i glömska. En av nyckelfaktorerna till att de bensindrivna 
fordonen i början av 1900-talet kom att dominera fordonsmarknaden på bekostnad av de 
eldrivna fordonen är att bensins energidensitet uppskattningsvis är 300 gånger så hög som den 
hos elbilens blybatteri (blyackumulatorn) (Duke m.fl., 2008).  

Förnyat intresse för hybridbilen 

En av de första modellerna på experimentell nivå när hybridkonceptet sedan återupptogs var 
”GM 512” år 1969, vilken upp till 15 km/h drevs endast på el, mellan 15-20 km/h drevs på en 
kombination av el och bensin och mellan 20 km/h och sin toppfart på 65 km/h uteslutande 
drevs på bensin (Berman, 2006). Tanken att fordon kan drivas med hjälp av en hybrid 
motorlösning återupptogs alltså kring början av 1970-talet igen och långt fram i den nyvunna 
satsningen på alternativa drivmöjligheter låg, som i föregående avsnitt antytts, bl.a. USA och 
Japan (Høyer, 2008). År 1974 skapade amerikanen Viktor Wouk en prototyp av ett hybridfordon 
som blev en utgångspunkt för en nationell utvecklingssatsning på el- och hybridfordon i USA 
och i Japan byggde Toyota år 1976 sitt första hybridfordon, en mindre sportbil (Berman, 2006).    

Genombrottet för hybridfordon kom under andra halvan av 1900-talet där tidiga introduktioner 
var ”Toyota Prius”, år 1997, och ”Honda Insight”, år 1998 (Dijk och Yarime, 2010). På den 
europeiska marknaden var det bilföretaget Audi som år 1997 med modellen ”Duo” blev först 
med att lansera ett hybridfordon, men ”Duo” blev kommersiellt sett inte lika lyckad som t.ex. 
”Toyota Prius” och satsningen avbröts (Høyer, 2008). I sammanhanget kan sägas att ”Toyota 
Prius” ensam på årsbasis sålde dryga 15 000 exemplar de första åren, vilket kan jämföras med 
blygsamma 1 500 sålda exemplar av elbilar under motsvarande period (Dijk och Yarime, 2010). 

Trender och framtidsprognoser för hybridbilen 

Hybridfordonen är på frammarsch och globalt betraktat uppgick den ackumulerade försäljningen, 
från att år 2002 nått över 100 000 fordon, år 2008 till över 1,5 miljoner hybridfordon, vilket även 
innefattar att hybridfordon uppmätte en marknadsandel på 4% av fordonsmarknaden i USA 
(Dijk och Yarime, 2010). Jämförelsevis kan sägas att antalet nyregistrerade hybridfordon utgjorde 
1,2% av det totala antalet nyregistrerade personbilar i Sverige år 2008 (TRAFA, 2009). 

Av dessa var ytterst få hybridfordon s.k. laddhybrider, men den kommersiella introduktionen i 
Sverige pågår. Japan ligger däremot långt fram vad det gäller etableringen av laddhybridfordon, 
med över 500 000 fordon i trafik, och bör därför nyttjas som förebild för Sverige under 
startfasen, med början år 2010 (Bergman, 2008). Laddhybridfordon dras, likt elfordon, med höga 
tillverkningskostnader till följd av dyra batterier. Dock anses laddhybridfordon vara 
konkurrenskraftiga mot konventionella förbränningsfordon om man har långa körsträckor med 
eldrift som utgångspunkt (van Vliet m.fl., 2010). Ett annat konkurrensstärkande alternativ skulle 
vara att kostnaden för batterier sjunker avsevärt. 
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Laddhybridfordon förespråkas på politiskt håll i Sverige och uppskattas kunna bli en utbredd 
fordonstyp på den svenska fordonsmarknaden på sikt (Folkpartiet, 2008). Denna framtidstro 
baseras delvis på att dagens hybridfordon uppvisar en körräckvidd motsvarande den hos fordon 
med rena förbränningsmotorer (Dijk och Yarime, 2010). Även utsläppen av växthusgaser 
uppvisar goda resultat och ur perspektivet ”well-to-wheel”(dvs. de totala utsläppen från det att 
energin framställs till dess att den driver fordonets hjul) för en laddhybrid kan utsläppen 
reduceras till 60-69 g CO2/km. Detta kan jämföras med att moderna förbränningsfordon släpper 
ut ca 165 g CO2/km (van Vliet m.fl., 2010). 

På den svenska marknaden kommer inom en snar framtid (under 2011/2012) ett antal lanseringar 
av laddhybrider, däribland man bl.a. finner nya generationer av tidiga klassikern ”Toyota Prius” 
(Stockholm Stad och Vattenfall, 2011). Vad det gäller nationella tillverkare kommer Volvo att för 
omvärlden introducera laddhybridbilen ”Volvo V60”, vilken är tänkt att kortare sträckor enkom 
drivas med elmotorn på 50 kW och för längre körsträckor är utrustad med en 
parallellhybriddrivlina (Andersson, 2011). 

Hur utvecklingen på sikt kommer att se ut för framtida modeller vad det t.ex. gäller prestanda 
kommer inte närmare att diskuteras i denna studie. Även om laddhybridfordonet medför en rad 
miljömässiga fördelar är hybridbilar ingen permanent lösning om man vill uppnå högt uppsatta 
miljömål. FN:s klimatpanel har tidigare uttryckt att utsläppen av växthusgaser jämfört med 
nivåerna år 2000 måste reduceras med över 50% i samtliga sektorer (IPCC, 2007). Det finns dock 
senare prognoser som visar att den globala fordonsflottan kommer att vara tredubblad år 2050, 
till följd av en industrialiserad utveckling i exempelvis Kina och Indien, vilket skulle kräva att 
utsläppsreduktionerna av växthusgaser för transportsektorn uppnår 80-90% jämfört med värdena 
år 2000 (Bento, 2010). 

Ska samhället nå en sådan kraftig reduktion som 80% kan inte fordonen förlita sig på 
förbränningsmotorn för en del av sin drivkraft utan fordonen måste drivas helt elektriskt med 
någon kombination av bränsleceller och batterier (Thomas 2009). Hybridfordon bör därav, vilket 
illustreras av figur 3.15., betraktas som en övergångsfas från fordon med förbränningsmotor till 
rena elbilar. 

 
Figur 3.15. Grafisk illustration av hybridfordon som övergångsfas 



-28- 
 

3.2.5 Alternativa framtidsalternativ 

Det ska poängteras att det finns intressanta alternativ till elbilen ur ett framtidsperspektiv och att 
dessa alternativ på intet sätt ska förringas. Sådana alternativa drivmedel ligger dock utanför ramen 
för denna studie. Fördelen med att satsa på elbilen är att samhället har mångårig erfarenhet av 
storskalig elektricitetsanvändning, något som saknas kring ett eventuellt införande av ett 
vätgassamhälle. (Shinnar, 2003) Med bakgrund av detta kommer studien att fokusera på elbilen 
och laddhybridfordonet i jämförelse med det konventionella förbränningsfordonet. 

3.2.6 Elfordonets tekniska aspekter 

Elbilen 

En bil driven med el består grundligt beskrivet av en elektrisk motor som driver hjulen, ett batteri 
för energilagring och ett elektroniskt kontrollsystem för motorn. (Dijk och Yarime, 2010) 
Frånsett att det är en elektrisk drivlina kopplad till hjulen är konstruktionen likartad den hos en 
konventionell bil med förbränningsmotor, om än aningen förenklad då exempelvis systemet för 
elektrisk antändning av bränsle utesluts (Wada, 2009). Den mest kritiska komponenten vid 
tillverkning av ett fordon med elektrisk drift är lokaliseringen av batteriet. Grovt estimerat kan 
batteriet utgöra 30% av fordonets totalvikt och dess placering har därmed stor betydelse för 
eventuell fram- eller bakvikt, vilket är en avgörande faktor för bl.a. styrförmåga och kollisionsrisk 
(Ogura, 1997). 

Laddhybridbilen 

Ett laddhybridfordon är som tidigare antytts en kompromiss mellan två fordonstyper och har 
därför två typer av drivlinor. Drivlinorna kan antingen vara parallella (figur 3.16.), i serie eller en 
kombination där emellan (Bradley och Frank, 2009). Hybridfordonet har som figur 3.16. visar i 
och med dessa olika drivlinor både elektrisk energi från elnätet och kemisk energi i form av 
bränsle lagrad. Två alternativ av energi innebär valfrihet och fordonet behöver därför ett 
reglersystem som styr energianvändningen vid drift. 

 
Figur 3.16. Grafisk illustration av parallella drivlinor i ett laddhybridfordon 

Med två drivlinor finns ett flertal möjliga drivalternativ – bl.a. stabilt laddningsläge, 
laddningsavtagande läge, elbilsläge och endast motorläge (Bradley och Frank, 2009). Ett fulladdat 
laddhybridfordon nyttjar ofta det laddningsavtagande läget, i vilket energinivån i batteriet styrs 
genom att motorn antingen är på eller av samtidigt som en viss del av energin hela tiden hämtas 
från batteriet (Shiau m.fl., 2009). Energinivån kontrolleras på så vis och tillåts endast sjunka till en 
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viss förutbestämd lägstanivå varefter omkoppling sker till det stabila laddningsläget. Det stabila 
laddningsläget är det läge som ett vanligt hybridfordon (utan möjlighet till inkoppling på elnätet) 
ofta drivs i (Bradley och Frank, 2009). Med kemiskt bränsle som primär energiresurs tillåts 
energin i batteriet att fluktuera inom ett smalt nivåband. 

De sistnämnda två driftlägena beskriver vart och ett driftfunktionen hos ett rent elfordon 
respektive ett konventionellt förbränningsfordon. Elbilsläget innefattar med andra ord att 
användning av förbränningsmotorn förbjuds och den enda energikällan är elektrisk energi, vilket 
gör att energinivån i batteriet avtar med tiden. På motsvarande vis innefattar endast motorläget 
att den elektriska energin inte överhuvudtaget bidrar till hjuldrivningen av fordonet. Med olika 
driftalternativ följer varierande drivmedelsförbrukning och därmed skiftande nivåer av 
miljöpåverkande utsläpp, vilka har en stor direkt inverkan på fordonets omvärld. 

Skillnaderna mellan driftlägena gör det svårt att precisera vilket driftläge som är bäst. Ur 
miljöhänseende är elbilsläget det bästa driftläget, då det ger lägst primärutsläpp. Olika driftlägena 
är dock fördelaktiga ur olika perspektiv och lämpar sig olika bra för olika situationer. Tre exempel 
på situationer (Bradley och Frank, 2009) är utökad körräckvidd, blandad drift och miljözon. I 
första exemplet eftersträvar användarna en utökad körräckvidd, vilket uppnås genom att fordonet 
primärt drivs i elbilsläget och slår om till det stabila laddningsläget när fordonets laddningsnivå 
blivit lågt. Det andra exemplet inbegriper fordon utformade för blandad drift och fordonet drivs 
då primärt i det laddningsavtagande läget för att sedan övergå till det stabila laddningsläget när 
fordonets laddningsnivå blivit lågt. Tredje exemplet innefattar att fordonet är anpassat för att 
användaren själv ska kunna välja att upprätthålla en miljözon (användbart ex. vid körning 
inomhus i stora lager). Fordonet drivs därför primärt i det stabila laddningsläget och driften kan 
sedan manuellt slås över till elbilsläget.  

