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Abstract 
The electric vehicle market has potential to contribute to Sweden’s national goal to have a fossil fuel 
independent transport sector by 2030. However, the market answers to a lot of challenges making it 
difficult for the market to fully reach its potential. The volume of electric vehicles has seen a steady 
increase during the last year (2012), although many of these vehicles are mostly for PR purposes or bought 
by the public sector that wants to lead by example. Still, barriers in the form of high purchase costs, an 
anxiety for the limited battery capacity and the lack of standardisation are some of the problems that the 
market is struggling to solve. Today it is expensive to invest in fast chargers, making it hard for the 
commercial agents to make investments. Also, the difficulty to find a profitable business model that 
enables the agents to retain the investment by charging the customer for the electricity makes it even 
harder. Therefore, the commercial agents claim not to be able to do this until the market grows bigger, but 
the potential electric car owners hesitate due to the lack of infrastructure. In this sense the market answers 
to a catch 22; in order to make the prices decrease a higher volume is needed, but to reach a higher 
volume infrastructure is required. This project, which was conducted in collaboration with ABB, origins 
from this problem and explored how the infrastructure would help to create a market for electrical 
vehicles, both regarding commercial car fleets and private car owners. 

The questions at issue therefore regarded which agents that would have an interest for charging 
infrastructure and how they look at the potential of electrical vehicles and what strategies they have. To be 
able to answer these questions a market survey with 26 semi-structured interviews were conducted. After 
analysing the material a tendency concerning fast charging could be identified, as the agents had a 
shattered opinion about the need for these. Many agents thought that they were unnecessary, as most car 
owners travel less than forty kilometres per day, a distance which can be covered by an over-night charge. 
Hence, a number of additional questions were added to the project concerning the need for fast chargers 
and if necessary, how many that would be needed. However, this also depends on what kind of scenario 
that is sought, as the number of chargers for a private car owner scenario differs from a scenario where 
taxi fleets will be able to run on electricity.  

Which agents that were interested in infrastructure for electrical vehicles, as operators or owners, could be 
identified with the help of the market survey and with support from ABB. To answer the questions added 
after the market survey, a model was constructed using Poisson distribution. This aimed to calculate the 
amount of fast charging poles that would be needed given the different scenarios and with a 90 % 
probability that the pole would be free to use. A tool was also constructed to be able to calculate the 
amount of charging poles that would be demanded along highways, depending on the traffic. This aimed 
to be a tool for decision makers when planning infrastructure in between cities and along highways.    

The result from the model was a wide range of number of charging poles, depending on the scenario and 
the amount of charging opportunities provided by one pole. However, many of the parameters used in the 
model were also hard to predict, mainly due to lack of statistics, meaning that the sensitivity of the result is 
rather profound.  

The conclusion was that the market is in an introductory phase, since major challenges of standardisation 
and security remain. Also, market agents have no direct strategy for the charging infrastructure. Because of 
the small size of the market and the fact that the market is only in an introductory phase, commercial 
agents on the market will not be able to invest in fast charging infrastructure on their own. Hence, they 
will wait until a large enough market demands this before investigating this possibility again. This means 
that the marked either has to evolve with the help of slow charging, a development that will be slower 
than if fast chargers were present to solve the problem with the battery capacity anxiety. Without the 
investment from tax-funded activities the market will not be able to electrify commercial vehicle fleets in 
the near future. Weather or not the public sector should invest depends on how they value the benefits of 
this market in comparison to other projects and on the market and time horizon that is being pursued.  
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Sammanfattning 
Elfordonsmarknaden har potential att bidra till att det nationella målet om en fossilbränsleoberoende 
transportsektor till år 2030 möts. Marknaden står dock inför ett antal hinder som gör att den ännu inte har 
slagit igenom. Antalet elbilar ökar trots detta sakta i Sverige, även om dessa idag främst köps i PR-syfte 
eller av kommunala aktörer som vill föregå med gott exempel. Hinder i form av höga inköpskostnader, 
oro över räckvidd och brist på standardisering är några av de barriärer som marknaden ännu måste 
överbrygga. Det är idag dyrt att investera i snabbladdning, något som gör det svårt för en kommersiell 
aktör att ensam ta denna investering. Att det dessutom ännu är svårt att få en fungerande affärsmodell för 
hur man ska ta betalt för använd el för att kunna få tillbaka de investerade pengarna är en av 
anledningarna till varför kommersiella aktörer har svårt att motivera investeringar. Dessa säger därför att 
de är villiga att investera när marknaden efterfrågar detta, men potentiella bilägare tvekar på grund av 
bristen på infrastruktur. På så sätt har ett cirkelresonemang uppstått på denna marknad: för att priserna på 
elbilar ska falla krävs det en större marknad, men för att en marknad ska uppkomma behövs det 
infrastruktur. Detta projekt, som genomfördes i samarbete med ABB, tog avstamp i denna problematik 
och undersökte hur infrastrukturen skulle kunna främja elbilsmarknaden, både gällande kommersiella 
bilflottor och privatpersoner.  

Frågeställningarna berörde därför vilka de aktörer som kan ha ett intresse för laddinfrastruktur är och hur 
de ser på elfordons potential samt vilka strategier de har för att ta vara på detta. En marknads-
undersökning med 26 semistrukturerade intervjuer genomfördes med syfte att besvara frågeställningarna. 
Efter att ha analyserat detta material kunde en problematik gällande snabbladdning identifieras, då 
aktörerna tenderade att tycka mycket olika gällande detta. Flertalet aktörer ansåg att det är onödigt, då de 
flesta bilister åker mindre än fyra mil per dag, något som täcks av en nattladdning. Därför lades ett antal 
frågeställningar kring detta till för att ta reda på huruvida det är nödvändigt med snabbladdning och om ja, 
hur många som i så fall skulle behövas. Detta beror dock på vilket scenario som eftersträvas; det skiljer sig 
åt om målet är att få privatpersoner att köpa fler elbilar, eller om man vill möjliggöra för kommersiella 
bilflottor att använda elbilar i sin verksamhet.    

Vilka aktörer som var intressanta för laddinfrastruktur, som driftare eller ägare, kunde identifieras med 
hjälp av marknadsundersökningen och med hjälp av ABB. För att besvara de frågeställningar som lades till 
efter marknadsundersökningen gjordes en modell med hjälp av en Poisson-fördelning. Denna syftade till 
att beräkna hur många laddstolpar som skulle behövas givet hur stor del av personbilsflottan respektive 
taxibilsflottan som skulle elektrifieras samt om Sveriges motorvägar skulle få snabbladdningsstationer. 
Dessa scenarier grundades på antagandet att det med 90 % sannolikhet skulle vara ledigt att ladda vid 
snabbladdningsstationerna. Ett verktyg togs även fram för att kunna beräkna hur många laddstolpar som 
krävs längs med motorvägar, givet dess trafiktäthet. Detta syftar till att användas av beslutsfattare vid 
planering av infrastruktur. 

Resultatet var att antalet laddstolpar som skulle behövas varierade i ett mycket stort spann eftersom detta 
antal även beror på antalet laddmöjligheter per stolpe. Flertalet av modellens inparametrar var även 
mycket svåra att uppskatta, främst på grund av brist på tillgänglig statistik, vilket gjorde att känslighets-
analysen visade att resultatet var mycket känsligt.  

Slutsatsen var att marknaden befinner sig i en introduktionsfas, då de stora utmaningarna kring 
standardisering och trygghet kvarstår. Marknadsaktörerna har ingen direkt strategi kring laddinfrastruktur 
utan väntar på att marknaden ska efterfråga detta. På grund av den lilla marknadsstorleken och det faktum 
att marknaden endast befinner sig i en introduktionsfas kommer de inte själva kunna göra investeringar i 
snabbladdning. Detta innebär att marknaden antingen får växa fram främst med hjälp av långsamladdning, 
en långsammare utveckling än om snabbladdare skulle finnas för att dämpa räckviddsoron, alternativt växa 
fram med hjälp av ekonomiska incitament från statliga instanser. Huruvida staten bör gå in och investera 
beror därför på vilken marknad och tidshorisont som eftersträvas, samt hur mycket denna värderas i 
jämförelse med investeringar i andra projekt.  
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NOMENKLATUR 

Symbolförteckning 

Symbol  Förklaring    Enhet 

X  Slumpvariabel    - 

λ  Väntevärde    - 

p(k)  Sannolikhetsfördelning av k   % 

e  Det naturliga talet, 2,71828   - 

k  Indexvariabel    - 

F(k)  Fördelningsfunktion av k   % 

A  Antal bilar    st 

B  Andel bilar som använder publik laddning  % 

C  Antal peak-timmar   st 

D  Andel som laddar under peak-timmar  % 

E  Laddningstid    h 

S  Sannolikheten att laddstationen är ledig  % 

F  Antal bilar som ska laddas   st 

G  Antal laddstationer som behövs  st 

a  Antal personbilar per invånare   st 

b  Antal invånare    st 

c  Antal personbilar   st 

d  Antal taxibilar per invånare   st 

e  Antal invånare i Sverige   st 

f  Andel taxibilar i Stockholm   % 

g  Antal taxibilar i Stockholm   st 

Begrepp och förkortningar 

Moment 22 – I dagligt tal har uttrycket moment 22 blivit till att vara ett cirkelresonemang och härstammar 
från boken med samma namn.  

eMobility – Elektrisk mobilitet, transport med elektricitet som drivmedel 

Snabbladdning – I denna rapport definieras snabbladdning som laddning som tar maximalt 30 minuter för 
att ladda batteriet fullt. 

Push-marknad – Då en produkt/tjänst exempelvis marknadsförs i form av subventioner för att skapa en 
efterfrågan. De som erbjuder produkten/varan, marknadsaktörerna, skapar i detta fall efterfrågan.  

Pull-marknad – Då kunderna efterfrågar en produkt/tjänst och på så sätt skapar en efterfrågan. I detta fall 
behöver inte påtryckningar från marknaden för att skapa en efterfrågan.  

A – Ampere 

BNP – Bruttonationalprodukt 
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FFV – Flexible Fuel Vehicle; bilar som kan drivas med olika bränslen  

km - Kilometer  

kW – Kilowatt 

kWh – Kilowattimme 

mg – Milligram 

V – Volt 
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1 Introduktion 
Regeringen har satt ett mål att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen till år 
2030. (Hatt, 2012) Ett av de stora hindren när det gäller att sänka de totala koldioxidutsläppen från 
samhället har visat sig vara svårigheter att ställa om transportsektorns beroende av fossila bränslen. 
Utfasningen av bensinbilen och fossila bränslen för bilar har diskuterats fram och tillbaka under de senaste 
decennierna, och flertalet alternativ har tagits fram där alternativa drivmedel används. Det har bland annat 
gällt etanol och biogas. Ett av dessa alternativ är elbilen som konkurrerade med bensinbilen redan under 
dess utvecklingsfas men till slut såg sig utkonkurrerad. (Elbil Sverige, 2012) De senaste årens 
teknikutveckling har dock gjort det möjligt för detta alternativ att återigen bli konkurrenskraftigt, och flera 
bilproducenter erbjuder idag en elbil inom sin produktportfölj. Innan elbilen kan ses som en riktig 
utmanare till bensinbilen måste dock ett antal problem lösas. De stora barriärer som marknadsaktörerna 
främst identifierat är: 

• Brist på standardisering  
• Hög inköpskostnad 
• Begränsad räckvidd 
• Brist på information och erfarenhet 
• Svårighet att skapa lönsamma affärsmodeller 

(Elbil2020, 2013) 
 
Den höga inköpskostnaden leder till en begränsad marknad då en vanlig bilägare anser att det är för dyrt, 
och de elbilar som finns idag syftar främst till miljöprofilering. Bristen på standardisering leder till att det 
är svårt att investera i infrastruktur eftersom olika bilmodeller inte går att ladda med samma laddare. Den 
begränsade räckvidden leder till rädsla från användarnas sida, som oroar sig för vad som händer om 
batteriet laddar ur, och det faktum att det är en mindre välkänd teknik gör att de finns en stor skepticism 
bland potentiella köpare. Studier har visat att 95 % av laddningen sker på bilens ordinarie parkeringsplats. 
(Wikström, 2013) En vanlig bilist åker i snitt fyra mil per dag (Statistiska Centralbyrån (SCB), 2012), 
betydligt kortare än de 15 mil som en fulladdad elbil i regel räcker, även om räckvidden kan bli kortare 
under varma och kalla perioder då batteriet även krävs för att bibehålla ett behagligt klimat i bilen 
(Wingfors, 2010). Snabbladdare är därmed förmodligen i praktiken onödig för de flesta bilister, då dessa 
klarar sig på en natt- eller dagsladdning. Det finns dock ett behov av laddinfrastruktur för transporter 
mellan olika städer, och pilotprojekt som syftar till att sätta upp snabbladdare mellan olika städer har satts 
igång. Det är vägar mellan städer samt för bilflottor såsom taxibolag som främst skulle behöva 
infrastruktur i form av snabbladdare. Snabbladdare är dock dyra, och marknadsaktörerna ser här till 
varandra med förhoppningen att någon annan ska vara villig att ta investeringen. Slutligen är det även 
problematiskt hur marknadsaktörerna ska kunna ta betalt för upprätthållandet av infrastrukturen, bland 
annat då elen är billig och har låga marginaler. (Roadmap Sweden, 2013) 

Marknaden berörs även av ett moment 221. För att priserna på elbilar ska falla krävs det en större 
marknad, men för att en marknad ska uppkomma behövs det infrastruktur. Detta leder till ett 
cirkelresonemang och detta projekt, som genomfördes i samarbete med ABB, tar avstamp i denna 
problematik. Projektet undersökte därför hur infrastrukturen skulle kunna främja elfordonsmarknaden, 
både gällande kommersiella bilflottor och privatpersoner.  

1.1 Syfte  
Syftet med examensarbetet var att få en tydlig bild över marknaden för infrastruktur för elbilar och ta reda 
på hur marknaden ser ut idag och vilket stadium den befinner sig i. Arbetet syftade även till att undersöka 
om skattefinansierad verksamhet bör gå in och subventionera/köpa in infrastruktur i form av snabb-
laddare för att främja marknaden, eller om det bör vara marknadsaktörerna som ska göra detta. 

                                                        
1 Moment 22 innebär i vardagligt tal ett cirkelresonemang och härstammar från boken med samma namn. 
2 FFV - Flexible Fuel Vehicle; bilar som kan drivas med olika bränslen 
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1.2 Frågeställningar 
Med hjälp av den initiala bakgrundsstudien och studiens syfte formulerades följande frågeställningar: 

• Hur ser marknaden ut? I vilket stadium befinner den sig? 
• Vilka är aktörerna på denna marknad? 
• Hur ser aktörerna på elbilarnas potential?   
• Vilka förväntningar samt behov har de på tekniken? 

Efter halvtidsutvärderingen, se avsnitt 1.4, lades även följande frågeställningar till: 

• Behövs infrastruktur i form av snabbladdare?   
• Om ja: hur många i så fall?  
• Bör staten eller marknadsaktörerna vara de som investerar i infrastruktur i form av snabbladdare? 
• Om offentlig sektor ska göra detta, vilka positiva externaliteter finns?  

1.3 Avgränsningar 

Eftersom projektet fokuserat på laddinfrastruktur har tekniska aspekter som rör elbilen utelämnats, såsom 
hur dess räckvidd påverkas av olika klimat eller hur snabbladdning påverkar livslängden på bilbatteriet. 
Projektet fokuserar enbart på elbilar i form av personbilar och har inte tagit med större elfordon såsom 
lastbilar och kommunaltrafik i form av bussar i beaktning. På grund av samarbetet med ABB har projektet 
enbart fokuserat på infrastruktur i form av fasta installationer och har inte undersökt alternativa affärs-
modeller såsom leasing av bilbatterier. Samarbetet med ABB innebar det var marknadsaktörerna som var 
fokus på arbetet och det var därför enbart dessa som intervjuades för arbetet, och privatbilister 
inkluderades därför inte i den empiriska undersökningen.  

1.4 Metod 
Metoden för arbetet illustreras schematiskt i figur 1, och beskrivs i kommande avsnitt.  

 
Figur 1. Metodens olika delar 

1.4.1 Förstudie 

Inför arbetet genomfördes en genomgående litteraturstudie för att skapa en bättre bild av området. Detta 
innebar att flertalet rapporter och annan litteratur som ansågs av värde för arbetet bearbetades. De 
områden som ansågs vara relevanta för detta arbete presenteras under avsnitt 2. 

1.4.2 Empirisk studie 

För att få fram relevant empiri användes en kvalitativ metod i form av intervjuer med de olika 
marknadsaktörerna. Empirin bygger på totalt 26 intervjuer. Valet av intervjumetod föll på 
semistrukturerade intervjuer, då detta bygger på en standardiserad frågemall med öppna frågor. Denna 
metod gav då möjlighet till en djupare analys och jämförelse av svaren mellan de olika aktörerna. (Bryman 
& Bell, 2003) Detta gav därför större möjlighet till att hitta gemensamma mönster mellan de olika 
informanterna.  

Frågeformuläret som användes i intervjuerna är bifogat i Appendix I. 

Förstudie Empirisk 
studie 

Halvtids- 
utvärdering Modellering Resultat Diskussion 

och slutsats 
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1.4.3 Halvtidsutvärdering 

Efter den empiriska studien analyserades resultatet för att undersöka vilka kunskapsgap som fanns på 
området, för att sedan skapa en bild av hur dessa kunde fyllas och vilka relevanta frågeställningar som 
behövdes läggas till för arbetet. Detta resulterade i ytterligare tre frågeställningar, se avsnitt 1.3. Efter detta 
övergick arbetet i sin andra fas, modellering.  

1.4.4 Modellering 

Modelleringsfasen bestod av en formulering av en modell som syftade till att simulera behovet av 
snabbladdare i städer och på längre sträckor, givet olika scenarier. Detta syftade till att ligga till grund för 
att kunna besvara frågeställningarna gällande om snabbladdning behövs och i så fall hur många 
snabbladdare som skulle behövas. Excel användes för att genomföra modelleringen.  

1.4.5 Resultat, diskussion och slutsats 

Resultatet från den empiriska studien samt resultatet från projektets modell analyserades i relation med 
den teori som presenterades i den teoretiska bakgrunden för att föra ett resonemang kring de olika 
frågeställningarna.  En diskussion kring studiens giltighet och eventuella förbättringar fördes sedan. Detta 
ledde slutligen till arbetets slutsats.  

1.5 Rapportens utformning 
Till att börja med presenteras projektets teoretiska bakgrund i avsnitt 2, varefter den empiriska 
undersökningen presenteras med dess olika delresultat och en sammanfattning för de olika 
marknadsaktörerna i avsnitt 3. Projektets modell och scenarier presenteras i avsnitt 4 och 5. Resultatet och 
en känslighetsanalys av detta presenteras sedan i avsnitt 6 och 7, varefter en diskussion kring projektet förs 
i avsnitt 8. Detta mynnar sedan ut i de slutsatser som är projektets slutprodukt, presenterade i avsnitt 9. 
Avslutningsvis ges även förslag på framtida arbete som kan vidareutveckla projektet i avsnitt 10. 

  



-15- 
 

2 Teoretisk bakgrund 
Under detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrund som projektet använde sig av. Till att börja med 
ges en kort introduktion till transportsektorns roll i klimatfrågan i avsnitt 2.1, varefter allmän teori kring 
införandet av ny teknik följer i avsnitt 2.2. Ett stycke om nationalekonomi presenteras därefter i avsnitt 2.3 
då det är intressant att diskutera hur en utvecklad elbilsmarknad skulle främja Sverige som land. Elfordon 
samt dess förutsättningar och barriärer diskuteras sedan i avsnitt 2.4, då det är viktigt att förstå vilka 
utmaningar och drivkrafter som gör detta projekt intressant. De olika typer av laddinfrastruktur som finns 
att tillgå, samt dess olika användningsområden presenteras under avsnitt 2.5. Sveriges elbilsmarknad idag, 
samt olika prognoser på hur framtiden för elfordon ser ut presenteras sedan under avsnitt 2.6. Slutligen, i 
avsnitt 2.7, presenteras exempel på länder och städer som har arbetat med att främja elbilsmarknaden i 
sina respektive områden för att illustrera hur andra länder har valt att hantera barriärerna och ser på dess 
potential. 

2.1 Klimatfrågan och transportsektorn 
Jordens medeltemperatursökning uppskattas till mellan 1,1 och 6,4 grader de kommande 100 åren som 
följd av den ökade koldioxidhalten i atmosfären, något som kommer att påverka klimatet i mycket stor 
utsträckning. En av de viktigaste politiska frågorna idag är därför hur jordens samlade länder ska kunna 
sänka de antropologiska koldioxidutsläppen för att bromsa denna utveckling. Detta är dock en komplex 
fråga på grund av hur dagens energisystem ser ut, där samhället till stor del förlitar sig på fossila bränslen. 
(Naturvårdsverket, 2007) Transportsektorn är en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid, både 
internationellt och i Sverige. Globalt står transportsektorn för cirka 30 % av de totala växthusgasutsläppen 
och i Sverige står väg-trafiken för 30 % av de totala koldioxidutsläppen vilket gör den till en viktig sektor 
att fokusera på ur ett hållbarhetsperspektiv. (Trafikverket, 2012) Nedan kommer begreppet hållbar 
utveckling därför att förklaras, och därefter kommer vägtransporter och dess roll i en hållbar utveckling att 
beskrivas. 

2.1.1 Hållbar utveckling 

I Brundtlands-rapporten från 1987 definierades för första gången begreppet ”Hållbar utveckling” enligt 
följande: 

 ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov” 
(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987) 

Ett uthålligt energisystem uppfyller de tre hållbarhetskriterierna ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta 
innebär följande: 

• Socialt: Att långsiktig bygga ett dynamiskt och stabilt samhälle där mänskliga behov uppfylls utan 
att äventyra framtida behov.  

• Ekonomiskt: Att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.  
• Ekologiskt: Att långsiktigt värna om naturen och ekosystemet.   

(IVA & KVA, 2009)  

Med detta menas att samtliga tre delar måste vara uppfyllda för att en teknisk lösning ska anses vara 
hållbar. Det ska vara socialt gångbart, ekonomisk fördelaktigt och ekologiskt i form av naturvänligt. Detta 
innebär exempelvis att det inte räcker om en lösning är fossilfri, om den inte går att köpa för att den är för 
dyr, eller för att den inte kan fylla sin funktion på ett bra sätt.  

2.1.2 Vägtransporter 

Det finns en stark koppling mellan fordon per capita och ökad välfärd. Den snabba ekonomiska 
utvecklingen i de folkrika delarna av världen kommer att innebära en omfattande tillväxt av bilar och 
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lastbilar. Fortsätter trenden på samma sätt som fram tills idag kommer fordonsflottan uppgå till 1,5 
miljarder bilar år 2030, en fördubbling mot dagens antal. Om alla dessa bilar ska drivas med bensin eller 
diesel uppstår en ekvation som inte går ihop med det internationella behovet av en hållbar utveckling. 
(Roadmap Sweden, 2013) 

På grund av stigande oljepriser skapas även ytterligare incitament för framtagning av alternativa 
energibärare för att även bli av med det beroende av olja som idag finns inom transportsektorn. Den 
ökande urbaniseringen skapar även lokala miljöutmaningar som städer försöker lösa genom alternativa 
drivmedel. Oljeberoendet är även en fråga om säkerhet och ekonomisk stabilitet för de länder och 
regioner som inte har egna oljereserver. Marknadspotentialen för alternativa drivmedel är således mycket 
god. Alternativ som finns idag är främst vätgas, biogas, flytande biodrivmedel från växtråvara och elbilar. 
Det forskas idag mycket på samtliga områdena, men elbilar har i dagsläget vunnit större stöd inom 
industrin och det pågår sedan länge diskussioner i diverse branschforum för hur elbilsmarknaden skulle 
kunna främjas. Ett stort problem är att det idag finns barriärer på elbilsmarknaden. Denna problematik 
består bland annat av avsaknaden av infrastruktur i form av laddstolpar, det höga inköpspriset som dock 
delvis vägs upp av lägre driftkostnader samt batteritekniken som gör att befintliga batterier är mycket dyra. 
(Roadmap Sweden, 2013) Mer om de hinder och utmaningar som rör elbilsmarknaden presenteras under 
avsnitt 2.3.3. 