Batteriet 

Det finns många olika batterityper som kan användas i bilar som drivs på el. Nedan beskrivs de 
vanligaste typerna samt problem och förbättringsområden. 

Litiumjonbatteriet 

Ett litiumjonbatteri levererar energi genom att litiumjoner rör sig mellan elektroderna som ser ut 
som tunna skivor. Anoden i dagens batterier består utav en grafitmix vars verkningsgrad anses 
vara relativt optimerad jämfört med den teoretiska kapaciteten hos grafitmixen och för att 
förbättra anoden ytterligare är man därför tvungen att prova nya ämnen. Störst 
utvecklingspotential anses finnas på katodsidan. Katoden avgör battericellens kapacitet och 
belastningsegenskaper så som strömstyrka vid upp- och urladdning (Batteriföreningen, 2009). 

Energidensiteten i litiumjonceller har sedan tidigt 1990-tal förbättras med ca 8-9% årligen 
(Chiang, 2010). 
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Nickelmetallhydridbatteriet 

Nickelmetallhydridbatteriet använder nickel i anoden då nickel har ett flertal önskvärda 
egenskaper för ett batteri. Nickel har en hög energitäthet, hög reversibilitetsförmåga och låg 
kostnad, vilket är anledningen till nickelmetallhydridbatteriets framgångar. Nickelhydrid existerar i 
två olika former, alpha-fas och beta-fas. Dessa två olika faser av nickelhydrid omvandlas vid full 
laddning till γ-NiOOH respektive β-NiOOH, två ämnen med olika elektrokemiska egenskaper. γ-
NiOOH har egentligen högre energidensitet, men ämnet är mycket instabilt vilket gör att det 
efter endast ett par laddningar omvandlas till β-NiOOH. Detta försämrar 
nickelmetallhydridbatteriets egenskaper, då β-NiOOH har nästan 33% lägre energidensitet (Kiani 
m.fl., 2010). 

Blyackumulatorn 

Blyackumulatorn har funnits i över hundra år och hittas idag vanligen i konventionella 
förbränningsfordon där sex stycken 2 V-celler har seriekopplats (Batteriföreningen, 2009). 

I slutet av 1990-talet var blyackumulatorn det vanligaste batteriet i elbilar. General Motors 
använde bland annat seriekopplade blyackumulatorer i sin elbil ”EV1”, som endast lanserades i 
Kalifornien (Chau m.fl., 1999). Figur 3.17. visar dock att framtidsutsikterna för blyackumulatorn 
som primärt drivbatteri är små. Såväl nickel metall hydridbatteriet och litiumjonbatteriet visar på 
högre prestanda. 

Kapacitet 

Batteriets effektbehov kan beräknas med hjälp av ekvationen: 

   (Ekvation 3.3.) 

Batteriets effektbehov (Rahman m.fl., 1999) 

 svarar mot tidsderivatan av bilens moment i rörelseriktningen, svarar mot luftmotståndet 

och svarar mot rullfriktionen (Rahman m.fl., 1999). Enkelt uttryckt beskriver ekvationen 
effektbehovet som krävs för att förflytta en bil under en viss tidsperiod medräknat förluster på 
grund av friktion och luftmotstånd.  

Figur 3.17. visar tydligt på de olika teknikernas nuvarande marknadsposition. Som man ser är det 
litiumjonbatterierna som har högst energidensitet samtidigt som deras storlek är minst, vilket gör 
de till dagens mest attraktiva batterityp (Batteriföreningen, 2009).  
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Figur 3.17. Energidensitet jämfört mot storlek och vikt (Batteriföreningen, 2009) 

För att konkurrera med förbränningsbilen avseende distanskapacitet skulle elbilen behöva uppnå 
en distanskapacitet på ca 500 km (motsvarande en tankning) med hjälp av ett 75 kWh batteri 
(IEA, 2010). Batteriutvecklingen har ännu inte nått så långt att batterierna klarar av sådana långa 
distanser. Batterierna tar för stor plats och väger för mycket för att det skall vara kommersiellt 
gångbart. Figur 3.18. visar på svårigheten i att skapa en bil med en räckvidd som kan anses vara 
fullgod samtidigt som bilen inte blir för stor. För att köra 500 km i en bil utrustad med 
litiumjonbatteri måste batteriet vara så stort att bilens totala vikt uppgår till drygt två ton, vilket är 
lika mycket som ”Volvo XC90” (Volvo, 2011). 

 
Figur 3.18. Graf som beskriver hur bilens totala vikt relaterar till räckvidd (Verziroglu, 2010) 
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En lösning för att maximera storleken på batteripaketet kan exemplifieras med den moderna 
laddhybriden ”Opel Ampera” som är på väg ut på marknaden. I ”Ampera” sitter ett batteripaket 
format likt ett T mitt i bilen. Detta gör att batteriet inte upptar så mycket plats att det påverkar 
komfort och lastutrymme, utan batterierna ligger dolda i utrymmet mellan föraren och den 
främre passageraren samt under sätena (Opel, 2011).  

Batterier användbara som framtida bildrivmedel 

Dagens batterier använder som tidigare antytts en grafitmix som anod. På grafiten byggs det dock 
oundvikligen upp ett passiveringsskikt, som agerar som ett inre motstånd, vilket gör att batteriets 
effektivitet försämras. Alternativet vore att använda en anod av ett annat material. I ett test 
användes en anod av Li4Ti5O12, en kombination som ledde till att energitätheten visserligen sjönk 
från ca 100 Wh/kg till 67,5 Wh/kg, men istället kunde batteriet utan skador på elektroderna 
laddas på endast fem minuter (Zaghib m.fl., 2010). 

Nano-tekniken ger hopp om ökad energilagringskapacitet kombinerat med reversibilitet vilket 
skulle ge ett batteri med högre energidensitet som kan laddas i och ur igen tusentals gånger i 
varierad temperatur. Det finns dock många praktiska problem kring nanomaterial. Om 
tillverkningen av nanomaterial är möjlig att skalas upp på ett ekonomiskt hållbart sätt är ännu 
oklart. Det finns också farhågor om att nanomaterialens energiförvaringsförmåga inte ökar i takt 
med storleken på cellen på samma sätt som vanliga batterityper (Chiang, 2010). Försök har gjorts 
där nanotrådar av SnO2 har använts som anod. Försöken visade på en kraftigt ökad 
energidensitet, men problem uppstår med reaktionens reversibilitet. Hypotetiskt skulle liknande 
försök kunna göras med silikon. Kombinationen Li4Si har en kapacitetspotential på upp till 4 200 
mAh/g jämfört med 350 mAh/g som kan utvinnas ur dagens litiumjonceller med grafitanoder. 
Tekniken befinner sig dock fortfarande i forskningsstadiet. Forskarna har stora problem att 
hantera silikonets expansion i laddningsfasen (Chiang, 2010). 

Vid laddning av nanoanoder skapade av SnO2 började dessa svälla och deformeras. Anodernas 
volym expanderades 240% under en 31 minuter lång laddning. Det är litiering av 
elektrodmaterialen som får dem att expandera och pulveriseras. Trots de oönskade effekterna ses 
experimenten ändå som en stor framgång och ett viktigt steg i sökandet på ett förbättrat batteri 
(Huang m.fl., 2010). 

Ett annat forskningsområde som intresserat forskare är batterier där en metallanod reagerar med 
en katod av luft. I ett litium-syrebatteri sker syretransporten genom ett membran av silikongummi 
vars egenskaper ger upphov till en mycket effektiv syretransport in till cellen men håller borta 
vatten från reaktionen (figur 3.19.). Resultatet är en cell som har en teoretisk energitäthet på 
11 248 Wh/kg och kapacitet på 3 862 mAh/g, dvs. tio gånger så mycket som en ordinarie 
litiumjoncell (Crowther, 2011).  
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Figur 3.19. Den skyddade litium-luftcellen (Crowther, 2011) 

3.2.7 Miljömässiga aspekter 

Även om tidigare genomgång av bilens utveckling vittnade om att förbränningsmotorn ständigt 
utvecklas och förbättras finns det en del viktiga miljömässiga fördelar med elbilar i jämförelse 
med konventionella fordon. Miljön och omgivningen kan beskrivas på en rad nivåer, men denna 
studie kommer inskränka sig till en mikronivå och en makronivå. Vald mikronivå betraktar 
fordonet som systemgräns och framställning, distribution, etc. av det drivmedel som används för 
fordonets drift tas ej i beaktande. Konkret tas exempelvis ingen hänsyn till elens ursprung på 
denna nivå. Vald makronivå innefattar däremot drivmedlets produktion och framställning, varpå 
elens ursprung som nämnt exempel blir aktuellt. På makronivå är det obestridligen ett faktum att 
förbränningen av bränsle ger upphov till högre lokala utsläppsnivåer än fordonsdrift med el. 

Mikronivå 

Elbilen betraktad på mikronivå är befriad från utsläpp av miljöskadliga gaser (Rienstra och 
Nijkamp, 1998). Hur stora CO2-utsläpp ett konventionellt förbränningsfordon ger upphov till är 
svårare att precisera. Förklarligt är utsläppsnivåerna avhängiga en rad faktorer, bl.a. 
fordonsmodell, bränsletyp och tekniska åtgärder. I klassen ”Medelstora bilar”, vilken senare 
kommer att definieras närmare, lanseras det allt fler bilar med en koldioxidutsläppsnivå på under 
120 g CO2/km (BilSweden, 2010).  

Makronivå 

Innan jämförelsen lyfts till en högre betraktelsenivå kan poängteras att en uppskattad bieffekt 
beträffande elbilar är att dem är tystgående, vilket resulterar i bullerreduktioner (Funk och Rabl, 
1998). Betraktar man drivmedelsförbrukningen på makronivå istället blir elbilens miljömässiga 
fördelar inte fullt lika självskrivna. Elbilen har miljömässigt fördelaktiga reduktioner, exempelvis i 
form av minskade koldioxidutsläpp, men miljöfördelarna på makronivå är nära sammanlänkade 
med det sätt på vilket elproduktionen sker (Rienstra och Nijkamp, 1998).  
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Det har påvisats att en elbil kan öka energianvändningen med upp till 50% för ett normalhushåll i 
ett industrialiserat land (van Vliet m.fl., 2011). Eftersom el inte är en energikälla utan endast en 
energibärare, kan det finnas anledning att hävda att elbilen ska tillskrivas de utsläpp som den 
använda elens energikälla ger upphov till (Shinnar, 2003). Ett storskaligt införande skulle medföra 
påtagliga utmaningar vad det gäller utbyggnad av infrastruktur.  

Med utgångspunkt i nämnd uppfattning – att elbilen ska tillskrivas utsläppen som elproduktionen 
ger upphov till – beror med andra ord mängden miljöpåverkande utsläpp på vilka energikällor 
som nyttjas för elproduktion och hur dessa drivs. Användandet av energikällor skiljer sig åt 
distinkt mellan olika länder och graden av fördelaktighet ur miljöhänseende får därför stor 
spridning vid jämförelser länder emellan (Rienstra och Nijkamp, 1998).  

Ägarattityd 

Det finns också en annan aspekt av miljöfördelarna som potentiella ägare av hybrid- och elfordon 
låter väga tungt när de fattar beslut om en eventuell investering, nämligen en samhällelig 
värdering (Dijk och Yarime, 2010). Detta skapar ett symboliskt värde som delvis överförs på 
köparen av ett hybrid- eller elfordon. Vanligt förekommande beskrivningar av denna fordonstyp 
är att ”det är det rätta fordonet för samhället” eller att ägandet av densamma betraktas som ett 
”samhälleligt ansvar” (Dijk och Yarime, 2010). 