Trenderna är olika starka i olika delar av världen, men tillsammans innebär de ett kollektivt tryck för en 
förbättrad bränsleekonomi i fordon – både för miljöns skull och för att minska kostnader. Jakten på bättre 
bränsleekonomi har lett till optimering av motorer, mindre bilmodeller och lättare material, som kunnat 
sänka både bränsleförbrukning och utsläpp. Än är inte den potentialen uttömd, men för att närma sig en 
fossilfri global fordonsflotta behövs ny teknik och nya bränslen. (Roadmap Sweden, 2013) Ett av de 
viktigaste spåren är elektrifiering, som har många fördelar. Elektrifiering är energieffektivare eftersom 
elmotorers verkningsgrad är överlägsen förbränningsmotorernas. El har också fördelen att vara flexibelt; 
det kan produceras på många olika sätt, i alla länder – och kan produceras helt förnybart. (Elbil Sverige, 
2012) 

2.2 Allmänt om introduktion av ny teknik 
Teknikutveckling är det som har gjort att elbilen efter flera decenniers frånvaro återigen har kunna bli ett 
alternativ till bensinbilen. Som med alla teknikinnovationer är det dock en utmaning att gå från en 
utvecklad teknik till att ha en fullt fungerande marknad. Forskning gjord på området har funnit att det 
finns liknande tendenser med avseende på tekniken. Detta presenteras nedan, i enlighet med S-kurvan och 
Rogers innovationsspridningsteori.  

2.2.1 S-kurvan 

När ny teknik introduceras brukar man tala om att detta görs enligt en så kallad S-kurva. Anledningen att 
modellen kallas just S-kurva är att utvecklingen ofta går långsamt i början för att under en tid accelerera 
förhållandevis kraftigt och därefter plana ut. (Schilling, 2008) Empiriska studier har visat att marknads-
utvecklingen för många tekniska innovationer som till exempel telefon, radio, data och tvättmaskinen har 
följt en sådan. I Appendix II illustreras olika tekniska innovationers marknadsutveckling som följt denna 
typ av kurva. Modellen med S-kurvor ska dock inte användas som en prognosmodell utan lämpar sig bäst 
som en utgångspunkt för identifiering av olika faser i marknadsutvecklingen. Skälet till detta är att 
utvecklingen för olika tekniska innovationer i början kan se lika ut för att sedan gå skilda vägar, något som 
illustreras i figur 2. (Filipsson & Grundfelt, 2009) 
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Figur 2. S-kurvor med olika slutresultat. Källa: (Filipsson & Grundfelt, 2009) 

I en undersökning genomförd på uppdrag av Elforsk med fokus på elbilens potentiella marknads-
utveckling delades marknadsutvecklingen upp i fem olika faser, illustrerade i figur 3. Att 
elfordonsmarknaden kommer att gå igenom en sådan process är sannolikt och det är därför viktigt att 
förstå var denna marknad befinner sig idag, vad den har gått igenom och vad som återstår. Nedan beskrivs 
därför dessa faser. (Filipsson & Grundfelt, 2009) Under avsnitt 8.1 kommer det beskrivas vilken fas som 
författarna anser att marknaden befinner sig i idag. 

 
Figur 3. Fem faser för elfordons marknadsutveckling illustrerat med en S-kurva. Källa: (Filipsson & Grundfelt, 2009) 

Förberedelser 

Den första fasen innebär att intressegrupper skapas och att demonstrationsprojekt startas för att generera 
kunskap om marknaden och hur tekniken kan fungera på denna. Det finns dock ännu inga fordon för 
allmän försäljning, och inga stora volymer produceras.  

Introduktion 

Denna fas påminner till stor del om förberedelsefasen, men utvecklingen och arbetet fokuserar mycket på 
marknadens tillväxt. Det finns fordon att köpa för allmän försäljning, men det kvarstår tekniska problem 



-18- 
 

som ännu måste lösas. Kostnaden för ett elfordon är hög, och standardiseringar saknas. Det finns även 
kvar flertalet hinder gällande tillväxt.  

Tillväxt 

I denna fas börjar tekniken och dess prestanda att närma sig den konventionella tekniken. De främsta 
barriärerna från fas ett och två är nu lösta, och ett enhetligt regelverk börjar framträda för att underlätta 
introduktionen av tekniken på en bredare marknad. Fler leverantörer börjar sälja den nya tekniken på 
marknaden, även om kostnaden för denna fortfarande är högre än för konventionell teknik.  

Genombrott 

I genombrottsfasen börjar tekniken att slå igenom på allvar, med höga försäljningssiffror och flertalet 
varianter av tekniken säljs. Det finns nu mycket kunskap att tillgå om den nya marknaden.  

Kommersialisering 

Detta är den sista fasen och nås när marknaden är oberoende av stöd i form av exempelvis subventioner 
eller andra ekonomiska styrmedel. Marknaden är därmed nu självgående och styrs till fullo av efterfrågan 
från konsumenter. 

2.2.2 Rogers innovationsspridningsteori 

Everett M. Rogers, en välkänd amerikansk professor, presenterade i sin bok Diffusion of innovations, ett antal 
tendenser gällande de egenskaper som en innovation behöver ha för att kunna ersätta konventionell 
teknik. (Rogers, 1962) De egenskaper som Rogers fann viktiga för spridningen av en innovation 
presenteras nedan. 

Relativ fördel 

Vilken fördel den nya tekniken har gentemot den konventionella. Det gäller att denna är såpass mycket 
bättre att kunderna är villiga att frångå den konventionella tekniken och istället byta till den nya tekniken.  

Kompatibilitet 

Hur kompatibel produkten är och hur väl den passar in i individens liv.  

Komplexitet och enkelhet 

Det bör vara så enkelt som möjligt att göra övergången till den nya tekniken. Det ska krävas så lite 
utbildning som möjligt av användaren, då ökad komplexitet gör det svårare för användarna att gå över till 
denna lösning.  

Prövobarhet 

Denna egenskap handlar om hur lätt det är för individen att testa den nya tekniken. Desto lättare det är 
desto större är chansen att individen anammar den.  

Observabilitet 

Hur väl den nya tekniken syns, det ska vara möjligt att se dess fördelar på ett lättillgängligt sätt. Desto mer 
den syns, desto mer kan olika individer och nätverk utbyta information kring den nya tekniken. Detta 
kommer generera en mer utbredd kännedom om att det finns ett nytt alternativ, och hur detta har 
uppfattats i positiv eller negativ mening. 
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2.2.3 Nationalekonomi 

Vid införandet av nya tekniker är det även intressant att ur ett nationalekonomiskt perspektiv undersöka 
hur samhället kan gagnas av detta. Det finns flertalet teorier som behandlar detta tema och det är inom 
mikroekonomin som modeller för hur marknader fungerar behandlas. För detta arbete kommer endast en 
översiktlig analys av elbilsmarknaden att utföras utifrån ett ekonomiskt perspektiv, varpå en enklare 
modell av marknaden användes för att i slutskedet av projektet kunna dra slutsatser kring huruvida staten 
bör göra vissa investeringar eller inte. Nedan presenteras den teori som analysen baserades på. 

Utbud och efterfrågan 

Detta är en ekonomisk modell för hur marknader anpassas till det pris som kunderna är villiga att betala 
och det utbud som finns tillgängligt. På en marknad finns det två typer av aktörer, de som erbjuder en vara 
eller tjänst och de som efterfrågar den. Beroende på hur dessa två aktörer värderar den nytta som aktuell 
vara/tjänst ger skapas en skärningspunkt för marknaden, där utbud och efterfrågan möts. Det vanliga är 
att utgå ifrån att desto högre pris en vara har, desto mindre blir den efterfrågade kvantiteten. Priset då 
marknadspriset motsvarar efterfrågans kvantitet kallas i ekonomiska termer för jämviktspris, i figur 4 
markerat som JP. Detta innebär att exakt den kvantitet som efterfrågas produceras för det pris som 
konsumenterna är villiga att betala och som krävs för att producera den försålda kvantiteten, i figuren 
markerat som FK. Detta motsvarar vad som kallas för marknadsjämvikt, se figur 4.  (Krugman & Wells, 
2013) 

 
Figur 4.  Mikroekonomisk modell av utbud och efterfrågan. Källa: (Krugman & Wells, 2013).  

Externaliteter  

Externalitet syftar till det scenario då en ekonomisk transaktion medför en påverkan på en tredje part. 
Detta kan i sig vara både negativt och positivt beroende på karaktären av den medförda påverkan. 
Luftföroreningar är ett klassiskt exempel på en negativ externalitet då detta drabbar en tredje part i det fall 
då det exempelvis drabbar cyklister och fotgängare i städer, men den enskilde bilisten saknar incitament 
för att begränsa sina utsläpp då denne inte drabbas. En positiv externalitet ger en positiv påverkan på en 
tredje part, exempelvis kan fler elbilar i städer minsta bullernivån för boende i stadskärnor och längs vägar. 
(Krugman & Wells, 2013) Externaliteter kan leda till marknadsmisslyckanden då en fri marknad inte 
resulterar i en optimal resursanvändning sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att lösa detta kan 
ekonomiska incitament införas som påverkar de parter som skapar externaliteterna som då tvingas ta 
hänsyn till dessa. Exempel på detta kan vara subventioner, skatter och avgifter som i sin tur motsvarar det 
värde som de externa effekterna motsvarar. Genom att göra detta kan den optimala jämviktspunkten nås, i 
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enlighet med figur 4, då detta flyttar efterfrågekurvan. Det är detta som kan motivera statliga institutioner 
eller aktörer att erbjuda ekonomiska incitament, då det resulterar i en samhällsmässigt optimal marknad. 
Att uppskatta det totala värdet av dessa kan dock vara svårt, då det inte alltid är lätt att se vilka 
externaliteter som kan spåras till vilken aktör och sedan kvantifiera dessa. (Krugman & Wells, 2013) 

Ett exempel på en positiv externalitet är exempelvis när man bevarar naturliga fält för att detta skapar 
positiva bieffekter som att det gör att naturfloran bevaras eller att det bibehåller en vacker naturbild, då 
detta i sig ger samhällen ett större värde än det motsatta, att fälten skulle säljas av och göras om till industri 
exempelvis. För den enskilde markägaren, som får ta kostnaderna, är detta dock inget optimalt fall då 
denne går miste om intäkter genom en eventuell försäljning eller annan verksamhet på marken. Utan 
marknadsingripande kommer därför samhället gå miste om denna nytta då markägaren inte har några 
incitament för att behålla marken. Detta illustreras nedan i figur 5. (Krugman & Wells, 2013) 

Förkortningen MSK som används i figur 5 står för den marginella sociala kostnaden som tillkommer 
samhället då ytterligare en enhet av reserverade naturliga fält tillkommer. Detta representerar den inkomst 
som skulle tillkommit markägaren om marken hade sålts. Denna är uppåtsluttande eftersom då mycket få 
fält är reserverade finns det många som kan säljas vilket innebär att marknadspriset blir lägre. Då fler fält 
är reserverade är dock utbudet mindre vilket i sin tur ökar priset. (Krugman & Wells, 2013) 

Förkortningen MSN, i samma figur som i föregående stycke, står för den marginella sociala nyttan. Denna 
motsvarar den nytta som tillkommer samhället då en enhet fält reserveras. Denna är nedåtsluttande 
eftersom då få fält är reserverade tillkommer en stor nytta till samhället, men allt eftersom att fler fält 
reserverats minskar denna nytta. (Krugman & Wells, 2013) 

I enlighet med ovan nämnda teori skapar detta fall både en kostnad och en nytta för samhället och det 
optimala fallet, KOPT, sker då dessa är lika stora. Utan ett marknadsingripande kommer detta dock inte att 
ske, då markägarna är de enda som får ta kostnaderna vilket leder till att dessa kommer att sälja marken 
och för få fält kommer att reserveras för att uppnå KOPT. Detta leder då till KMKT, ett icke optimalt stadium 
sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att skapa en optimal marknad kan en så kallad Pigouviansk 
subvention därför införas, en subvention för att främja positiva externa effekter. Det optimala 
Pigouvianska subventionen motsvarar i ett optimalt fall den sociala marginella nyttan vid KOPT.  (Krugman 
& Wells, 2013) 

Detsamma kan även appliceras på det fall då elbilar skulle introduceras i Sverige. På grund av höga 
inköpskostnader och räckviddsoro kommer de privata bilisterna inte att köpa dessa då det inte är en 
lönsam affär för den enskilde individen. För samhället skulle det dock vara mer fördelaktigt om fler 
privatbilister köpte detta alternativ då detta skulle leda till positiva externaliteter såsom lägre ljudnivå och 
lägre koldioxidutsläpp. Det skulle även vara ett steg i riktningen mot en fossilbränsleoberoende 
fordonsflotta i enlighet med det nationella målet som är satt till år 2030. I enlighet med figur 5 kan det 
därmed vara möjligt att staten skulle kunna tjäna på att investera i en Pigouviansk subvention, för att 
möjliggöra det optimala fallet, KOPT. Detta förutsätter då att den marginella sociala kostnaden, i enlighet de 
investeringar som då krävs, understiger den marginella sociala nyttan.  Mer om de barriärer som rör 
elbilarnas introduktion, och dess positiva externaliteter presenteras under avsnitt 2.3. 
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Figur 5. Positiva externaliteter vid införande av Pigouviansk subvention. Källa: (Krugman & Wells, 2013) 

2.3 Elfordon 
Det finns tre olika sorters elbilar på marknaden idag: 

• Rena elbilar som enbart har elmotor och laddas externt via elnätet. 

• Hybridbilar som har en elmotor och en förbränningsmotor som laddar bilens batterier. Hybridbilar kan 
inte laddas via elnätet. 

• Laddhybridbilar har också både el- och förbränningsmotor, men batterierna är större än i hybridbilarna 
och laddas främst via elnätet vilket gör att de kan köras längre på en batteriladdning än hybridbilar. 

En elbils användbarhet beror till stor del på batteriernas egenskaper, som bland annat är avgörande för 
räckvidden och laddningstiden. (Elbilsupphandling.se, 2013) För att förstå den potential som elfordon har 
kan man se till dess drivkrafter och hinder gentemot konventionella alternativ. För att detta ska vara ett 
alternativ krävs dock att ett antal förutsättningar för elfordon finns.  

2.3.1 Förutsättningar för elfordon 
Ett ökande antal elbilar ställer större krav på elproduktion i Sverige då behovet av elektricitet kommer att 
öka. Som ett exempel kan nämnas att om hela Sveriges bilflotta skulle övergå till elbilar och köra i snitt 1 
500 mil per år skulle det leda till en ökad konsumtion av 13 TWh per år. Idag används 150 TWh 
elektricitet per år i Sverige och att bemöta denna ökning av efterfrågan på elektricitet ses därmed inte som 
en svårighet. (Park-Charge, 2012) Ytterligare en förutsättning är att elnätet klarar av en ökande användning 
av el från elbilar, något som inte är ett problem med dagens kapacitet då det i Sverige finns ett etablerat 
distributionssystem som redan idag kan hantera ett stort antal elbilar. (Hurtig, 2013)  

2.3.2 Drivkrafter och möjligheter 

De drivkrafter som finns för att förespråka en elbilsintroduktion är främst att med hjälp av en större andel 
elbilar kunna sänka koldioxidutsläppen från bilflottan. En förutsättning för att elbilar ska vara ett mer 
hållbart alternativ än den konventionella bilen är att den måste släppa ut mindre koldioxid. Elbilar i sig 
släpper inte ut några avgaser, men elen som producerats för att driva bilen kan göra det. I Sverige är detta 
inte ett problem då elproduktionen till stor del är förnybar, det vill säga att elektriciteten produceras av 
förnybara energibärare såsom vatten och vind och därmed inte bidrar till koldioxidutsläpp. I figur 6 
presenteras Sveriges energimix samt den mängd energi som en miljon elbilar skulle behöva.  
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Figur 6. Sveriges elproduktion per kraftslag per år samt den mängd som en miljon elbilar skulle kräva på ett år. Källa: 

(Energimyndigheten, 2012; Roadmap Sweden, 2013) 

Dagens elmarknad innebär dock att elen kan komma från andra länder än Sverige och i figur 7 presenteras 
därför hur dessa olika elproduktionsmixar påverkar hur många gram koldioxid per kilometer som släpps 
ut vid bilkörning med el som drivmedel. Detta visar på att koldioxidutsläppen skulle minska även om den 
europeiska elproduktionsmixen skulle användas, och även hur ren den svenska elproduktionsmixen är. 

 
Figur 7. CO2 utsläpp per år för 1 miljon fordon Källa: (Roadmap Sweden, 2013) 

Värt att nämna är även att det finns en trend mot renare elproduktionsmixar i Europa, något som skulle 
sänka denna stapel och vara ytterligare en drivkraft för elbilen i framtiden. Det finns även andra 
drivkrafter, såsom att sänka bullret från trafiken eftersom en elbil är betydligt tystare än en konventionell 
bil. En större andel elbilar skulle kunna föra Sverige närmare ett smart samhälle där bilen inte bara 
använder el utan även kan mata in el på nätet vid behov, med hjälp av smarta elnät. (Roadmap Sweden, 
2013) 
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Världsutvecklingen gällande antal bilar i världen, illustrerat i figur 8, är likaså en stark drivkraft. Allt 
eftersom att fler länder utvecklas kommer dess respektive populationer att köpa fler bilar, då det finns ett 
starkt samband mellan antalet fordon och BNP, något som innebär att marknaden ännu inte är mättad. 
(Roadmap Sweden, 2013) Effektiviteten hos elbilar har också varit en drivkraft för marknadens vilja att 
investera i denna teknik, då den är fyra gånger så effektiv som en vanlig bil. (Roadmap Sweden, 2013)  

 
Figur 8. Antalet bilar i världen beräknat för olika årtal Källa: (Roadmap Sweden, 2013) 

2.3.3 Barriärer och utmaningar 

Introduktion av ny teknik är förknippat med barriärer och utmaningar och nedan presenteras de som 
berör elbilen.   

Inköpspris 

Elbilar är idag ett dyrare alternativ än konventionella bensinbilar, sett till inköpspriset, på grund av en hög 
batterikostnad. Detta är ett hinder för att få fler privatpersoner och företag att välja en elbil istället för en 
konventionell bil. Idag produceras elbilar i mycket liten skala, vilket gör att det ännu inte finns några 
påtagliga storskalfördelar, något som gör att priserna inte faller. Så länge produktionsvolymerna är små 
kommer höga kostnader därför att utgöra en barriär för elbilar. (Filipsson & Grundfelt, 2009)  

Räckvidd 

En av de stora utmaningarna är den begränsade räckvidden som elbilar har idag. En elbil har idag en 
räckvidd på cirka 15 mil, i jämförelse med en bensinbil som kommer runt 100 mil på en tankning 
beroende på bilmodell. Detta är en av de absolut största barriärerna för elbilen, då det för bilflottor såsom 
taxibolag innebär att bilen måste laddas flera gånger per pass och därmed inte kan konkurrera med 
konventionella bilar. (Steorn, 2013; Scholander, 2013) För privatpersoner leder även detta till en oro för 
vad som händer om de skulle behöva snabbladda då det idag endast finns ett fåtal publika 
snabbladdningsplatser. Detta är även en stor barriär då det blir mycket svårt att köpa en elbil som även går 
att ha för längre resor. (Wikström, 2012) 
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Affärsmodeller 

Ett problem som gäller alla laddningsinstallationer för en framväxande marknad är problematiken gällande 
hur lönsamhet ska kunna fås genom försäljning av elen. Elen är idag i de flesta fall gratis vid publik 
laddning, och eftersom den idag (2013) är såpass billig är det en utmaning att bygga en affärsmodell på 
detta. Vid stora volymer är det dock inte ett alternativ att ge bort elen, och det är en av de frågor som de 
kommersiella aktörerna arbetar med. (Hurtig, 2013) 

Infrastruktur 

I Roadmap Sweden, ett samarbete mellan olika aktörer inom näringslivet för att främja elbilsmarknaden, 
har näringslivet enats kring vilka insatser de kan tänka sig att göra, men även vilka förutsättningar som 
krävs för att en elbilsmarknad ska bli möjlig. De pekar i den rapport som detta konsortium släppte 2013 
på exempel från andra elbilsstäder, där styrmedel och förmåner har varit viktiga parametrar i den 
framväxande marknaden. Näringslivet skriver i denna rapport att kommuner och statliga institutioner är 
viktiga möjliggörare när det gäller elbilsmarknaden, genom att erbjuda förmåner och använda styrmedel, 
något som kommuner idag inte har arbetat med i någon större utsträckning. (Roadmap Sweden, 2013) 
Frågan är alltså vilken aktör som ska göra investeringen, och vem som ska äga infrastrukturen. Mer om 
infrastruktur och de tekniska alternativ som finns kommer att presenteras under avsnitt 2.5.  

Standardisering 

Det finns idag ingen standard för laddningsuttag. Detta innebär att olika bilmodeller kräver olika laddare, 
och en Volvo C30 kan därmed exempelvis inte laddas på en Nissan-stolpe och vice versa. Detta är en stor 
barriär när det gäller investeringar i exempelvis snabbladdare, då dessa är mycket dyra, men även för annan 
laddning. (Sunnerstedt, 2013) EU-kommissionen har dock uppmärksammat detta problem och skrev i ett 
förslag till direktiv som släpptes i januari 2013: 

”Ett standardiserat uttag för hela EU är viktigt för spridningen av el som drivmedel. För att komma till rätta med 
osäkerheten på marknaden presenterade kommissionen i dag användningen av typ 2-uttaget som standard för hela Europa.”  

(EU-kommissionen, 2013) 

Detta bör innebära att en enhetlig standard i form av typ 2-uttag närmas, något som skulle förbättra 
förutsättningarna avsevärt för en elbilsintroduktion.  (Elbil2020, 2013) 

Regelverk och lagar  

Det finns regelverk och lagar som fungerar som barriärer för introduktion av elbilar och utbyggnad av 
infrastruktur. Ett regelverk som är ett hinder är att kommuner inte får upprätta särskilda parkeringsplatser 
som är reserverade för andra fordon än handikappfordon och beskickningsfordon. (Sunnerstedt, 2013) Då 
parkeringsplatser utrustas med utrustning för laddning är det viktigt att parkeringsplatsen används för 
detta ändamål för att det ska vara ekonomiskt motiverat att sätta upp utrustning. Detta regelverk kan 
komma att behöva ändras för att anpassas för elbilar och dess infrastruktur. 

Ett annat regelverk som försvårar för introduktion av infrastruktur är det koncessionskrav som finns vid 
försäljning av el. Detta innebär att vem som helst inte får sälja el och försvårar för olika aktörer att sälja el 
via laddstolpar. (Henriksson, 2013) Genom att ta betalt för parkering med elen inberäknad i priset kan 
dock detta problem övervinnas. 

Värt att nämna är även att det finns lagar och regelverk som fungerar som en drivkraft, till exempel EU:s 
arbete med successivt strängare emissionsstandarder för nya bilar. (Filipsson & Grundfelt, 2009) 

Brist på information och erfarenhet 

Elbilar är för de flesta en ny och oprövad teknik, något som ofta möter misstro när den introduceras och 
innebär ett hinder för marknadsutvecklingen. Den misstro som finns gentemot elbilar gäller till exempel 
säkerhet, tillförlitlighet, användarvänlighet, livslängd och restvärde. (Steorn, 2013)  
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2.4 Laddningssystem – infrastruktur 
Det finns idag olika typer av tekniker för laddning av elfordon. Dessa skiljer sig främst åt beroende på hur 
lång tid det tar att ladda en bil. De olika teknikerna har olika användningsområden och syftar till att lösa 
olika typer av laddningsbehov. Nedan presenteras först de olika tekniska alternativ som finns, och sedan 
vilka användningsområden dessa har.  