3.2.8 Fordonssituationen i Sverige och Stockholms län 

Stockholms län är det län i landet med lägst personbilstäthet, ca 390 fordon per 1 000 invånare, 
men också det län med den största befolkningsmängden, 2 054 343 personer (Miljöbarometern, 
2011). Statistik från det senaste decenniet visar på att antalet fordon och antalet invånare i länet är 
väl korrelerat och följs åt (figur 3.20.). Vid årsskiftet 2010/2011 fanns 800 534 personbilar i trafik 
i Stockholms län, vilket motsvarar 18,4% av Sveriges totala personbilsbestånd (SCB, 2011a). 

 
Figur 3.20. Fordonsbestånd i Stockholmslän 2000 - 2010 (Miljöbarometern, 2010 & SIKA, 2010) 

Personbilsbeståndet på nationell nivå har, med undantag för finanskrisen, under den senaste 
femårsperioden successivt ökat. Denna utveckling avspeglar sig även i Stockholms län där den 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antal/1000 inv

År



-35- 
 

stabila personbilstätheten i kombination med en successivt ökande folkmängd (figur 3.21.) gjort 
att det idag finns ca 40 000 fler personbilar i trafik i länet än det gjorde år 2005 (SIKA, 2010).  

 
Figur 3.21. Folkmängd i Stockholms län 2000 - 2010 (SCB, 2011c) 

Vad nybilsregistrering beträffar står Stockholms län för en något högre andel registreringar varje 
år i förhållande till fordonsflottans storlek än på övriga platser i landet. Sett över det senaste 
decenniet har denna andel stadigt motsvarat ungefärligen en fjärdedel av det nationella antalet 
nybilsregistreringar på årsbasis (figur 3.22.). 

 

 
Figur 1.22. Jämförelse av nybilsregistreringar av personbilar i Sverige och i Stockholms Län (SIKA, 2010) 

Av dessa nybilsregistreringar pekar de senaste årens trend på att dieselbilar utgör den största 
fordonsgruppen efterföljt av bensinbilar. Under år 2010 fördelade sig nybilsregistreringen i länet 
så att: 48,8% dieselbilar, 31,7% bensinbilar, 2,1% personbilshybrider (exkluderat 
etanolhybrid/E85) och 0,005% elbilar (SCB, 2011a). Denna låga elbilsandel är även signifikativ 
för det sammantagna fordonsbeståndet i Stockholms län, (figur 3.23.), där det år 2010 fanns 43 
elbilar registrerade (SCB, 2011a). 
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Figur 3.23 Personbilsbestånd fördelat på olika fordonsslag (SCB, 2011a) 

 

3.2.9 Stockholm: Elbilsstad 2030 

I Stockholm står nu Stockholms Stad tillsammans med Vattenfall AB i begrepp att under år 2011 
göra en elbilsupphandling, till vilken över 300 organisationer, kommuner och företag anmält sitt 
intresse (Stockholm Stad och Vattenfall, 2011). Upphandlingen får anses vara ett steg på vägen 
mot den vision som Stockholm Stad och Fortum AB gemensamt målat upp för Stockholm år 
2030, vilken i korta drag kommer återges nedan utifrån rapporten Stockholm: Elbilsstad 2030 
(Fortum, 2010): 

I enlighet med de miljöfördelar som lyfts fram tidigare är några av delvisionerna att citytrafiken i 
det närmaste ska vara utsläpps- och bullerfri år 2030. Tanken är också att det ska finnas tillgång 
till snabbladdning och vanlig laddning där man som elbilsägare behöver den, samt att elen i dessa 
laddningsstationer ska vara förnyelsebar eller koldioxidfri. Man uppskattar att en uppnådd vision 
skulle påverka utsläppen av koldioxid kraftigt positivt både lokalt och nationellt. Beräkningar 
visar att genomsnittsbilen i Sverige släpper ut 180 g CO2/km. För att klassas som en miljöbil får 
bilen inte släppa ut mer än 120 g CO2/km och baserat på den nordiska elproduktionsmixen 
skulle en elbil generera 80-90% lägre utsläppsnivåer än genomsnittsbilen.  

Vidare påvisar rapporten resultat från underliggande marknadsundersökningar, utifrån antagandet 
att elbilen har en körräckvidd på 20 mil samt lika utrymme och acceleration som motsvarande 
konventionella förbränningsfordon. Under dessa förutsättningar var 28% definitivt intresserade 
och 45% intresserade av att köpa en elbil, om det även går att snabbladda den på bensinstationer 
eller motsvarande. Det starkaste skälet för svenskar att köpa en elbil är för dess direkta 
miljöfördelar och det näst starkaste är det tidigare nämnda samhälleliga värdet, här uttryckt som 
att ”bilen är ren”. Det starkaste skälet för svenskar att inte köpa en elbil är för dess begränsade 
körräckvidd och det näst starkaste är att tekniken ännu inte upplevs vara färdigutvecklad. 

Andra intressanta undersökningsresultat som kan lyftas fram är att 68% av alla svenskar och 60% 
av stockholmarna är positivt inställda till att införa en elbilszon i Stockholm innan år 2020. En 
elbilszon där enbart elbilar tillåts är troligen ett nödvändigt steg för att nå de förändringar i 
citytrafiken som visionen föreskriver. Som ett sista utdrag ur rapporten kan nämnas att vad det 
gäller utplacering av laddstolpar i Stockholms Stad menar 35% att det är viktigast att det finns 
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laddstolpar vid Centralstationen, följt av Medborgarplatsen och Slussen med ca 20% vardera. 
(Här bör dock beaktas att de tillfrågade är alla svenskar och inte stockholmare specifikt.) 

3.2.10 Referensfordon 

Fordonskategorier 

Eftersom det finns en mängd olika fordon på fordonsmarknaden är kategoriseringen av bilar 
väsentlig vid jämförelsestudier. Det är skäligt att anta att olika modeller (kategorier) av bilar som 
används har olika användningssyften och därmed också olika konkurrerande behov att täcka. I 
tabell 3.3. har fordon grupperats efter storlek och pris (figuren innehåller alla typer av bilar). 

 

Nr. Bilkategorier Exempel Prisområde 

1 Liten bil, Stadsbil Smart fortwo, Fiat 500, Peugeot 107 €8000- 
15,000 

2 Kompakt bil, 
Mindre familjebil 

Ford Focus, Opel Astra, Toyota Auris, Volkswagen Golf,  
BMW 1 serien, Mercedes A-klass 

€12,000- 
24,000 

3 Medelstor bil Ford Mondeo, Mercedes C-klass, Audi A4, BMW 3 serien, 
Honda Accord, Opel Insignia, Volkswagen Passat 

€17,000- 
30,000 

4 Van Renault Escape, Volkswagen Sharan, Ford Galaxy, Citroen C8 €18,000- 
35,000 

5 Premiumbil Ford Crown Victoria, Toyota Crown, Chrysler 300C, Lexus GS, 
BMW 5 serien, Jaguar XF, Audi A6 

€25,000- 
60,000 

6 SUV Land-/Range Rover, Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee, 
Volkswagen Touareg, Chevrolet Suburban, Toyota Land Cruiser 

€40,000- 
100,000 

7 Lyxbil Audi A8, Jaguar XJ, BMW 7 serien, Maserati Quattroporte, 
Mercedes S-klass 

€50,000- 

8 Sportbil Chevrolet Corvette, Porsche 911, Audi R8, Mercedes SL €40,000- 

Tabell 3.3. Kategorisering av olika fordonsmodeller efter pris och funktion (Lieven m.fl., 2011) 

Val av fordonskategori 

Denna studie utgår från bilkategori nummer tre, ”Medelstora bilar”. Efter att den genomsnittliga 
tjänstevikten på personbilar i Sverige ökat med 10% under de föregående 10 åren var den år 2008 
1 424kg (TRAFA, 2009). Med motsvarande utveckling kommer år 2013 motsvarande värde nått 1 
500kg. Baserat på detta har tre typmodeller, en elbil och en laddhybridbil (tab. 3.4.) samt ett 
förbränningsfordon (tab. 3.5.) valts ut bland de modeller i den aktuella kategorin. Den 
förstnämnda är modellen ”Nissan Leaf”, vilket är ett samarbete mellan Nissan och Renault, och 
den andra typmodellen är ”Opel Ampera” som är utvecklad av General Motors koncernen och 
det tredje (Stockholm Stad och Vattenfall, 2011). 
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”Nissan Leaf” 

”Nissan Leaf”, första elbil att år 2011 utses till Car of the Year, är en fem-dörrars ren elbil med en 
tjänstevikt på 1 500 kg, driven av ett litiumjonbatteri med en kapacitet på 24 kWh (Nissan, 2011). 
Med en toppfart på dryga 140 km/h har ”Nissan Leaf” en körräckvidd på närmare 175 km 
(Stockholm Stad och Vattenfall, 2011). När den lagrade kapaciteten är förbrukad finns det två 
laddningsalternativ med olika laddtider – snabbladdning och fullständig laddning. 
Snabbladdningen som sker med hjälp av en trefas snabbladdare tar endast 30 minuter och kan 
ladda batteriet upp till 80% av sitt max. Den fullständiga laddningen tar istället 8 timmar, men 
kan ske ansluten till elnätet i hemmet (Nissan, 2011). Priset för den svenska marknaden, där den 
släpps under sommaren 2011 beräknas till 36 111 € (Spets Wojarski, 2011). 

”Opel Ampera” 

”Opel Ampera” är en fem-dörrars laddhybrid med en tjänstevikt på 1 580 kg, driven av ett 
litiumjonbatteri med en kapacitet på 16 kWh, varav 10,4 kWh används för drift, samt med el från 
en mindre förbränningsmotor med kapacitet 110 kWh/h (Chevrolet, 2011). Förbränningsmotorn 
aktiveras automatiskt när batteriet laddats ur och förlänger distanskapaciteten upp till 500 km, 
medan ren eldrift, dvs. endast med hjälp utav batteriet, har en genomsnittlig körräckvidd på 60 
km (Stockholm Stad och Vattenfall, 2011). ”Amperas” bränsleförbrukning är 1,6 liter/100km, 
”Ampera” har en toppfart på dryga 160 km/h och laddtiden av det urladdade batteriet är 4 
timmar ansluten till ett 230 V-uttag.  

Bilmodell Batterikapacitet 
[kWh] 

Laddtid m. 230V 
[tim] 

Körräckvidd 
[km] 

Nybilspris 
[€] 

Nissan Leaf 24 8 175 36 111 

Opel Ampera 16(10,4) 4 500 46 655 

Tabell 3.4. Referens el- och laddhybridfordon 
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Förbränningsfordon 

Följande modeller tillhör alla fordonskategori tre och för att skapa ett referensfordon används det 
genomsnittliga förbränningsfordonet i kategori tre. Inget av dessa fordon är så vanligt i Sveriges 
fordonsflotta att ett referensfordon skulle kunna modelleras som en direkt kopia. 