2.4.1 Tekniska alternativ 

Elfordon behöver laddas med el för att kunna ta sig fram på vägarna. Det finns idag olika laddningssystem 
och vad som skiljer dessa åt är dess laddningseffekt. Ju högre laddningseffekt ett laddningssystem har 
desto fortare går det att ladda ett batteri. Laddningstiden beror även på elfordonets batterikapacitet vilken 
varierar mellan olika bilmodeller. Hur lång körsträcka ett fulladdat batteri ger påverkas av fordonets 
energianvändning, något som skiljer sig från modell till modell. Ett genomsnitt för energianvändning för 
elfordon är cirka 2 kWh per mil. (Wingfors, 2010) 

Det finns ingen fastställd standard för laddningssystemen och laddningsstolpar kan därför se väldigt olika 
ut, med olika uttag och olika effekter. En uppdelning efter laddningstid finns mellan långsamladdning, 
semisnabbladdning samt snabbladdning. (Wingfors, 2010) 

Långsamladdning 
De elfordon som finns på marknaden idag har oftast en inbyggd laddare som kan anslutas till ett vanligt 
eluttag för hushållsel. Det tar idag upp till 6 till 9 timmar att ladda ett tomt batteri med dessa inbyggda 
laddare. Laddeffekten vid laddningen i ett hushållseluttag är cirka 2,3 till 3,7 kW med säkringar om 10 A 
respektive 16 A. En tumregel vid långsam laddning är att en timmes laddning ger en till två mils körsträcka 
förutsatt att ett elfordon i genomsnitt använder 2 kWh per mil. (Wingfors, 2010) 

Undersökningar av användningen av elfordon som genomförts i Sverige visar att laddning oftast sker 
under natten och då fungerar långsamladdning utan problem och detta talar för att långsamladdning 
kommer att vara den dominerande laddningstypen i framtiden. En annan faktor som talar för 
långsamladdning är att de flesta befintliga motor- och kupévärmaruttag går att använda för laddning om 
de kompletteras med jordfelsbrytare. Det finns en osäkerhet kring huruvida framtida laddhybridmodeller 
kommer att utrustas med trefasladdare då de är dyra och tunga enligt biltillverkarna. (Wingfors, 2010) 

Semisnabbladdning 
Laddningstiden beror på laddningseffekten, och för att få högre laddningseffekter än de vid 
långsamladdning krävs trefasuttag eller högre säkringar. Vid semisnabbladdning används antingen ett 
trefasuttag, med en säkring på 16 A, men om ett elfordon inte har ett trefasuttag krävs ett enfasuttag och 
en säkring på 32 A. Det första alternativet ger en laddningseffekt om cirka 11 kW medan det andra 
alternativet ger en laddningseffekt om cirka 7 kW. En timmes laddning med dessa laddningseffekter ger en 
ungefärlig körsträcka på 5 mil respektive 3 mil. (Wingfors, 2010) 

Snabbladdning  
För att få korta laddningstider behövs en mycket högre effekt än vid långsamladdning och 
semisnabbladdning. För att ladda ett elfordon på tio minuter krävs till exempel en laddningseffekt på upp 
till 250 kW. Detta innebär att laddaren för att klara av dessa effekter blir större, tyngre och dyrare och inte 
kan vara inbyggd i bilen. Snabbladdning kräver därför separata laddningsstationer utanför bilen. Olika 
koncept för snabbladdning har utvecklats av olika tillverkare och ett hinder är att det idag inte finns någon 
standard när det gäller snabbladdning. Snabbladdning ställer högre krav på elnätet samt laddningssystemen 
och nya batterier, kablar och kontakter som klarar av dessa höga effekter måste användas vid denna typ av 
laddning. Snabbladdning har hittills utnyttjats i mycket liten utsträckning i Sverige och även i framtiden ses 
snabbladdning främst som ett komplement till långsamladdning för privatbilister. (Wingfors, 2010) 
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2.4.2 Användningsområden  

De olika laddningsteknikerna lämpar sig till olika ändamål, något som är viktigt att förstå om man ämnar 
bygga upp den svenska elfordonsmarknaden. Genom att välja en adekvat mix av de olika teknikerna går 
det att åstadkomma en lämplig mix av olika fordonstyper.  

Långsamladdning 

Denna typ av laddning används främst för laddning då bilen står parkerad under en längre tid. Detta kan 
ske i publika parkeringshus, i hemmet eller på företaget. Denna typ av infrastruktur är en grundpelare för 
elbilsmarknaden, främst då en genomsnittlig bilförare i Sverige kör cirka fyra mil per dag (Statistiska 
Centralbyrån (SCB), 2011) vilket innebär att de endast behöver ladda under natten/arbetsdagen. Denna 
typ av laddning kan därför användas för alla typer av elfordon förutsatt att de är stillastående under några 
timmar i sträck. (Wingfors, 2010) 

Semisnabbladdning  

Semisnabbladdning är främst aktuell för köpcentrum, större varuhus eller liknande platser där bilister 
parkerar i runt 2 till 4 timmar. Det passar på dessa ställen bättre med semisnabbladdning i jämförelse med 
långsamladdning, då det tar för lång tid, och snabbladdning, eftersom det är såpass dyrt att installera. 
(Wingfors, 2010) 

Snabbladdning 

Snabbladdning kan framförallt vara en katalysator när det gäller att möjliggöra eldrift för kommersiella 
fordonsflottor såsom taxibilar, bussar och budbilar. Med dessa placerade på strategiska platser i stadsmiljö 
kan dessa aktörer använda eldrivlinan som energibärare. Snabbladdning är därför en förutsättning för de 
aktörer som använder elbilen i tjänst eller som del i sin affärsidé. Ännu ett viktigt användningsområde för 
denna typ av laddare är längs med större motorvägar, för att på så sätt möjliggöra längre resor även för 
elbilar. (Wingfors, 2010) 

2.5 Marknaden i Sverige  
För att förstå den svenska elbilsmarknaden samt för att förstå det som ligger bakom kommande 
modellering presenteras här den svenska marknaden för elbilar och infrastruktur. Det som är intressant är 
att se hur många elbilar som finns idag och hur de används, vilka prognoser för framtiden som finns. Det 
är även intressant att se vilken infrastruktur som finns idag, samt vilka aktörer som finns på marknaden 
och vad staten har gjort för att främja marknaden för elbilar.  

2.5.1 Sveriges fordonsflotta 

Idag (2013) finns det cirka fem miljoner fordon i Sverige. Fordonsflottan består av cirka 4,5 miljoner 
personbilar, 500 000 lätta lastbilar, 80 000 tunga lastbilar samt 14 000 bussar. (Statistiska Centralbyrån 
(SCB), 2013) Energimyndigheten har i sin långsiktsprognos från 2008 (Energimyndigheten, 2009a) tagit 
fram en prognos för antalet bilar år 2020, med hjälp av en bilparksmodell framtagen av konsultbolaget 
WSP. I tabell 1 går det att utläsa hur många bilar av olika drivmedel som denna rapport beräknade skulle 
finnas år 2020. 
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Tabell 1. Prognos för antal personbilar år 2020 framtagen av Energimyndigheten. Källa: (Energimyndigheten, 2009a) 

	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	  

Antal personbilar  2020 
  

	  	     

	  	   Bensin  2 483 600  
  

	  	     

	  	   Diesel  959 400  
  

	  	     

	  	   Gas  104 100  
  

	  	     

	  	   FFV2  820 900  
  

	  	     

	  	   Bensin/elhybrid (ej 
laddhybrid)  210 200  

  

	  	     

	  	   Rena elbilar och 
laddhybrider  85 000  

  

	  	     

	  	   Övrigt  250 
  

	  	     

	  	  
Totalt  4 660 000  

  

	  	     

	  	   	  	   	  	   	  	  
 

I april 2013 fanns det 2 208 laddbara elbilar i Sverige varav 1 081 var helt eldrivna samt var 1 127 
laddhybrider. Detta innebär att 0,05 % av den svenska bilflottan var laddbara elbilar. Elbilsflottan ökar och 
från årsskiftet 2012/2013 har antalet laddbara elbilar ökat med 614 stycken, 39 % fram till april. 
(Easycharge, 2013)  

2.5.2 Statliga incitament 

Det finns statliga bidrag som kan sökas för att främja marknaden för bilar som är skonsammare mot 
miljön. Nedan presenteras de stöd som finns att söka i samband med inköp av en elbil i Sverige.  

Supermiljöbilspremie 

Från och med den 1a januari 2012 betalas en supermiljöbilspremie ut, vilket innebär att privatpersoner får 
40 000 kronor vid köp av en supermiljöbil från den statliga institutionen Transportstyrelsen. Juridiska 
personer och företag kan även de använda supermiljöbilspremien, som motsvarar 35 % av fordonets 
merkostnad eller högst 40 000 kronor. En supermiljöbil är en personbil som klarar utsläppskraven för 
minst ”Euro 5” samt släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. (Elbilsupphandling.se, 2013) 
”Euro 5” är en miljöklass som kräver att de maximala utsläppen från ett fordon får vara (EU, 2010): 

• Kolmonoxid: 1 000 mg/km 
• Icke-metankolväten: 68 mg/km 
• Totalkolväten: 100 mg/km 
• Kväveoxider: 60 mg/km 

                                                        
2 FFV - Flexible Fuel Vehicle; bilar som kan drivas med olika bränslen 
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Elbilsupphandlingen  

Elbilsupphandlingens merkostnadsersättning är ett statligt stöd från Energimyndigheten. Stockholm Stad 
och Vattenfall samarbetar inom Elbilsupphandlingen, vars syfte är att främja användningen av elbilar och 
laddhybrider i Sverige. Elbilsupphandlingen omfattar idag 296 organisationer och företag, och ungefär en 
fjärdedel av elbilsförsäljningen i Sverige har sålts inom denna. Merkostnadsersättningen i Elbils-
upphandlingen är 50 % av fordonets merkostnad, dock maximalt 100 000 kronor.  Merkostnads-
ersättningen från Elbilsupphandlingen kommer vid två tillfällen. Hälften av ersättningen betalas ut när 
bilen inhandlas och resterande hälft betalas ut ett par år senare, förutsatt att ägaren fullgjort sin 
motprestation. Motprestationen består i att hjälpa till vid utvärdering av fordonen genom att rapportera 
tekniska data och svara på enkäter med mera. (Elbilsupphandling.se, 2013)   

2.5.3 Elbilsanvändning 

Från enkätundersökningar och loggboksföring i Elbilsupphandlingen har det framkommit att 95 % av all 
laddning sker vid bilens ordinarie parkeringsplats (Wikström, 2013). Av de som har testat snabbladdning 
tycker majoriteten att det har fungerat bra och har varit väldigt positivt inställda gentemot snabbladdning. 
Flera enkätsvar har påtalat att möjligheten till snabbladdning skulle öka användningen av elfordon. De 
uppgav även att det finns ett behov av detta, men framförallt vill man veta att möjligheten finns. Dock 
uppges det faktiska behovet vara företrädelsevis endast ett par gånger i månaden (Wikström, 2012). 
Stockholm Stad arrangerade även en workshop för en grupp bilister där diskussioner kring elbils-
användning fördes. Då framkom det att av de som hade testat snabbladdning och annan publik laddning 
hade anledningen främst varit nyfikenhet, de ville se hur det fungerade. På frågan angående vad de som 
elbilsanvändare tror måste ske för att fler ska våga köpa elbil var svaret entydigt att det behövs publik 
infrastruktur i form av snabbladdning (Sunnerstedt, 2013). 

2.5.4 Infrastruktur och pilotprojekt 

I Sverige finns det idag 0,18 offentliga laddningspunkter per elbil (Easycharge, 2013). Laddningspunkter 
finns i form av några få snabbladdningsstationer samt i samband med parkering (Uppladdning.nu, 2013). 
De ägare till infrastruktur som finns idag är parkeringsbolag, fastighetsägare, kommuner, drivmedels-
företag, energibolag samt kommersiella fastigheter såsom köpcentrum, restauranger och matvarubutiker. 
De finns flera olika aktörer inom infrastruktur, med olika roller och dessa presenteras närmare i avsnitt 3. 

Det pågår ett antal demonstrationsprojekt runt om i landet, som ämnar till att lägga grunden för en 
framtida utrullning av elbilar. Nedan presenteras några av projekten. 

McDonalds, Fortum och Nissan 

Fortum och Nissan ingår i ett nordiskt partnerskap med syfte att göra elbilen till ett attraktivt alternativ för 
bilförare. Detta ska göras genom att länka samman de fyra nordiska huvudstäderna och cirka femtio 
snabbladdningsstationer ska därför sättas upp i Norden, varav 20 stycken i Sverige. Deras svenska 
samarbetspartner är McDonalds och tillsammans har de som mål att bygga infrastruktur för elbilar längs 
med motorvägarna E4 och E18 (Ander, 2013; Fortum, 2013). McDonalds invigde sin första 
snabbladdningsstation i september 2012 i Skärholmen, Lindvreten, söder om Stockholm utefter E4. I 
mars 2013 sattes den andra snabbladdningsstationen upp i Uppsala. Stationerna som sätts upp klarar av 
snabbladdning med likström och ger cirka 50 kW. (Svenska McDonalds AB, 2013) 

OKQ8 och Siemens 

OKQ8 initierade ett projekt under sommaren 2012 med syfte att installera snabbladdare längs sträckorna 
Stockholm-Göteborg-Malmö. Första fasen i utbyggnaden är att sätta upp stationer i Stockholm med 
omnejd, sedan Göteborg och därefter Malmö. I andra fasen ska dessa städer bindas samman och sträckan 
Stockholm-Göteborg är först ut, därefter Göteborg-Malmö och slutligen ska detta knytas samman med 
Malmö-Stockholm. (Siemens, 2012) 
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Siemens levererar tekniken och fungerar som rådgivare inför valet av teknik. Idag har 
snabbladdningsstationer installerats på en bensinstation i Häggvik, utefter E4:an som ligger strax norr om 
Stockholm, samt i Danderyd. Dessa är dock inte ännu anpassade för snabbladdning utan klarar ännu 
endast av semisnabbladdning. Det är 400 V växelströmsladdare med 32 A säkring vilket innebär att en 
laddning tar upp emot två timmar. De är dock förberedda för 80 A, för att kunna implementera detta när 
elbilarna klarar av dessa strömstyrkor. I maj 2013 invigdes en snabbladdningsstation i Glumslöv, som 
ligger längs E6:an, och som redan från början är förberedd för snabbladdning (Fors, 2013). 