Bilmodell Nybilspris ca 
[€] 

Bränsleförbrukning 
[liter/100km] 

Koldioxidutsläpp 
[gCO2/km] 

Ford Mondeo1 26 056 9,1 – 10,7 159 – 179 

Mercedes C-klass Kombi2 35 767 9,6 – 10,2 160 – 177 

Mercedes C-klass Sedan2 34 211 9,3 – 9,8 154 – 168 

Mercedes C-klass Coupé2 35 544 9,3 – 9,6 157 – 169 

Audi A4 Sedan3 28 278 8,3 – 9,5 149 – 164 

Audi A4 Avant3 29 711 9,6 – 9,8 172 – 174 

Audi A4 Allroad Quattro3 37 478 7,5 – 10,2 164 – 184 

BMW 3-serie Sedan4 27 222 8,3 – 9,3 148 – 159 

BMW 3-serie Touring4 28 778 8,3 – 9,5 149 – 164 

BMW 3-serie Coupé4 34 500 8,6 – 9,3 154 – 159 

Honda Accord Sedan5 25 656 9,6 – 9,8 168 – 172 

Honda Accord Tourer5 26 989 9,6 – 9,9 171 – 175 

Opel Insignia Sedan6 24 656 10,7 – 10,8 179 – 181 

Opel Insignia Kombikupé6 24 656 10,7 – 10,8 179 – 181 

Opel Insignia Sports 
Tourer6 

25 544 10,9 – 11,0 184 – 186 

Volkswagen Passat CC7 31 100 9,9 – 11,0 172 – 186 

Medelvärde 29 759 9,3 – 10,1 164 – 174 

Tabell 3.5. Marknadspriser i Sverige, bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för förbränningsfordon i kategorin 
medelstora bilar 1(Ford, 2011b), 2(Mercedes, 2010), 3(Audi, 2011), 4(BMW, 2011b), 5(Honda, 2011), 6(Opel, 2011b), 
7(Volkswagen, 2011) 
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3.3 Tidigare studier 

Ett flertal studier kring storskalig elbilsintroduktion har gjorts på olika håll i Europa och även på 
andra platser i världen. Vad det Europa beträffar har studierna främst behandlat scenarier kring 
huvudstäderna, men det förekommer även nationella studier. Nedan följer en genomgång, i form 
av sammanfattningar, av några av de publicerade elbilsrelaterade studierna.  

3.3.1 Påverkan på elnätet 

En brittisk studie (Webster, 1999), vilken behandlar frågan om det elektriska distributionsnätet 
klarar av en storskalig introduktion av elbilar, identifierar fyra nyckelfaktorer som klargör 
omfattningen av elbilars påverkan på elnätet. De fyra faktorerna – körprofilen, elbilen, 
laddningsstationen samt elproduktions- och distributionsanläggningarna – bör samtliga användas 
som inmatningsparametrar vid modellering av framtidsscenarier. Elbilar skiljer sig nämnvärt från 
andra elektriska laster då dessa i högsta grad är mobila och oförutsägbara. Studien utgår från 
antagandena att den dagliga genomsnittliga körsträckan för en elbil är 50 km och att dess 
körkapacitet är 3 km/kWh. Utifrån dessa undersöks ett antal marknadsandelsscenarier för elbilen. 
Scenariot att elbilarna utgör 1% av den brittiska fordonsflottan resulterar i en ökning i efterfrågan 
på 1 560 MW elektricitet, vilket kan jämföras med två svenska kärnkraftsreaktorer (Svensk 
Energi, 2010b). Även om den brittiska produktionskapaciteten kan täcka detta tillskott är det av 
stor betydelse, för användandet av de mest kostnadseffektiva generatorerna, att elbilarna laddas 
när det inte är belastningstoppar på elnätet. Under det mer framtidsoptimistiska scenariot, att 
elbilarna utgör 10% av den brittiska fordonsflottan, identifieras påtagliga konsekvenser. Med så 
stort antal elbilar i bruk är det oundvikligt att en del av dem kommer att laddas även under 
belastningstoppar. Den totala årliga elkonsumtionen från en sådan stor elfordonsflotta skulle 
komma att uppgå till 14,3 TWh, vilket utgör 4% av den totala brittiska elkonsumtionen. 

Ytterligare en studie, gjord i Tyskland (Hartmann och Özdemir, 2011), vilken behandlar olika 
scenarier av elbilars nyttjande av elnätet, understryker vikten av att batterikostnaden sänks för att 
få tillstånd ett storskaligt elbilsanvändande. Med en elbilsflotta på 1 miljon elfordon som 
utgångspunkt presenterar studien resultatet av tre olika scenarier. Utan reglerad laddning, det 
första scenariot, menar studien att ökningen i efterfrågan vid den dagliga belastningstoppen 
endast kommer att öka något. Om istället en nätstabiliserande laddningsstrategi tillämpas, det 
andra scenariot, kan man uppnå 16% reduktion av fluktuationerna i efterfrågan på elnätet. Att, 
som i tredje scenariot, under belastningstoppar nyttja möjligheten till överföring av el från elbilen 
till elnätet har positiv inverkan på fordonets kilometerkostnad. Dock är denna ekonomiska vinst 
tämligen liten och måste ställas i relation till det specifika batteriets kapacitetsförsämring som 
följer med upprepade kortare laddningar. Den maximala dagliga förtjänsten uppskattas till 0,68 €. 
Vidare kräver implementeringen av laddningsstrategier att det ges laddningsmöjlighet på alla 
aktuella parkeringsplatser, t.ex. vid arbetsplatsen eller affären, vilket kräver en omfattande och 
därmed kostsam utbyggnad av laddinfrastrukturen. 

En italiensk studie (Perujo och Ciuffo, 2010) som estimerar elbilars påverkan på 
eldistributionsnätet har en något längre tidhorisont än tidigare nämnda studier, nämligen år 2030. 
Med antagandet att förbränningsfordonen år 2030 släpper ut 120 g CO2/km kommer ett scenario 
där elbilar utgör 1,55% av den nationella fordonsflottan innebära att CO2-utsläppen minskas med 
1,17%. Under samma förutsättningar ger ett scenario där elbilar utgör 10% av den nationella 
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fordonsflottan en reduktion i CO2-utsläpp med 7,53%. Det riktigt optimistiska scenariot där 
elbilar utgör 30% av den nationella fordonsflottan resulterar i en sänkning av CO2-utsläppen med 
22,6%. Man bör dock beakta att dessa prognoser baseras på det italienska energisystemet, där 
81% av elproduktionen kommer från icke förnyelsebara källor. 

3.3.2 Politiska styrmedel 

Politiska strategiska besluts och policys inverkan på en storskalig elbilsintroduktion beskrivs i en 
holländsk studie (Rienstra och Nijkamp, 1998) som fastställer att kompletterande policys är 
nödvändigt för att få till stånd en lyckad introduktion. På EU-nivå kan höjda bränsleskatter eller 
koldioxidskatter vara tänkbara alternativ för att gynna elbilens konkurrenskraft. På nationell nivå 
kan mer effektiva åtgärder tillämpas i form av fördelaktig ägarskatt, vägtullar, kollektivtrafikpriser 
och bensinskatt. Utöver inflytande över nämnda punkter utgör staten också den enskilt viktigaste 
investeraren i den publika transportinfrastrukturen. 

3.3.3 Marknadspotential 

En studie kring den potentiella elbilsmarknaden gjord i Tyskland (Lieven m.fl., 2011) uppvisar en 
estimering av att det på den tyska fordonsmarknaden på årsbasis skulle vara möjligt att sälja 
170 000 elbilar, vilket skulle motsvara ca 5% av den totala försäljningen. Studien visar även att en 
liten bil/stadsbil, ofta använd som andrabil i hushållen, är den mest priskänsliga kategorin av 
bilar. Eftersom elbilar i nuläget har ett högre marknadspris än motsvarande konventionella 
fordon är marknadspotentialen högre för sportbilar och medelstora bilar. Dessa tre bilkategorier 
betraktas vara de kategorier för vilka det inte är lika avgörande vad bilarna har för körräckvidd, 
vilken är en av elbilens mest begränsande faktorer. 

Med den irländska regeringens riktlinje – att 10% av den nationella fordonsflottan ska utgöras av 
elbilar år 2020 – som grund betraktar en irländsk studie (Brady och O’Mahony, 2011) olika 
marknadsandelsscenarier. Det mest troliga scenariot, att elbilarna utgör 10% av 
nybilsförsäljningen år 2020, påvisar en nettoreduktion på 3% av CO2-utsläppen jämfört med en 
oförändrad marknadsandel. Vissa luftföroreningar i stadsmiljön beräknas under samma scenario 
reduceras med upp emot 11%. För de två andra, i studien undersökta, scenarierna, där elbilarna 
utgör 15% och 25% av nybilsförsäljningen år 2020, var nettoreduktionen av CO2-utsläpp 5% 
respektive 10%. 

3.3.4 Laddningsstrategier 

Olika laddningsstrategier tas även upp i en amerikansk studie (Jansen, 2010) där det visar sig att 
många utsläpp ökar i och med en stor fordonsflotta av laddhybridbilar. Två scenarier målas upp i 
form av ”den mest sannolika”, där mindre belastningstoppar uppkommer i systemet mellan kl. 8-
12 samt under kvällen med början kl. 17, och ”den idealiska utspridningen”, där de flesta fordon 
laddas då det normalt är som lägst belastning och några fordon laddas då det är större last på 
nätet samtidigt som inga fordon laddar under normala belastningstoppar. Det första scenariot, 
där tiderna korresponderar med tiderna då bilpendlarna kommer till respektive hem från jobbet, 
är det klart mer realistiska då det andra scenariot ställer krav på smart laddning eller annan 
mätande infrastruktur, vilket i sin tur kräver höga incitament för eller noggrann kontroll av 
användarna. Betraktat på makronivå ger båda scenarierna upphov till ökad utsläppsintensitet av 
bl.a. CO och växthusgaser medan intensiteten av NOx minskar oavsett laddningsstrategi. Detta 
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beror på att den merproduktion av el som en utökad laddhybridsflotta kräver skulle komma att 
produceras av kraftverk med lägre andel NOx-utsläpp än genomsnittet bland de tidigare nyttjade 
kraftverken. Utsläppskartan som studien uppvisar antyder att en övergång till elbilar också 
kommer att åtföljas av investeringar i nya elproduktionsanläggningar med låga utsläppsnivåer vid 
baslastproduktion. I Sverige ges dock möjligheten att använda vattenkraften som reglerande kraft 
och därmed undvika förlusterna för start och stopp av små elproduktionsanläggningar. 
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4 Metod 

4.1 Ekonomisk modell 

För att beräkna de eventuella ekonomiska vinsterna kommer i denna studie nuvärdesmetoden att 
användas. I nuvärdesmetoden beräknas värdet av framtida kassaflöden, i detta fall kostnader, om 
till ett nuvärde. Detta görs med hjälp av en kalkylränta som vid en investering består av flera delar 
såsom låneräntor, vinstkrav och inflation. Elbilsinförandet antas i modellen dock vara befriat från 
såväl vinstkrav som lånebehov och nuvärdesmetoden används endast i syfte att kompensera för 
inflationen. De framtida kostnadernas nuvärde beräknas enligt ekvation 4.1. där r är den använda 
kalkylräntan. 

 
 (Ekvation 4.1.) 

Nuvärdesberäkning av kostnad 

I modellen är det främst kostnadsjämförelser som resultatet syftar till att uppvisa men genom att 
använda nuvärdesmetoden kan även definitiva slutvärden för investeringen presenteras. 

4.2 Scenariomodellering 

För att uppskatta effekterna av en storskalig elbilsintroduktion i ett alternativt Stockholm 
modelleras olika scenarier med hjälp av en digital mjukvara. Denna mjukvara är en 
ekvationslösare, ”Engineering Equation Solver” (EES), vilken översiktligt påvisar följderna olika 
nivåer av nämnd introduktion skulle innebära. Som tidigare studier antytt är några av de viktigaste 
inmatningsparametrarna körprofil, elbilens prestanda och kapacitet samt elproduktionen. Dessa 
parametrar kompletteras med en rad andra indata för att slutligen ge olika alternativa skeenden. 
Modelleringen sker både på mikro- och makronivå för att dels se till den enskilde ägarens 
kostnader och dels kunna betrakta de eventuella samhälleliga vinsterna till följd av en storskalig 
övergång till elbilsanvändning. Scenarierna jämför skillnaderna mellan elbilar, laddhybridbilar 
respektive förbränningsfordon med utgångspunkt tagen i de tidigare presenterade 
referensfordonen. 
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4.3 Parametrar för inmatning 

4.3.1 Kalkylränta 

Som kalkylränta vid nuvärdesberäkningar i modellen används inflationen, då införandet av elbilar 
inte kan anses ha ett avkastningskrav. Inflationen i Sverige har sedan år 1991 i genomsnitt varit 
1,94% medan den på längre sikt, sedan år 1830, har varit något högre, i genomsnitt 2,57% (SCB, 
2011c). I modellen har inflationen framåt i tiden valts till 2%.   

4.3.2 Batteri 

Att utvecklingen inte nått fram till en situation där elbilen är ett konkurrenskraftigt alternativ sett 
till nybilspris gör att antaganden kring framtida elpriser och batterikostnader är av betydande roll 
vid modelleringar av scenarier. Då det historiskt har visat sig att utvecklingen av batterier har varit 
svår att förutsäga kommer denna studie inskränka sig till att betrakta litiumjonbatteriet som 
energilagringskälla i såväl elbil som laddhybridbil och beräkna dess tillverkningskostnad för 
basscenariot enligt ekvation 3.1. (Wu, 2011).  

  (Ekvation 3.1.) 

4.3.3 Bilpris 

Referensfordonen kommer enligt tidigare angiven data (tab. 3.4.) att modelleras med följande 
nybilspriser som utgångspunkt: elbilen ”Nissan Leaf” 36 111 € och laddhybridbilen ”Opel 
Ampera” 46 655€. I denna jämförelsestudie kommer nybilspriset exkluderat batterikostnaden att 
hållas konstant, då utvecklingen i nuläget till stor del fokuseras kring att få ner batterikostnaderna. 
Nybilspriserna utan batteri (pub) bestäms genom: 

  (Ekvation 4.2.) 

Nybilspris för elbil respektive laddhybrid exklusive batterikostnaden 

vilket för elbilen ”Nissan Leaf” är 25 239 € respektive för ”Opel Ampera” är 39 256 €.  

Referensfordonen tillhör fordonskategori nr 3, medelstora bilar (tab. 3.3.), och det tredje 
referensfordonet i jämförelsestudien (det konventionella förbränningsfordonet) kommer därför 
att modelleras med ett medelvärde av nybilspriserna på den svenska fordonsmarknaden (tab. 3.5.) 
för modellerna inom den aktuella kategorin. Förbränningsfordonets nybilspris estimeras till 
29 759 €. 

4.3.4 Körprofil 

I studien inskränks förarbeteendet till att vara oberoende av dag i veckan, dvs. det saknas 
åtskillnad i körprofil mellan vardag och helg. Körprofilen definieras i samtliga fall som 
stadskörning, baserat på att användare som inte kör i ren stadstrafik i Stockholms Län ändå antas 
utsättas för köer. Körsträckan för en fordonsanvändare uppskattas till 44 km per dag, vilket 
överensstämmer med den tidigare presenterade genomsnittliga dagliga körsträckan. Att 
antagandena för så väl körprofil som körsträcka tillämpas för alla tre referensfordon baseras på 
att de i sammanhanget aktuella bilpendlarna inte ska behöva förändra sina körvanor även om en 
övergång till elfordon sker. 
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4.3.5 Körkapacitet/Drivmedelsförbrukning 

Vad drivmedel beträffar är det två typer som denna studie tar i beaktande – el och bensin. Data 
för det referensfordon som representerar bilar med konventionella förbränningsmotorer (tab. 
3.5.) ger bränsleförbrukningen för respektive modell vid körning i stadstrafik, i enlighet med 
antagen körprofil. Tabell 3.5. visar att förbränningsfordonets bensinförbrukning är 9,3-10,1 
liter/100km och att dess körkapacitet därmed är 9,9-10,75 km/liter. 

För de övriga två referensfordonen, ”Nissan Leaf” som representerar elbilar och ”Opel Ampera” 
som representerar laddhybrider, har tidigare angivits data (tab. 3.4.) beträffande batteri- och 
förbränningsmotorkapacitet samt körräckvidd. Detta leder till att drivmedelsförbrukningen och 
körkapaciteten för dessa fordon kan beräknas som: 

 
 (Ekvation 4.3.) 

Drivmedelsförbrukning 

Respektive 

 
 (Ekvation 4.4.) 

Körkapacitet 

För ”Nissan Leaf” ges drivmedelsförbrukningen (elförbrukningen) 13,7 kWh/100km respektive 
körkapaciteten 7,3 km/kWh. För ”Opel Ampera” är situationen aningen mer komplicerad som 
antyddes kring körprofilen. Väljer användaren eldrift av laddhybriden ges 
drivmedelsförbrukningen 13 kWh/100km respektive körkapaciteten 7,7 km/kWh. Används 
däremot bensindrift, den bensindrivna elgeneratorn, blir drivmedelsförbrukningen en annan. 
Eftersom bränslet används för att driva en generator som producerar ny el till fordonets 
framdrivning – till skillnad från ett förbränningsfordon där energin från bränslet driver fordonet 
framåt – är bränsleförbrukningen mycket låg och uppskattas enligt presenterad 
referensfordonsdata till 1,6 liter/100km. Detta avspeglas även i körkapaciteten som beräknas 
enligt ovan till 62,5 km/liter. 

4.3.6 Laddningsprofil 

Hur ofta och när ett fordon laddas är direkt avhängt batteriets kapacitet och körprofil. 
Utgångspunkten i denna modell är att körprofilen underskrider batteriets kapacitetsbegränsning, 
men så behöver givetvis inte vara fallet. Eftersom laddtiden för en bil är i storleksklassen timmar 
finns det två platser under ett dygn som kan antas vara aktuella som laddplatser, i hemmet eller på 
jobbet. I denna studie antas laddningen ske i hemmet. 

För de två laddningsbara referensfordonen gäller som standard, även kallad fullständig laddning, 
att laddningen kommer att ske direkt anslutet till det vanliga elnätet (230 V). Att fullständigt ladda 
ett urladdat batteri beräknas ta 8 timmar för ”Nissan Leaf” och 4 timmar för ”Opel Ampera”. 

De båda eldrivna referensfordonen antas i grundscenariot laddas en gång per dygn efter att ha 
kört en sträcka på 44 km. Betraktar man först det rena elfordonet gäller, baserat på att batteriet 
laddas ur linjärt, att det efter den dagliga avverkade sträckan förbrukats 25,1% av batteriets 
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energi. Att 25,1% förbrukats motsvarar 6,028 kWh och det därför behöver tillföras batteriet vid 
laddningen. Totalt uppgår laddningen för det rena elfordonet till 2200,2 kWh/år. 

För det andra (till viss del) eldrivna referensfordonet, laddhybriden, gäller med samma 
antaganden om linjärhet att det efter den dagliga avverkade sträckan kvarstår 45% av batteriets 
driftkapacitet på 10,4 kWh. De 55% som förbrukats motsvarar 5,72 kWh och denna energi måste 
därför återföras till batteriet vid laddningen. Totalt uppgår laddningen för laddhybridfordonet 
därmed till 2087,8 kWh/år.  

4.3.7 Elpris 

Varje gång elbilens eller laddhybridens batteri laddas kommer modellen utgå från att bilägaren 
betalar per kWh som batteriet laddas med. Som tidigare diskuterats laddas ”Nissan Leaf” dagligen 
med 6,028 kWh och ”Opel Ampera” med 5,72 kWh. Enligt PÖYRY:s modell kommer elpriset 
modelleras utifrån ett genomsnittligt elpris vid år 2020 på 0,073 €/kWh. Baserat på dagens elpris 
på 0,0982 €/kWh är den genomsnittliga årliga förändringen -2,92%. 

Detta leder till att kostnaden för laddning över modelleringsåren kan kalkyleras enligt: 

 
 (Ekvation 4.5.) 

Kostnaden för laddning av elbil/laddhybrid under modelleringsåren 

För att kontrollera elpriset som drivande variabel kommer elprisförändringar på mellan -20% 
årligen till +10% årligen modelleras. 

4.3.8 Bensinpris 

Som beskrivet i avsnitt 4.2.4. Körkapacitet/Drivmedelsförbrukning modelleras scenarier med ett 
referensförbränningsfordon som förbrukar 9,3-10,1 liter/100km. Kostnaden för att använda en 
bensinbil står alltså i direkt relation till hur bensinpriset utvecklas på sikt. 

Den jämna prisutvecklingen de senaste 30 åren gör att bensinpriset även i framtiden kan antas 
öka med 5% årligen. För att kontrollera bensinpriset som resultatdrivande variabel kommer även 
scenarier med annorlunda bensinprisutveckling modelleras. Jämfört med en årlig ökning på 5% 
kan förändringar såsom 10% ökning, oförändrat eller 5% sjunkande bensinpris anses vara stora 
förändringar. 

4.3.9 Koldioxidutsläpp 

Kanske skulle man kunna hävda att ”det man inte ser, har man inte ont av” men ur ett 
hållbarhetsperspektiv är CO2-utsläppen ett miljöproblem (en samhällskostnad). Inte bara 
fordonens bensindrift utan även en del elproduktion ger upphov till CO2-utsläpp. Alla dessa 
utsläpp är miljömässiga kostnader som på makronivå bör väga till eldriftens fördel. Miljöutsläpp 
är dock svåra att kostnadsestimera, hur mycket kostar exempelvis 1 g CO2?  

Man har på politisk nivå genom utsläppsrätter försökt att hitta en samhällsekonomiskt effektiv 
lösning och kommit en bra bit på väg. Därav får utsläppsrätter anses vara en på makronivå 
gångbar estimering av hur mycket 1 g CO2 kostar samhället och kommer därför att användas i 
denna modellering. Som tidigare angivits har priset för handelsperiod II, åren 2008-2012, legat 
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stabilt kring 25 €/tonCO2. Detta värde kommer att användas som utgångspunkt för modellen, 
dvs. 2,5*10-5 €/g CO2. 

Vad utsläppsmängd beträffar skiljer dem tre referensfordonen sig påtagligt åt. Sett till själva 
fordonet och dess körning har det rena elfordonet inga utsläpp alls, vilket resulterar i 0 g 
CO2/km. För det andra referensfordonet, laddhybriden, gäller vid eldrift likadana förutsättningar 
som för det rena elfordonet. Vid bensindrift däremot tillkommer CO2-utsläpp, men även dessa är 
begränsade till följd av att bränslet inte är direktverkande för fordonets framåtdrivning. 
Laddhybridens utsläppsmängd uppskattas till 40 g CO2/km. Högst nivå av utsläpp genereras av 
det referensfordon som representerar förbränningsfordonen, vilket enligt tab. 3.5. uppgår till 164-
174 g CO2/km.  