Green Highway  

Green Highway är ett samarbete mellan de svenska kommunerna Östersund, Sundsvall och norska 
Trondheim, tillsammans med partners och medaktörer. Projektet syftar till att skapa en fossilbränslefri 
transportkorridor genom att satsa på elbilar, laddinfrastruktur samt att sprida information och kunskap 
kring teknik och affärsmöjligheter. Målet är att bidra med en demonstrationsplats där det är möjligt att 
studera hur elbilismen kan se ut i framtiden. (Hagman, 2013 & Green Highway, 2013) 

2.5.5 Klimatmål och elbilsprognoser 

Sveriges regering har satt upp ett långsiktigt mål till 2050 att Sverige inte ska bidra med några nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären. Ett delmål på vägen är att ställa om den svenska fordonsflottan så att den 
inte längre är beroende av fossila bränslen till år 2030. (Hatt, 2012) I och med att regeringen gått ut med 
detta mål finns det flera organisationer som har försökt att prognostisera framtiden för olika drivmedel 
och däribland elbilar. Nedan presenteras de framtidsprognoser som gjorts av Energimyndigheten, 
Roadmap Sweden, av konsultbolaget PwC i uppdrag åt the Austrian Climate Research Programme samt 
en prognos som genomfördes av Elforsk i samarbete med Power Circle och Test Site Sweden. Dessa har 
kommit fram till att följande andel av fordonsflottan kommer år 2020 att utgöras av elbilar: 

• Energimyndigheten: 1,8 %. 
• Roadmap Sweden: 10 %. 
• PwC: 6 %. 
• Elforsk, Power Circle och Test Site Sweden: 15 %.  

Denna sammanställning av prognoser gör dock inte anspråk på att vara en fullständig redogörelse för alla 
de prognoser eller visioner som finns utan syftar till att ge en överblick över den mängd framtidsbilder och 
uppfattningar som finns i samhället. Nedan presenteras dessa mer utförligt.  

Energimyndigheten  

I Energimyndighetens långsiktprognos från 2008 estimerades hur många personbilar som förväntas att 
finnas i Sverige för olika årtal samt hur många av dessa som kommer att vara laddningsbara elbilar, både 
laddhybrider och rena elbilar. I deras prognos utgick de från de styrmedel som fanns år 2008 och deras 
förväntan var att det i Sverige år 2020 kommer att finnas 4,66 miljoner personbilar varav 85 000 elbilar, 
1,8 % av personbilsflottan. (Energimyndigheten, 2009a) 

Energimyndigheten har även tagit fram fyra olika marknadsscenarier baserade på hur olika styrmedel 
kommer att påverka marknaden. Scenarierna är baserade på en rapport av engelska BERR (Department 
for Business Enterprise and Regulation Reform) och är anpassade till svenska förhållanden av Elforsk. I 
tabell 2 presenteras de fyra olika scenarierna samt hur stor procentuell del av den totala fordonsflottan 
elbilsflottan kommer att utgöra år 2020. (Energimyndigheten, 2009b) 
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Tabell 2. Antal eldrivna fordon i den svenska personbilsparken. Källa: (Energimyndigheten, 2009b) 

Antal eldrivna fordon i den svenska personbilsparken  

Scenario  År 2010  År 2020  År 2030  

Nuvarande styrmedel  

600 42 000  
(0,9 %) 480 000  

Nuvarande incitament 
kvarstår men inga ytterligare 
åtgärder vidtas  

  

Mid-Range  

800 125 000  
(2,9 %) 650 000  

Incitamenten fortsätter att 
utvecklas i samma takt som 
idag. Livscykelkostnaden 
för elfordon är paritet med 
konventionella fordon år 
2015.  
  

High-Range  

800 240 000  
(5,2 %) 1 780 000  

Laddningsinfrastruktur 
finns brett tillgängligt i 
städer, förorter och på en 
del mindre orter. 
Livscykelkostnaden för 
elfordon är i paritet med 
konventionella fordon år 
2015 och batterileasing är 
ett reellt alternativ.  

  

Extreme Range  

800 480 000  
(10,3 %) 3 270 000  Begränsas på kort sikt bara 

av tillgängligheten på 
fordon.  

Roadmap Sweden  

Näringslivets initiativ för att främja marknadsutvecklingen för elbilar, Roadmap Sweden, har tagit fram en 
prognos för hur många elbilar förväntas finnas i Sverige år 2020. De utgår ifrån att Sverige år 2030 
behöver ha en miljon elbilar för att nå regeringens mål. De beräknade i sin prognos att 10 % av 
personbilsmarknaden kan bestå av elbilar, med rätt styrmedel. (Roadmap Sweden, 2013) 

PwC  

Konsultföretaget PwC genomförde en undersökning med fokus på områdena infrastruktur, prissättning, 
geografi samt synen på elbilens framgång. I undersökningen deltog mer än 200 deltagare från 34 länder 
inom bilindustrin, verktyg, energi, teknik, regering, ekonomi och utbildningssektorn. I undersökningen 
kom de fram till att det år 2020 är det rimligt att andelen elbilar kommer vara 6 % av den totala 
bilmarknaden. (PwC, 2013) 
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Elforsk, Power Circle och Test Site Sweden  

I en rapport av Elforsk, Power Circle och Test Site Sweden sammanfattas det att Svensk Energi, Power 
Circle, samt IVA med flera ställer sig bakom den offensiva vision att Sverige skulle kunna ha 600 000 
elfordon år 2020, vilket innebär en andel på cirka 15 % av fordonsflottan (Elforsk, Power Circle & Test 
Site Sweden, 2010). I figur 9 presenteras deras prognos över marknadsutvecklingen mellan åren 2010 till 
2020 som krävs för att visionen med 600 000 elbilar ska uppnås.  

 
Figur 9. Uppskattad prognos över totala antalet elfordon i Sverige mellan 2010 och 2020 som krävs för att nå 600 000 

elbilar 2020 enligt visionen. Källa: (Elforsk, Power Circle & Test Site Sweden, 2010) 

2.6 Framgångsexempel 
Det finns idag olika länder som har gått i bräschen för omvandlingen mot ett elbilssamhälle. Det är därför 
intressant att analysera hur dessa länder har gått till väga och hur de på så sätt har kunnat skapa en 
elbilsmarknad i sina respektive områden. Internationellt välkända exempel på detta är framförallt Norge 
och Nederländerna. Nedan kommer dessa exempel att beskrivas kortfattat, för att sedan sammanställa hur 
de har förhållit sig till parametrarna: 

• Vem äger infrastrukturen och hur ser infrastrukturen ut. 
• Hur stor är marknaden, hur många elbilar har de idag. 
• Vilka subventioner och förmåner finns. 

2.6.1 Nederländerna 

Nederländerna är i många avseenden ett perfekt land för elbilar. Det är endast 31,2 mil långt och 16,4 mil 
brett, och är det mest tätbefolkade landet i Europa. Rotterdam hade 2012 högst antal elbilar per 100 000 
registrerade bilar i världen, 532 stycken, och Amsterdam ligger trea på samma ranking med 304 stycken. 
Detta kan jämföras med Stockholm som har 32 stycken. Detta har man åstadkommit genom omfattande 
satsningar på elfordonsmarknaden inom infrastruktur och förmåner samt genom att man har satt upp 
höga mål. Landets strategi har varit att låta den privata sektorn ha en ledande roll i utbyggnaden av 
laddinfrastruktur medan regeringen skapar förutsättningar och hanterar flaskhalsar. En nyckel har varit att 
bygga ut infrastrukturen på allmän och privat mark i fokusområden. (IEA, 2012) 
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Förmåner 

Det finns flera ekonomiska incitament, främst skattelättnader som syftar till att förespråka elbils-
marknaden. Fram till år 2015 finns det en budget på nio miljoner euro för att genomföra aktiviteter som 
ämnar till att stimulera elfordonens framfart i fokusområden och attraktiva marknadssegment, stärka 
internationella samarbeten och partnerskap samt för utrullning av kommunikation, forskning och 
övervakning. Regeringen erbjuder även möjligheter att stimulera eMobility och ämnar delta i europeiska 
projekt och välkomnar möjligheter till samarbete med andra länder. (IEA, 2012) 

Infrastruktur 

En väl utbyggd infrastruktur har gjort det möjligt för landets invånare att investera i elbilar utan att behöva 
vara oroliga för att inte kunna ladda den. Nederländerna har idag investerat i både publik infrastruktur och 
privat sådan, och det fanns 2012 totalt 14 snabbladdare och 2525 långsamladdare i Nederländerna. 
Infrastrukturen i sin helhet presenteras i tabell 3. (IEA, 2012) 

Tabell 3. Olika typer av infrastruktur för elfordon i Nederländerna. Källa: (IEA, 2012).  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
Antal laddplatser 

nationellt 
Långsam- och 

semisnabbladdning Snabbladdning 	  	  
	  	   Publik mark 1250 14 	  	  
	  	   Semipublik mark 576 0 	  	  
	  	   Privat mark 699 0 	  	  
	  	   Totalt 2525 14 	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Mål 

Nederländerna har ett nationellt mål om det antal elfordon som ska finnas vid olika årtal. Målet till år 2015 
har varit 20 000 elfordon på vägarna, fram till 2020 har ett betydligt högre mål om 200 000 elfordon satts. 
Marknaden förväntas sedan accelerera för att fram till år 2025 vara en miljon elfordon. (IEA, 2012) 

Föregångsexempel: Amsterdam 

Amsterdam är ett internationellt föregångsexempel gällande elfordon. Genom att ha investerat i en 
expanderande laddningsinfrastruktur i staden och längs med motorvägar har grunden för en utbredd 
användning av elfordon lagts. Detta har lett till att antalet elbilar har mer än tiodubblats på tre år, och i 
januari 2013 uppgick det totala antalet till cirka 800 stycken. (IEA, 2012) 

Förmåner och finansiering 

Elbilsägarna erbjuds förmåner såsom gratis parkering och gratis laddning. Subventioner som staten har 
instiftat med målet att främja elektriska fordon är att de infört inköpspremier för kommersiella fordon och 
tjänstebilar, där bidrag om 10 000 euro ges för taxi och skåpbil, 5 000 euro för en privatbil och 40 000 
euro för lastbilar. Dessa pengar tas från den fond som har reserverats för satsningar just på elektrifiering 
fram till år 2015, som nämndes ovan. Detta incitament ledde 2009, samma år som programmet infördes, 
till att fler än 200 elfordon köptes, något som påvisar effektiviteten med subventioner och förmåner. 
(IEA, 2012; Roadmap Sweden, 2013) 

Infrastruktur 

Staden har genom infrastruktur möjliggjort införandet av taxielbilar, och staden har ett taxibolag som har 
en fordonsflotta med enbart elbilar. En viktig del i att göra detta möjligt har varit uppförandet av totalt 
400 publika laddningspunkter runt om i staden, för att elbilsägarna inte ska behöva oroa sig för urladdade 
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batterier. Även snabbladdare finns på vissa av dessa laddningspunkter, och en ”hub” har satts upp där det 
främst är ovan nämnda taxiflotta som laddar. (IEA, 2012; Roadmap Sweden, 2013) 

Mål 

Staden beräknas år 2015 ha 10 000 elbilar på vägarna, och räknar med att priserna på de i dagsläget dyrare 
fordonen kommer falla allt eftersom att marknaden växer. Delmålen för år 2020 är 40 000 elbilar och år 
2040 är målet att det ska finnas 200 000 elbilar. (IEA, 2012) 