Elproduktionen å sin sida ger beroende på utformning också den olika nivåer av CO2-utsläpp. 
Som utgångspunkt i denna modell kommer dels den nordiska elmixens och dels den svenska 
elmixens nivåer att antas samt ett ”värsta fall”-scenario. De tre olika inparametrarna blir 25 g 
CO2/kWh för den svenska, 99 g CO2/kWh för den totala nordiska elmixen och 1 kg CO2/kWh 
för ett scenario med ren kolkraft.  

4.3.10 Bilflotta 

Att modellera en storskalig introduktion av elbilar innebär rent konkret att blanda upp den 
nuvarande bilflottan med en viss andel elbilar. Enligt tidigare presenterad data fanns det vid 
årsskiftet 2010/2011 800 534 personbilar i trafik i Stockholms län, vilket därför tas som 
utgångspunkt för denna modell fördelat på fordonsslagen enligt dem för år 2009 presenterade 
andelarna. 

Värden hämtade från slutet av år 2010 visade också att elbilar utgjorde 0,005% av 
nybilsregistreringarna i Stockholms län och en liknande procentandel beskriver även elbilars 
representation i länets totala personbilsbestånd. Detta är en mycket låg andel om målen om 
elbilsstad år 2030 ska uppnås. Därför kommer denna andel av nybilsregistreringen att justeras 
upp och som utgångspunkt används istället 0,5%. Nybilsregistreringen är den parameter som i 
modellen kommer att justeras i syfte att frammana en storskalig elbilsanvändning. Med tanke på 
att andelen elbilar är låg i länet får procentsatser som 1%, 2%, och 5% anses motsvara storskalig 
ökning av elbilsanvändandet i Stockholms län. Därav kommer modelleringen att följa dessa 
stegringar av andelen nyregistrerade elbilar. 

Denna andel tillsammans med dem för bensinbilar och laddhybrider, 31,7% respektive 2,1%, 
antas vara fast. Detta innebär att förändringar i andelen nybilsregistreringar för elbilar får direkt 
påverkan på antalet nyregistrerade bensinfordon i modellen. De kvarstående 65,7% av de årliga 
nybilsregistreringarna tillskrivs bland annat dieselbilar och etanolhybrider, vilka ligger utanför 
denna studie och därför inte kommer att beaktas. 

Vidare kommer även, baserat på den stabila utvecklingen, ett konstant antal fordon per invånare 
att användas. Dock kommer befolkningen att tillåtas öka och som förändringsfaktor används det 
senaste decenniets genomsnittliga ökning på årsbasis, vilken skrivs till 1,202%. 

Slutligen görs vissa antaganden angående skrotning av fordon. Antalet skrotade fordon definieras 
som differensen mellan ett visst års bilbestånd samt nybilsregistreringen under detta år och det 
efterföljande årets bilbestånd, enligt: 
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(Ekvation 4.6.) 

Antal skrotade bilar per år 

Dessutom görs antagandet att samtliga bilar som skrotas är bensinbilar i syfte att främja 
omställningen till en hållbar utveckling för Stockholm läns fordonsflotta. När sedan bensinbilarna 
fasats ut kommer skrotningen av samma skäl övergå till dieselbilar, vilka ligger utanför denna 
studie, och det kommer således inte att skrotas några fler bilar i modellen. 
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5 Resultat 

5.1 Mikronivå 

Figur 5.1. visar resultatet för de tidigare uppskattade inparametrarna. Resultatet visar tydligt hur 
kostnaderna för att äga de olika typerna av referensfordon ackumuleras över tiden. 

 
Figur 5.1. Ackumulerad kostnad för den enskilde fordonsägaren per fordonsslag 

Den större drivmedelskonsumtionen får bensinbilens ackumulerade kostnad att stiga mycket 
snabbare än för de andra fordonen. Grafen visar bland annat att bensinbilen redan efter två år 
har en högre ackumulerad kostnad än elbilen, trots elbilens högre initiala kostnad. Laddhybriden 
”Opel Ampera” har den högsta initiala kostnaden, men drivmedelsförbrukningen och ett stigande 
bensinpris får bensinbilens totala kostnad att överstiga laddhybriden efter ca 6 år. Slutsatsen som 
kan dras är att elbilen i ovanstående scenario är den klart billigaste bilen i längden. 

5.2 Makronivå 

Figur 5.2. nedan visar på samma scenario som figur 5.1. visade, men tar även hänsyn till 
kostnaden för bilens utsläpp (endast CO2-utsläpp). Vad som kan konstateras är att kostnaden för 
bilens utsläpp inte påverkar den enskilde bilägaren i någon större utsträckning. Kostnadsökningen 
år ett för bensinbilsägaren då utsläppen är inkluderade uppgår till 157 €. För el- och laddhybrid 
bilsägaren är kostnadsökningen obetydlig. 
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Figur 5.2. Kostnad för den enskilde fordonsägaren inkluderat kostnad för CO2-utsläpp, Svensk elproduktion 

Om samma scenario som figur 5.2. beskrev modelleras med utgångspunkt i den nordiska 
elproduktionen som har nästan fyra gånger högre utsläpp än den svenska bör detta öka 
bensinbilens konkurrenskraft. Som figur 5.3. beskriver påvekrar de ökade utsläppen från 
elproduktionen dock endast de ackumulerade kostnaderna marginellt. Detta beror på att elbilen 
årligen endast laddas med 2 200 kWh. Om varje producerad kWh ger upphov till 99 g CO2 leder 
detta till ett årligt utsläpp på drygt 217 kg. Den modellerade kostnaden för utsläpp uppgår i 25 
€/ton och de 217 kg som elbilens energi ger upphov till kostar alltså därmed 5,4 €/år. 
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Figur 5.3. Kostnad för den enskilde fordonsägaren inkluderat kostnad för CO2-utsläpp, Nordisk elproduktion 

Som figur 5.2. och 5.3. visat påverkar inte kostnaden för utsläppen den enskilde bilägaren i någon 
större utsträckning. Men om fokus istället flyttas från individen till samhället i stort blir 
situationen en helt annan. Med en bilflotta på 800 534 vid årsskiftet 2010/2011 får den lilla 
kostnaden en hävstång. Som figur 5.4. visar är den nuvarande kostnaden för samhället ca 
3,61*107 €/år. Figuren visar också på ett framtidsscenario där de nyregistrerade bilarna består av 
0,5% elbilar, 2,1% laddhybrider och 31,7% bensinbilar (övrig nyregistrering är inte inkluderad i 
modellen). Samtidigt som det årligen nyregistreras bilar skrotas det även årligen bilar, och i 
modellen antas alla skotade bilar vara bensinbilar. Detta leder till en snabbt sjunkande kostnad för 
CO2-utsläppen och i grafen visas att bensinbilarna kommer vara utfasade år 2024. Efter 2024 
stiger kostnaderna igen till följd av att endast elbilar och hybridbilar tas i beaktande. Kostnaden 
för de eldrivna fordonens utsläpp i figur 5.4. är baserad på utsläppen som den svenska 
energiproduktionen ger upphov till. 

Modellen exkluderar dieselbilar, men hade dessa varit inkluderade hade kostnaden för utsläppen 
vid modellens startpunkt varit betydligt högre och punkten då bilflottan kan anses vara fossilfri 
skulle förskjutas längre in i framtiden. 
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Figur 5.4. Utsläpp från bilflottan i Stockholms län per fordonsslag, Svensk elproduktion. Nyreg. fördelning: Elbilar 
0,5% Laddhybrider 2,1% och Bensin 31,7% 

Som grafen visar finns det stora sparmöjligheter för samhället genom att förändra fordonsflottan. 
Från dagens kostnad på ca 3,61*107 € beräknas kostnaden för de tre fordonsslagen kunna minska 
till endast 4,21*105 €, en minskning på drygt 98%. 

Om modellen istället baseras på den genomsnittliga nordiska elproduktionen blir resultatet 
aningen annorlunda. Den förhöjda kostnaden för el- och laddhybridfordon gör att den långsiktiga 
kostnaden för samhället blir 1,67*106 € och kostnaden från början år uppgår till 3,63*107 €. 
Jämfört med den ursprungliga kostnaden motsvarar det fortfarande en minskning på drygt 94% 
vilket kan ses i figur 5.5. 
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Figur 5.5. Utsläpp bilflottan i Stockholms län, Nordisk elproduktion. Nyreg. fördelning: Elbilar 0,5% Laddhybrider 
2,1% och Bensin 31,7% 

Dessa resultat tycks peka på en tydlig minskning av kostnaderna för bilflottans CO2-utsläpp. 
Samtidigt måste resultatet vägas mot det faktum att statens intäkter i form av skatter står i direkt 
relation till försäljningen av beskattade drivmedel. En övergång till elbilar leder till minskade 
intäkter för staten i form av bensinskatt, vilket gör att satsningen mot att ställa om till elbilar har 
ett negativt nettoresultat för staten. Figur 5.6. visar den stora minskningen av skatteintäkter. 
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Figur 5.6. Kraftigt sjunkande skatteintäkter pga. införande av elbilar 
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6 Känslighetsanalys 

Trots att ovanstående resultat tycks unisont peka på positiva effekter av ett storskaligt införande 
av elbilar är det viktigt att analysera resultaten närmare för att se om det finns en variabel som är 
kraftigt resultatdrivande. Detta blir då en nyckelvariabel vars variation har direkt påverkan på det 
totala resultatet. För att analysera resultatets känslighet analyseras varje inparameter med en 
variation som beror på variabelns osäkerhet. 

Som graf 6.1. visar gör förändringar i elpriset mellan +10% till -15% årligen att elbilen och 
laddhybridens totala lönsamhet varierar, men variationen är långt ifrån så kraftig att laddhybriden 
riskerar att bli mindre ekonomiskt lönsam än bensinbilen på tio års sikt. Vad som kan fastställas 
är att elpriset inte kan klassas som en nyckelvariabel med stor påverkan på det slutliga resultatet. 
För kunden ger extremvärdena +10% och -15% endast upphov till en skillnad i kostnader på 
2 793 €, vilket i relation till övriga kostnader får anses vara en liten siffra. 

 
Figur 6.1. Känslighetsanalys där elpriset analyserats som resultatdrivande variabel 

I figur 6.2. har istället bensinpriset testats i intervall mellan +10% från dagens värde till -5%. Som 
figuren visar får förändringen i bensinpriset bensinbilens slutliga resultat att variera kraftigt. 
Mellan extremvärdena +10% och -5% skiljer det 20 298 € i ackumulerade kostnader för kunden. 
I fallet med 5% sjunkande bensinpriser kommer bensinbilen för första gången i närheten av att 
konkurrera med laddhybriden rent ekonomiskt. Bensinpriset kan därmed anses vara en 
nyckelvariabel med direkt påverkan på det slutliga resultatet. 
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Figur 6.2. Känslighetsanalys där bensinpriset analyserats som resultatdrivande variabel 

I takt med att batteritillverkningen uppnår skalfördelar förväntas batteripriset i framtiden sjunka. 
Figur 6.3. visar därför ett scenario där batteripriset analyserats som resultatdrivande variabel. Som 
synes skulle en halvering av batteripriset sänka elbilens inköpspris till under bensinbilens dito. 
Det höga inköpspriset har tidigare diskuterats som elbilens akilleshäl som håller tillbaka dess 
genombrott. Figur 6.3. styrker den teorin och batteripriset kan därför också anses vara en 
nyckelvariabel som driver resultatet. 

 
Figur 6.3. Känslighetsanalys där batteripriset analyserats som resultatdrivande variabel 
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Som figur 5.2. och 5.3. tidigare indikerat var utsläppen som kostnadspost för den enskilde 
individen ytterst marginell. I figur 6.4. visar resultatet att även om utsläppsrättspriset skulle höjas 
till 50 €/ton eller sänkas till 5 €/ton påverkar det resultatet i mycket liten utsträckning. 

 
Figur 6.4. Känslighetsanalys där utsläppsrättspriset analyserats som resultatdrivande variabel 

I standardscenariot utgår modellen ifrån att bilen färdas 44 km per dag. Figur 6.5. visar dock att 
om denna distans skulle förändras påverkar det individens kostnad i mycket stor utsträckning. En 
fördubbling i distansen gör att bensinbilens kostnader stiger ännu snabbare och den totala 
kostnaden passerar laddhybridens efter knappt tre år. Om den dagliga distansen istället minskas 
till 22 km gör det att bensinbilen blir ekonomiskt mer lönsamt än laddhybriden, även om 
differensen är liten. Tydligt är dock att den dagliga körsträckan är en kraftigt resultatdrivande 
variabel. 
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Figur 6.5. Känslighetsanalys där körsträckan per dag analyserats som resultatdrivande variabel 

För individen kan det därmed med säkerhet fastställas att det är bensinpriset, daglig körsträcka 
och batteripris som i största utsträckning påverkar de ekonomiska förtjänsterna med att köpa en 
elbil eller en laddhybrid. Övriga variabler har en ytterst liten påverkan på det slutliga resultatet. 

På samhällsnivå är det andra variabler som i stor utsträckning påverkar resultaten. Figur 6.6. 
illustrerar ett sämsta tänkbara scenario där hela elproduktionen kommer från kolkraft som ger 
upphov till en utsläppsnivå på 1 kg/kWh producerad el. Som synes gör kraftigt stigande 
kostnader för elproduktionens utsläpp att vinsterna från att skrota bensinbilsflottan minskar i 
snabb takt. Samhällets kostnader når en miniminivå vid 1,2*107 € året då den sista bensinbilen 
skrotas för att sedan stiga till 1,7*107 € sex år senare. Skillnaden på ren kolkraft och den nordiska 
elmixen illustreras också. Att elproduktionens utsläppsnivåer är en kraftigt resultatdrivande 
variabel råder det ingen tvekan om.  
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Figur 6.6. Känslighetsanalys där elproduktionens utsläpp per producerad kWh analyserats som resultatdrivande 
variabel 

Om istället utsläppsmängden fixeras på nordiska elmixens nivå av 99 g/kWh men en ökning av 
elbilsinblandningen i bilflottan analyseras, uppnås resultatet i figur 6.7. Med en tio gånger så hög 
andel inblandade elfordon blir kostnaden för samhället ca dubbelt så stor som innan. Detta är 
rent procentuellt en stor skillnad, men det handlar om relativt små belopp i absoluta pengar 
samtidigt som förändringen i mängden inblandade elbilar var stor. Så variabelns resultatdrivande 
förmåga får anses svag. 

 
Figur 6.7. Känslighetsanalys där mängden inblandade elbilar i fordonsflottan analyserats som resultatdrivande variabel 

Slutligen återstår att analysera el- och bensinprisets påverkan på de totala skatteintäkterna. Då 
skatten på både bensin och el anses vara procentuell påverkar det totala priset på varan de 
skatteintäkter som staten kan räkna med. Figur 6.8. visar tydligt att det främst är bensinpriset som 
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är resultatdrivande. Detta beror på att bensin är en dyrare och att procentuella förändringar 
därför får större utslag sett i absoluta tal snarare än relativt. Noteras kan dock att om elpriset 
skulle stiga 10% årligen, istället för den projicerade förändringen -2,92%, börjar skatteintäkterna 
från ökad elanvändningen synas på lång sikt. Samtidigt som det inte är en direkt resultatdrivande 
variabel för individen är det alltså en kraftigt påverkande variabel för samhället i stort. 

 
Figur 6.8. Känslighetsanalys där bensin- och elprisvariationer analyserats som resultatdrivande variabel på 
skatteintäkterna 

7 Slutsats 

Efter att ha modellerat en rad olika scenarier råder det ingen tvekan om att ett storskaligt 
införande av elbilar skulle ha stora ekonomiska konsekvenser för såväl privatperson som 
samhället i stort. För individen skulle ett köp av en elbil istället för en bensinbil resultera i 
ackumulerade kostnader på 37 990 € fram till 2020 jämfört med bensinbilens motsvarande 
kostnader på totalt 59 892 €. Detta gör att elbilen redan i dagsläget kan anses vara mycket 
konkurrenskraftig gentemot bensinbilen i storstadsmiljöer. Det skall dock poängteras att det 
bensindrivna bränslefordon som agerar som referensfordon för bensinbilar inte till fullo 
representerar den genomsnittliga bensinbilen. Resultaten som framläggs kan därmed vara 
överdrivet positiva i elbilens favör. Med det konstruerade referensfordonet är den ekonomiska 
förtjänsten som kommer av att välja elbilen är även säkerställd genom en känslighetsanalys. 
Analysen visar att bensinprisets förändringar påverkar resultatet mest, men trots årliga 
prissänkningar på 5% per år är bensinbilen efter tio år 27,4% dyrare. 

Samtidigt som individens kostnad sjunker skulle samhällets kostnader för bilarnas utsläpp sjunka 
med mer än 94% så länge den nordiska elproduktionen kan underhålla en bilflotta med elbilar. 
Om energibehovet skulle stiga över produktionskapaciteten tvingas Sverige till elimport från t.ex. 
Tyskland, där kolkraft är vanligt förekommande, något som minskar elbilens positiva effekter. 
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Trots att elbilen sänker kostnaden för utsläpp minskar dock även skatteintäkterna från bensin i 
snabbare takt, något som leder till stora förluster i skatteintäkter för staten och ett totalt sett 
negativt ekonomiskt resultat. Detta leder till att omställningen till elbilar får ses inte endast som 
en marknadsdriven fråga, utan även bör betraktas som en investering i framtiden och miljön från 
statens sida. 

Slutsatsen som kan dras från resultaten är att om staten är redo för investeringen så finns det goda möjligheter för 
en storskalig införelse av elbilar i Stockholms fordonsflotta, även om den slutgiltiga brytningen med fossila bränslen 
troligen dröjer längre än 2030. 
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8 Diskussion – Stockholm som elbilsstad 2030 

Stockholm som elbilsstad 2030 är en vision om att alla fordon som går på fossila bränslen skall 
vara borta om 20 år. Enligt den modell som framställts är det inte alls en omöjlighet att fasa ut 
alla bensindrivna bilar till år 2030, men det innebär inte att målet är uppnått. Modellen som 
presenterats i den här studien tar inte hänsyn till dieselbilar eller etanolhybrider, där främst 
dieselbilar utgör en stor del av den existerande fordonsflottan. Om även dessa ska hinna fasas ut 
till år 2030 måste det ske en större ökning av nyregistrerade elbilar än modellen utgått ifrån. 
Grundscenariot i modellen var en införsel av elbilar motsvarande 0,5% av alla nyregistrerade 
bilar. Detta skulle leda till att fordonsflottan år 2030 består till 7,46% av elbilar, en siffra som inte 
tycks omöjlig att uppnå. Om 5% av alla nyregistrerade bilar vore elbilar, vilket är en extremt stor 
ökning som ligger långt över vad som kan förväntas vara troligt hamnar den totala andelen elbilar 
år 2030 på 74,6%. För att uppnå 100% eldrivna fordon år 2030 måste infasningen alltså överstiga 
5% av de nyregistrerade bilarna varje år.  På kort sikt är detta orimligt, men beroende på hur 
marknaden utvecklar sig de kommande åren tillsammans med forskningsframgångar inom främst 
batteriteknik kan leda till att det under perioden år 2020-2030 är en allt för låg siffra. 

Det finns ett par svagheter med den modellen som är konstruerad, och de består främst på 
osäkerhetsfaktorer. Hur elpriset och bensinpriset utvecklas på sikt är väldigt svårt att förutspå. 
Som exempel kan nämnas att PÖYRY:s uppskattning på ett långsiktigt spotpris på 0,073 €/kWh 
tyder på att priset redan borde gå ner. Istället har elpriset stigit konstant det senaste decenniet 
med ca 9% årligen. Kring bensinpriset finns det också mycket osäkerhet, främst eftersom det är 
så nära knutet till oljepriset. Hur oljepriset i sin tur utvecklas beror som tidigare nämnts mycket 
på omvärldsfaktorer och även på oljeproduktionstoppen. Exakt hur mycket utvinningsbar olja 
som finns tillgänglig är dessutom en fråga som det inte finns ett exakt svar på, utan det finns olika 
åsikter. 

Modellen är också uppbyggd kring antaganden gjorda om den genomsnittlige bilisten. Enligt 
denna modell blir därför elbilen det överlägset billigaste alternativet och det klarar utan problem 
den dagliga belastningen. Om användaren istället är en Stockholmare som pendlar till Oslo tappar 
elbilen hela sin konkurrenskraft, då det krävs tre laddningsstopp vilket adderar 1,5 timme till 
restiden. För den användaren blir laddhybriden eller bensinbilen de mest intressanta valen. 
Laddhybriden är på sikt billigare, tack vare dess bränslesnåla generator, men bilen måste ägas i 
minst sex år för att ta del av förtjänsten, annars är bensinbilen den mest kostnadseffektiva. 

Vad det gäller kostnaden för samhället visar modellen på minskade kostnader, men även kraftigt 
sänkta intäkter från bensinskatten. Detta är dock baserat på att laddningen av elbilen sker i 
hemmet och kostnaden beräknas som hushållsel. Hur betalningslösningen skall se ut vid 
laddstolpar runt omkring i staden återstår att analysera. Det finns flera olika riktningar i vilken 
den genomförda studien kan vidareutvecklas. Modellen kan antingen byggas ut för att inkludera 
hela fordonsflottan och eventuellt mer avancerade ekvationer för bilskrotning och nyregistrering. 