2.6.2 Norge 

Ytterligare ett framgångsrikt exempel gällande elbilsmarknaden är Norge, där det år 2013 fanns cirka 11 
000 laddbara elfordon på en befolkning på fem miljoner (Norsk Elbilforening, 2013). Denna framgång har 
varit beroende av den omgivning som marknaden befinner sig i, som har gjort elbilen till ett 
konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Detta har lett till att elbilen stod för rekordstora 5,2 % av den 
totala bilförsäljningen i september 2012 (Svenska Dagbladet Motor, 2012), och i genomsnitt står den för 
cirka 3 % av nybilsförsäljningen varje månad (Norsk Elbilforening, 2012a). Denna utveckling fortsätter 
även, i april 2013 stod elbilen Nissan Leaf för den näst högsta försäljningsvolymen i Norge, oavsett 
drivmedel. (Norsk Elbilforening, 2013) Förhoppningen är därför att marknaden snart kommer att vara 
självgående och subventioner och förmåner inte behövs. (Svenska Dagbladet Motor, 2012) 

Förmåner 

I Norge har omfattande ekonomiska incitament gjort det möjligt för elbilarna att bli ett konkurrenskraftigt 
alternativ. De subventioner och förmåner som elbilar har är följande: 

• Inga punktskatter (hög för konventionella bilar) 
• Undantag från 25 % moms på inköp 
• Inga avgifter på avgiftsbelagda vägar 
• Gratis kommunal parkering 
• Fri tillgång till bussfiler 

(Norsk Elbilforening, 2012a) 

Dessa faktorer kompenserar därför de barriärer som elbilar annars har, såsom den kortare räckvidden. Det 
dyra inköpspriset har kompenserats genom att frigöra elbilen från importavgift, detta i ett land där det är 
mycket dyrt att importera bilar. Det faktum att elbilen har befriats från de avgifter som andra bilar har 
belagts med gör den till ett ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ sett till inköpspriset. I Norge är 
elbilen därför billig medan andra bilar är dyra, en omvänd situation jämfört med övriga Europa. (Svenska 
Dagbladet Motor, 2012) De flesta elbilar som säljs i Norge är till privatbilister till skillnad från Sverige där 
elbilar nästan enbart säljs till företag i dagsläget. Ett av skälen till att elbilen blivit så populär bland 
privatbilister i Norge har visat sig vara fri tillgång till bussfiler, något som gör att det går fortare att åka till 
arbetet, samt enkelhet att hitta parkering och slippa betala för den. (Sunnerstedt, 2013) 

Infrastruktur 

Det finns idag 4 000 laddningsmöjligheter runt om i Norge, och målet är att nå 100 publika snabbladdare 
under 2013. I figur 10 illustreras de snabbladdare som finns idag, och de som är planerade. (Norsk 
Elbilforening, 2012a) De snabbladdare som har satts upp är av olika typer, men majoriteten av de som har 
satts upp är av CHAdeMO-typ3. Transnova, som inrättats av norska transportstyrelsen med mål att bidra 
till att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn, har via sitt snabbladdningsprogram investerat i 
uppsättningen av ett antal snabbladdare genom att ge bidrag till marknadsaktörer för att de ska kunna sätta 
upp detta. Flertalet har även satts upp genom samarbeten mellan olika aktörer, exempelvis har 

                                                        
3 CHAdeMO är standarden som till största del drivs av de japanska biltillverkarna Nissan, Mitsubishi och Toyota. 
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energibolaget Ishavskraft, Østfolds län, energibolaget Eidsiva Energi och Statoil satt upp tre stycken. 
(Norsk Elbilsförening, 2012b) 

 
Figur 10. Planerad och installerad infrastruktur i Norge. Gråa punkter är redan installerad infrastruktur, medan vita 

punkter är planerade snabbladdare. Källa: (elbil.no, 2013)    

Mål 

Målet för regeringen är att ha 50 000 elbilar fram tills 2018, medan den norska elbilsföreningen har ett 
högre mål på cirka 100 000 elbilar till år 2020, (Norsk Elbilforening, 2012a) och norska 
intresseorganisationen Grønn Bil har ett mål på så många som 200 000 elbilar till år 2020 (Svenska 
Dagbladet Motor, 2012).  
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3 Empirisk studie 
På grund av studiens explorativa natur utfördes en empirisk studie som första steg i arbetet. Denna 
ämnade till att verifiera de problem och barriärer som tidigare identifierats i litteraturen på området, samt 
att besvara de frågeställningar som formulerats. Den syftade även till att ligga till grund för halvtids-
utvärderingen, som i sin tur ämnade till att bestämma hur inriktningen för den modellering av 
infrastruktur som planerats att genomföras för arbetet skulle se ut. Den empiriska studien bestod av 26 
intervjuer med diverse marknadsaktörer. De områden och aktörer som intervjuades var: 

• Byggbolag: NCC Boende och JM AB.  
• Kommersiella fastigheter: KF fastigheter, Atrium Ljungberg och Max hamburger-restauranger.  
• Energibolag: Vattenfall, Jämtkraft AB och Fortum. 
• Konsultbolag: Sweco, WSP och Grontmij. 
• Kommuner: Skövde, Nyköping, Kristianstad, Stockholm och Göteborg. 
• Fastighetsägare: Familjebostäder och Bostads AB Mimer. 
• Drivmedelsföretag: OKQ8. 
• Driftbolag: YIT och Bravida. 
• Bilflottor: Taxi020 och Hertz. 
• Parkeringsbolag: Stockholms parkering, Swedavia och Q-park.  

Dessa gav en insikt i vilka problem som finns gällande uppförande och inköp av infrastruktur. De frågor 
som ställdes finns i Appendix I.  

3.1 Kartläggning 
Nedan presenteras den kartläggning av marknadens olika intressentgrupper som studien resulterade i. 
Kartläggningen avser att svara på frågeställningarna: 

•  Hur ser marknaden ut? 
• Vilka är aktörerna på denna marknad? 
• Hur ser aktörerna på elbilarnas potential?   
• Vilka förväntningar har de på tekniken? 

 Avslutningsvis presenteras en övergripande sammanfattning. 

3.1.1 Byggbolag 

Det är kunden som styr efterfrågan och byggbolagen ser i dagsläget inte någon efterfrågan. 
Laddmöjligheter finns med i nybyggen då det finns krav på det från till exempel kommunen. De tror dock 
att de i framtiden kommer att behöva tillhandahålla laddmöjligheter och förbereder därför för att det när 
marknaden är redo ska vara enkelt att kunna sättas upp.  

“Det är så att idag finns det inga krav från de boende angående laddstolpar. Men det kommer att komma, det tror vi 
säkert.” – JM AB (Henriksson, 2013) 

Byggbolagen tror att energibolagen eller fastighetsägare kommer att vara ägare av stolparna. De är endast 
intresserade av att leverera stolpar i och med bostadsprojekt. 

3.1.2 Kommersiella fastigheter 

Strategin för de flesta aktörer inom denna grupp är att avvakta tills marknaden efterfrågar infrastruktur för 
elbilar. De som har investerat i detta i dagsläget har gjort det i väldigt liten skala och detta i 
miljöprofileringssyfte. 



-36- 
 

“Varför man satte upp laddstolpar i Grännby, Uppsala då det fanns 10 elbilar i hela Upplands län, var mer en 
symbolhandling.” – Atrium Ljungberg (Werneman, 2013) 

Då de få laddmöjligheter som finns idag knappt används finns det inget behov av att investera ytterligare 
innan marknaden är mogen. Då det inte finns några standardiseringar är det idag svårt att fatta beslut om 
vad för teknik som behövs. 

“Det finns olika typer utav laddare, det är väl ungefär som med mobiltelefoner när det var så hemskt, innan det kommer en 
standard och det är få bilar så är det mycket som ska till.” – KF Fastigheter (Swartz, 2013) 

De flesta tror att elbilsmarknaden kommer att växa och då är de redo att anpassa sig efter sina kunder. Då 
investeringar idag inte är aktuellt har de inte funderat kring ägande och eventuella partners. 

3.1.3 Energibolag 

Energibolagen ser stora affärsmöjligheter inom eMobility, dels genom att öka försäljningen av el samt att 
sälja och hyra ut laddstolpar. De vill vara operatörer av infrastrukturen och sköta drift och underhåll men 
inte äga den.  

“Vi har ungefär 50 till 100 laddstationer som står runt om i landet men framförallt så har vi utvecklat en affär där vi 
sköter drift och underhåller infrastruktur åt andra.” – Fortum (Ander, 2013) 

De ser positivt på utvecklingen av marknaden för elbilar och infrastruktur. Idag är efterfrågan låg och de 
har som strategi att informera kunder som är intresserade mer än att aktivt marknadsföra och leta kunder.  

“Eldrivlinan kommer vara en viktig del utav en hållbar transportsektor, egentligen är det bara eldrivlinan eller något 
biogasmedel som är de två spåren som vi ser framöver.” – Vattenfall (Hurtig, 2013) 

Den största barriären de ser idag är att det inte finns någon standard kring utrustning. De olika 
energibolagen använder idag olika leverantörer och alla utgår ifrån en kravspecifikation och väljer sedan 
bäst erbjudande med fokus på kvalité och pris. Jämtkraft AB lägger mycket vikt på att leverantören har ett 
bra systemtänk.  

“Vi vill ha leverantörer som tänker kombinationen laddstolpe och att det är en del av ett system. Det handlar om nät, det 
handlar om bilen, kommunikationsmöjlighet till anläggningen för att kunna sköta drift.” – Jämtkraft AB (Hagman, 
2013) 

3.1.4 Konsultbolag 

Från intervjuerna med teknikkonsultfirmor framkom det att det fanns en väldigt tvetydig syn på 
marknaden för infrastruktur ur ett konsultperspektiv.  

Grontmij känner att de inte har tillräckligt mycket information för att kunna hjälpa sina kunder i frågan 
men tror att de bör förbereda sig för att i framtiden kunna hjälpa sina kunder med frågor kring elbilar och 
infrastruktur.  

“Det är ett intressant hållbart alternativ som färdmedel så att det är absolut någonting som vi behöver lära oss mer om för 
att kunna mer om projektering när kunderna väl vill ha det eller att vi till och med föreslår det för kunderna.” – Grontmij 
(Johansson, 2013) 

WSP har specialister inom området och htförajälper kunder med detta idag. De brukar själva föreslå detta 
för kunder när de arbetar i projekt.  

“Vi arbetar redan idag med att hjälpa kunder att välja laddstolpar. Vissa efterfrågar hjälp medan i andra fall så föreslår vi 
detta.” – WSP (Bellander, 2013) 

Sweco hade förväntat sig att det skulle finnas fler frågor runt tekniken men dessa har uteblivit, de ser att 
utmaningen hos deras kunder ligger i debiteringen och inte tekniken. Tekniken som används är 
okomplicerad och de förbereder sig inte för en ny marknad då de tror att det inte krävs någon ny specifik 
kompentens.  
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“Vi jobbar särskilt mycket med elförsörjningsfrågor och vi har nog egentligen gått och trott att det skulle dyka upp fler 
frågor, specifika frågor och specifika utmaningar kring det här än vad vi ser att det har gjort hittills. Det är inte det att det 
inte sker några åtgärder men det är traditionell teknik och traditionella lösningar.” – Sweco (Severin, 2013) 

Samtliga konsultbolag ser däremot att denna marknad kommer att växa men att det inte är någon stor 
efterfrågan idag.  

3.1.5 Kommuner 

Kommuner anser att det inte ligger på deras bord att investera i infrastruktur. Grundtanken är att de inte 
har varit ett drivmedelsföretag innan och att detta inte ligger inom deras område. Den investeringen de 
kan tänkas göra är att upplåta mark till aktörer som vill sätta upp laddstolpar.  

“Trafikkontoret känner att det inte är vår grej, gatubladet som levererar bilar tycker inte heller det för de håller på med 
bilar, Göteborgs energi som levererar el, de vill leverera el men inte infrastrukturen, och parkeringsbolaget de vill ta betalt för 
parkeringen men inte mer. Det är svårt för det är ingen som känner att det angränsar till deras verksamhet. Egentligen tror 
jag inte att vi vill ha med ägandet att göra så vi önskar att det vore en privat aktör som säljer den tjänsten.” – Göteborg 
Stad (Thorén, 2013)  

“Vi äger ju inga bensinmackar, vi säljer ingen bensin, vi säljer ingen etanol, ingen biogas det är liksom inte det vi gör. 
Politikerna har varit väldigt måna om att vi inte ska ta på oss några fler arbetsuppgifter.” – Stockholm Stad 
(Sunnerstedt, 2013) 

De ser alla positivt på elbilens framtid och att de tror att det kommer att bli fler och fler elbilar vilket de 
anser vara positivt. De investerar i att köpa elbilar i kommunens regi för att föregå med gott exempel.  