I den nuvarande modellen tas heller ingen hänsyn till hur energiproduktionen utvecklas på sikt. I 
takt med att energiproduktionen blir allt mer koldioxidneutral blir elbilens och laddhybridens 
utsläppsmängd allt mindre, något som på sikt skulle kunna sänka samhällets kostnader för 
utsläppsrätter till noll. Genom att inkludera dessa parametrar i modellen kan resultatet göras mer 
precist. 
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Appendix 

Appendix 1 - Källkod 

"Parametrar" 
 
{årtal} artal = 2010 
{år} ar = 1 
{inflation} inf = 0,02 
{elpris} ep = 0,0982 
{elpris_förändring} ep_for = 0,9708 
{elskatt} es = 0,4 
{bensinpris} bp = 1,58 
{bensinpris_förändring} bp_for = 1,05 
{bensinskatt} bs = 0,387 
{Elbil_pris_utan_batteri} Epub = 25239  
{Laddhybrid_pris_utan_batteri} Lpub = 39256 
{Bensinbil_nypris} Bnp = 29759 
{daglig_distans} dd = 44 
{Elbil_bränsle} Eb = 0,137 
{Elbil_distans} Ed = 7,3 
{Bensinbil_bränsle} Bb = 0,093 
{Bensinbil_distans} Bd = 9,9 
{Laddhybrid_el_distans} Led = 7,7 
{Laddhybrid_el_bränsle} Leb = 0,13 
{Laddhybrid_bensin_distans} Lbd = 62,5 
{Laddhybrid_bensin_bränsle} Lbb = 0,016 
{Elbil_bränsle_max} Ebm = 24 
{Elbil_distans_max} Edm = 175 
{Laddhybrid_el_distans_max} Ledm = 60 
{Laddhybrid_el_bränsle_max} Lebm = 16 
{Laddhybrid_bensin_distans_max} Lbdm = 500 
{Laddhybrid_bensin_bränsle_max} Lbbm = 8 
{Laddhybrid_bensin_CO2} Lbco2 = 40 
{Bensinbil_CO2} Bco2 = 164 
{CO2_kostnad} co2k = 2,5*10^(-5) 
{Nordisk_elproduktion_CO2} Nepco2 = 99 
{Svensk_elproduktion_CO2} Sepco2 = 25 
{Produktion_0=Nordisk_1=Svensk} P = 0 
{befolkning} bef_0 = 2054343 
{befolkning_ökning} bef_for = 1,01202 
{bilar_per_invånare} bpi = 0,398 
{Elbilsflotta_0} Ebf_0 = 40 
{Bensinbilsflotta_0} Bbf_0 = 610343 
{Laddhybridsflotta_0} Lbf_0 = 72898 
{nybilsregistreringar} reg = 73763 
{Elbil_andel_nybilsregistreringar} Ereg = 0,005 
{Laddhybrid_andel_nybilsregistreringar} Lreg = 0,021 
{Bensinbil_andel_nybilsregistreringar} Breg = 0,317 
 
 
"Beräknade parametrar" 
 
{nuvärdesfaktor} nv = 1/((1+inf)^ar) 
{elproduktion_CO2} epco2 = Nepco2+P*(Sepco2-Nepco2) 
{årlig_Elbil_laddad_energi} aEle = Eb*dd*365 
{årlig_Laddhybrid_laddad_energi} aLle = Leb*if(dd;Ledm;dd;dd;Ledm)*365 
{årlig_Laddhybrid_tankad_bensin} aLtb = Lbb*if(dd;Ledm;0;0;(dd-Ledm))*365 
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{årlig_Bensinbil_tankad_bensin} aBtb = Bb*dd*365 
{årlig_Elbil_CO2} aEco2 = epco2*Eb*dd*365 
{årlig_Laddhybrid_CO2} aLco2 = epco2*aLle+Lbco2*aLtb 
{årlig_Bensinbil_CO2} aBco2 = Bco2*dd*365 
{Skrotade_fordon} skrot = sum(((bpi*bef_0*bef_for^I)+reg)-(bpi*bef_0*bef_for^(I+1));I=0;ar) 
 
 
"Ekvationer" 
 
{Elbil_batterikostnad} Ebk = 434,13*Ebm+453,33 
{Laddhybrid_batterikostnad} Lbk = 434,13*Lebm+453,33 
{Elbil_elkostnad_totalt} Eek_tot = sum(aEle*ep*(ep_for^I)*1/((1+inf)^I);I=0;ar) 
{Laddhybrid_bränslekostnad_totalt} Lbk_tot = 
sum(((aLle*ep*ep_for^I)+(aLtb*bp*bp_for^I))*1/((1+inf)^I);I=0;ar) 
{Bensinbil_bensinkostnad_totalt} Bbk_tot = sum(aBtb*bp*(bp_for^I)*1/((1+inf)^I);I=0;ar) 
{Elbil_nypris} Enp = Epub+Ebk 
{Laddhybrid_nypris} Lnp = Lpub+Lbk 
 
"MIKRO-PERSPEKTIV" 
 
"Individ" 
{Elbil_kostnad_totalt_mikro} Ek_tot_mik = Enp+Eek_tot 
{Laddhybrid_kostnad_totalt_mikro} Lk_tot_mik = Lnp+Lbk_tot 
{Bensinbil_kostnad_totalt_mikro} Bk_tot_mik = Bnp+Bbk_tot 
 
"MAKRO-PERSPEKTIV" 
 
"Individ" 
{Elbil_CO2_kostnad_totalt} Eco2k_tot = aEco2*co2k 
{Laddhybrid_CO2_kostnad_totalt} Lco2k_tot = aLco2*co2k 
{Bensinbil_CO2_kostnad_totalt} Bco2k_tot = aBco2*co2k 
{Elbil_kostnad_totalt_makro} Ek_tot_mak = Enp+Eek_tot+sum(Eco2k_tot*1/((1+inf)^I);I=0;ar) 
{Laddhybrid_kostnad_totalt_makro} Lk_tot_mak = Lnp+Lbk_tot+sum(Lco2k_tot*1/((1+inf)^I);I=0;ar) 
{Bensinbil_kostnad_totalt_makro} Bk_tot_mak = Bnp+Bbk_tot+sum(Bco2k_tot*1/((1+inf)^I);I=0;ar) 
 
"Samhället" 
{Skatteintäkter_bensin} Si_b = aBtb*bp*(bp_for^ar)*nv*bs*if((Bbf_0+Breg*reg*ar-
skrot);0;0;0;(Bbf_0+Breg*reg*ar-skrot)) 
{Skatteintäkter_el} Si_el = aEle*ep*(ep_for^ar)*nv*es*(Ebf_0+sum(Ereg*reg*I;I=0;ar)) 
{Skatteintäkter_laddhybrid} Si_l = 
((aLle*ep*es*ep_for^ar)+(aLtb*bp*bs*bp_for^ar))*nv*(Lbf_0+sum(Lreg*reg*I;I=0;ar)) 
{Skatteintäkter_tot} Si_tot = Si_b+Si_el+Si_l 
 
{Elbilsflotta_kostnad_år_x} Ebf_k_arx = nv*Eco2k_tot*(Ebf_0+sum(Ereg*reg*I;I=0;ar)) 
{Bensinbilsflotta_kostnad_år_x} Bbf_k_arx = nv*Bco2k_tot*if((Bbf_0+Breg*reg*ar-
skrot);0;0;0;(Bbf_0+Breg*reg*ar-skrot)) 
{Laddhybridsflotta_kostnad_år_x} Lbf_k_arx = nv*Lco2k_tot*(Lbf_0+sum(Lreg*reg*I;I=0;ar)) 
 
{Kostnad_totalt_makro} k_tot_mak = Ebf_k_arx+Lbf_k_arx+Bbf_k_arx 



-71- 
 

Appendix 2 - Projektplanering 

Översiktsmodell över arbetsflödet 

 

Delprocesser och metod 

Projektet består av ett flertal delprocesser, vilka kommer att nyttja en rad olika metoder. 
Delprocesserna med där tillhörande metod listas nedan i fallande ordning: 

• Elproduktion 

I denna delprocess granskas den inhemska elproduktionen samt elproduktionen i 
Norden. Vilka som är de huvudsakliga energikällorna och hur stor miljöpåverkan de har 
undersöks för kommande beräkningar. Information inhämtas huvudsakligen från 
energiföretag och myndigheter. 

• Prissättning på energi 

I denna delprocess kartläggs prissättningen på energi. Dels undersöks vilka delar elpriset 
är uppbyggt av samt hur elpriset kan förväntas förändras på sikt. Här används 
elproducenters samt myndigheters information. 

• Bilens utveckling - nu och då 

Delprocessen ger en bild av hur bilismen kommit till sin befintliga punkt i utvecklingen. 
Tidiga modeller och tekniska genombrott diskuteras samt framtida modeller undersöks 
och en kortare analys av bensinprisutvecklingen framförs. 

Denna process utgår från information inhämtad från biltillverkare och andra historiska 
källor. 

• Elbilens tekniska prestanda 

I denna delprocess studeras de fordonstekniska effekterna som ett införande av elbilar 
medför. Elbilens distans- och energilagringskapacitet studeras för elbilar i en storleksklass 
motsvarande den genomsnittlige Stockholmarens bil. Dessutom specificeras de 
referensfordon som sedan skall användas för att modellera framtida scenarier. 

Detta sker huvudsakligen genom litteraturstudie av internetbaserad forskningsdata samt 
vetenskapliga artiklar, där utgångspunkt tas i databasen Science Direct. 

• Tidigare studier 

Problem-
formulering

Energi
•Produktion
•Prissättning

Bilen
•Historia
•Elbilen
•Bensinpris

Tidigare 
studier Modellering Resultat



-72- 
 

Delprocessen redogör för tidigare studier gjorda på området. Vad har gjorts och hur kan 
det användas för att underbygga denna studies resultat? Informationen kommer från 
internetbaserade databaser såsom Science Direct. 

 

• Modellering 

I denna delprocess utformas modellen. Först diskuteras och utformas de respektive 
inparametrarna. Tre referensfordon konstrueras motsvarande bensinbilen, elbilen och 
laddhybriden som används för att formulera olika framtidsscenarier på såväl mikro- som 
makronivå. Scenarierna begränsas dels till de sannolika framtidsförhållanden som tidigare 
studier presenterat och ger dels utrymme för variationer i det som är svårt att förutsäga i 
ett framtidsperspektiv.  

Detta sker med hjälp av tidigare framarbetad data i kombination med en digital 
programvara utformad för modellering. Denna process genererar resultat utifrån givna 
inparametrar. 

• Resultat 

I denna delprocess sammanställs resultaten av modelleringen. Här presenteras 
estimeringar av de effekter en övergång till elbilssamhälle skulle innebära. Detta kan 
slutligen anses vara ett utlåtande kring visionen Stockholm – Elbilsstad 2030. 

Detta sker genom analys av samtliga delprocessers genererade resultat. Denna process 
kommer att ge underlag för det resultat som presenteras. 

Delmål 

Nedan preciseras målen för var och en av de tidigare angivna delprocesserna: 

• Elproduktion 

Målsättningen är att skapa en bild av elproduktionen i Sverige och Norden och dess 
utsläpp. 

• Prissättning på energi 

Målsättningen är att stipulera elprisets byggstenar, hur de förändrats på sikt och hur 
elpriset kan utvecklas på medellång till lång sikt. 

• Bilens utveckling - nu och då 

Genom en tydlig bild av bilens utveckling är målsättningen att sammanställa en tydlig bild 
av var utvecklingen står idag och hur framtiden ser ut på kort till medellång sikt. 

• Elbilens tekniska prestanda 

Målsättningen är att erhålla data som visar på elbilens distanskapacitet och 
laddningsbehov. Genom att närmare analysera batteritekniken är ett delmål att kunna 
förutsäga prisutvecklingen på batterier. 

• Tidigare studier 
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Målsättningen är att få en inblick i tidigare studiers metodik i modellering av storskaliga 
system. 

• Modellering 

Målsättnigen är att skapa en modell för att framställa resultat, men samtidigt är lättanvänd 
och gör att den kan byggas ut vid fortsättningsstudier. 

• Resultat 

I denna delprocess är målet att formulera en ståndpunkt som besvarar om Stockholm 
som elbilsstad år 2030 är ett realistiskt scenario eller ej samt presentera de ekonomiska 
förtjänsterna ett storskaligt införande av elbilar skulle innebära. 

Milstolpar för arbetet 
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