”Staden har starka ambitioner, vi köper elbilar själva, vi har 50 elbilar i vår egen flotta idag utav 800 bilar. Vi köper 
ungefär 130 nya bilar per år till staden som byts ut och vi har 100 % miljöbilar idag, vi tror väl att 30 av de som vi byter 
ut per år kommer vara elbilar. Det är ungefär vår egen utbytestakt kan man säga.” – Stockholm Stad (Sunnerstedt, 
2013) 

Många av de intervjuade kommunerna har köpt elbilar via elbilsupphandlingen som Stockholm Stad och 
Vattenfall håller i. Stockholm Stad har samlat på sig erfarenheter från de som kör de inköpta elbilarna. Det 
mest intressanta enligt dem är att de flesta laddar bilen på dess ordinarie parkeringsplats men ändå anser 
att det behövs publik infrastruktur om elbilsmarknaden ska kunna växa och att fler privatpersoner ska 
våga köpa en elbil.  

“När vi gick vidare i fokusgruppsdiskussionen så frågar man vad som behövs om fler ska köra elbil? Laddplatser säger de 
då fast de själva aldrig ens använder laddplatser. De har inget behov av det men om fler ska kunna våga köra då behövs det. 
Det finns någon psykologi bakom det hela. Det är fortfarande att när man gör en investering så vill man att det ska finnas 
laddstolpar, man vill veta att det finns och att det är lätt att få tag i. Sen använder man det inte. Så jag vet inte om 
laddplatser är en magisk grej för att få en marknad.” – Stockholm Stad (Sunnerstedt, 2013) 

3.1.6 Fastighetsägare 

Fastighetsägare drivs av efterfrågan från kunder, och de inte ser någon större sådan idag.  
 
”Idag finns det ingen efterfrågan, ingen marknad för elbilar, vi känner ingen efterfrågan på laddstolpar i våra bostäder, den 
är mycket liten. Det gör det svårt att satsa, eftersom det inte är något vi tjänar på.” – Familjebostäder (Wickberg, 2013) 

Den största barriären är den praktiska problematiken såsom hur man ska ta betalt för elen och vem som 
ska göra investeringen. De ser dock inga problem i att installera laddmöjligheter då tekniken inte är 
avancerad. Eftersom de inte arbetar aktivt med det har de ingen klar bild av vad de efterfrågar hos en 
leverantör. De är endast intresserade av långsamladdning då de erbjuder sina kunder parkering på 
månadsbasis och vill äga infrastrukturen själva.  
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3.1.7 Drivmedelsföretag 

Drivmedelsföretag vill äga stolparna själva och är främst intresserade av snabbladdning. De är intresserade 
av laddmöjligheter eftersom el är ett möjligt framtida drivmedel och de måste följa med i utvecklingen. 

“Man kan ju tro att det är ett hot mot oss eftersom vi är ett bensin- och drivmedelsföretag men egentligen så är det snarare ett 
komplement till dagens drivmedel. Vi försöker se el som ett drivmedel inte som något annat. Det är ett annat sätt att 
framföra bilen på, det är framtiden. Vi ser det faktiskt som ett komplement på våra stationer där vi ska kunna erbjuda el. 
På så sätt så är det en stor möjlighet potentiellt men hur fort det blir en marknad det är det ingen som vet, men finns en 
framtid.” – OKQ8 (Fors, 2013) 

OKQ8 har planer på att elektrifiera sträckan Stockholm-Göteborg-Malmö. De har dock börjat med ett 
pilotprojekt med några platser i Stockholm, för att sedan även sätta upp stolpar i Göteborg och Malmö. 
Planen är att få igen investeringen dels via såld el men också genom merförsäljning då kunder kommer att 
spendera 20 minuter istället för tre minuter på deras stationer. Beslut om var stolparna ska finnas tas i 
företagsledningen och inte på de enskilda stationerna.  

“Vi ser det här som dels förstås hitta ett pris för vad vi ska ta betalt, det här är ändå ett drivmedel försöker vi se det som 
men förhoppningen är också är att till skillnad mot en vanlig tankning, det tar ju 3 minuter här måste man stå ungefär 20 
till 30 för att få lite kraft då hoppas vi att man går in i våra butiker och tar en liten rast och fikar lite. Vi hoppas på 
merförsäljning i butikerna förstås. Sen är det så elbilsägare framöver kanske då och då behöver andra typer av fordon för 
långa resor och då vill vi gärna vara med där och erbjuda en traditionell hyrbil. Vi hoppas på att knyta upp oss nya kunder 
helt enkelt som har andra behov framöver.” – OKQ8 (Fors, 2013) 

3.1.8 Driftbolag 

Driftbolagen arbetar inte med frågan och har inte heller sett att det kommer förfrågningar kring ämnet. 
De följer dock utvecklingen, och Bravida är intresserade av det som möjlig nisch givet att det finns 
affärsmöjligheter i större utsträckning. YIT är däremot inte intresserade av det som nisch men som 
område. De är gärna med och installerar och sköter drift om detta efterfrågas.  

”Vi är intresserad av det som nisch om det finns affärsmöjligheter i större omfattning. Men då både installera och ha service 
på dem.” – Bravida (Waltersson, 2013) 
 
”Det är inte vanligt att vi nischar oss på det sättet. Gällande kompetens, så tror jag inte att man behöver någon extra sådan, 
för tekniken är ganska enkel.” – YIT (Karlsson B. , 2013) 

3.1.9 Bilflottor 

Bilflottor är i stort behov av snabbladdning för att det ska vara möjligt för dem att ha elbilar. Detta är 
dock alldeles för dyrt för att de ska kunna investera i det och de är därför i behov av att någon extern 
aktör tar investeringen och sätter upp snabbladdarna.  

“Vi har tyvärr inte råd att investera i snabbladdning.” – Hertz (Steorn, 2013) 

För att elbilarna ska kunna konkurrera med traditionella bilar krävs det att de måste kunna laddas snabbt, 
för taxibilar är det möjligt med 20 till 30 minuters laddning då det är relativt mycket stillastående. 
Snabbladdning behövs där bilarna cirkulerar och står still.  

“Det vi behöver främst, är en bättre infrastruktur. För en taxi står still ganska mycket i väntan på kund, så om man kan 
ladda samtidigt är det ok. Men då, då ska det finnas snabbladdningsstationer där det finns mycket taxikunder.” – Taxi 
020 (Scholander, 2013)  

De anser att det kommer dröja länge innan det blir möjligt att ha elbilar i en bilflotta eftersom att det inte 
finns någon infrastruktur med snabbladdning idag som är ett måste. Det är inte aktuellt de närmaste åren 
mer än i PR-syfte.  
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“Vi konstaterade att det är långt kvar tills dess att det är möjligt att köra elbil i yrkesmässig trafik. Detta på grund av 
infrastruktur och även den begränsat inbyggda räckvidden i bilen.” – Taxi 020 (Scholander, 2013)  

För biluthyrning är ett av de stora problemen acceptansen för elbilar. Kunden tenderar att välja en bil den 
känner igen och känner sig bekväm med. Idag har inte kunderna någon erfarenhet av elbilar och detta 
skrämmer dem.  

“För ofta är det så tyvärr att det är många som inte är så erfarna, man gör sig av med bilen och går in i en bilpool och hyr 
också och då kör man inte lika ofta och blir mer benägen att ta något som man känner sig bekväm med.” – Hertz 
(Steorn, 2013) 

3.1.10 Parkeringsbolag 

Parkeringsbolag är inte intresserade av snabbladdning eftersom att det inte är i linje med deras affärsidé 
som är att hyra ut parkering. Långsamladdning är dock mycket intressant eftersom att detta enkelt går att 
kombinera med deras affärsidé och ger merförsäljning.  

“För vår affärsidé är att folk ska parkera, kan vi kombinera det med laddning, så är det kommersiellt en bra affärsidé.” – 
Stockholm Parkering (Karlsson L. , 2013) 

“De som parkerar hos oss står oftast parkerade en längre tid på långtidsparkeringen och då är inte snabbladdning aktuellt 
då det inte behövs men taxibilar skulle förstås behöva ha snabbladdning då de inte stannar på Arlanda så länge, de lämnar 
av en kund och är här tills de hittar en ny kund. Men att investera i snabbladdning kostar otroligt mycket mer än 
investeringar i långsamladdning. Men i framtiden tror jag att man måste ha tillgång till snabbladdning också men det är 
ingenting vi har planerat för än. Problemet idag är även att det inte finns någon bestämd standard för snabbladdning och alla 
elbilar klarar inte ens av snabbladdning. I framtiden tror jag att det kommer vara billigare att investera i snabbladdning 
samtidigt som det kommer finnas standarder att utgå ifrån.” – Swedavia (Lindsten, 2013) 

Swedavia och Q-park kommer att vänta in marknaden innan de sätter upp fler laddmöjligheter, men tror 
att det kommer bli aktuellt i framtiden. Parkeringsbolagen äger laddinfrastrukturen själva, och ser det som 
en självklarhet då parkeringen är deras affärsidé.  

Ett av problemen med att förbereda för laddning är att bolagen inte vill reservera platser för elbilar i och 
med att det då i dagsläget blir stor risk för att platserna kommer att stå tomma.  

“Vi följer utvecklingen nyfiket men den plats vi har, har vi inte lyckats hyra ut till någon än så länge.” – Q-park 
(Hamrén, 2013) 

Stockholm Parkering har löst detta problem i Högalidsgaraget med att installera laddstolpar på alla platser. 

“Då fattade vi ett strategiskt val, att vi skulle förbereda för laddning på alla platserna. Det är ett strategiskt val inför 
framtiden att förbereda sådär.” – Stockholm Parkering (Karlsson L. , 2013) 

3.2 Halvtidsutvärdering och arbetets inriktning 
Efter att ha analyserat intervjuerna kunde ett antal tydliga tendenser identifieras. De problem som 
identifierades var följande: 

• Flera av aktörerna anser att snabbladdning är onödig då den större delen av laddningen kommer 
att ske hemma.  

• Bristen på standardisering gör det mycket svårt att investera i dyr infrastruktur. 
• Det finns en meningsskiljaktighet mellan kommunala aktörer och övriga aktörer gällande vem 

som ska äga infrastrukturen.  
• Det är idag svårt att få lönsamhet i laddning, vilket försvårar investeringar.  

Gällande den första punkten är det tydligt att de flesta bilister har ett så pass fast körmönster att det räcker 
att kunna ladda hemma på natten alternativt på företaget under dagen. Det är därmed överflödigt med 
publik snabbladdning för dessa aktörer. Dock var en tydlig tendens den gällande osäkerheten och 
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skepticismen gällande elbilen som teknik. Biluthyrningsbolag såsom Hertz har tydligt märkt hur kunder 
som kan välja mellan en bensinbil och en elbil betydligt oftare väljer bensinbilen då det är ett mer säkert 
val. Denna osäkerhet kan därför ses som en barriär i sig, vilket skulle kunna motivera uppförandet av 
publika laddstationer även om dessa mycket sällan skulle utnyttjas. Gällande bilflottor och de som 
använder bilen som arbetsplats, som servicepersonal och liknande, är det dock en viktig faktor att ha fler 
snabbladdare då dessa måste kunna garanteras laddning när det krävs. Dessa rullar dessutom betydligt 
längre än den räckvidd som en elbil har, varpå de kommer att behövas snabbladdas dagligen. För övriga 
aktörer är det dock främst långsamladdning som är intressant. 

Den halvtidsutvärdering som genomfördes efter den empiriska studien ledde till arbetets inriktning mot 
snabbladdning och infrastruktur då detta var det övergripande tema som samtliga fyra punkter som 
presenterades ovan berörde. Många aktörer ansåg att snabbladdning är onödig, medan andra aktörer 
uttryckte ett behov av snabbladdning, exempelvis bilflottor. Denna meningsskiljaktighet ledde till att 
arbetet därefter inriktades på att undersöka om snabbladdning behövs och vilka funktioner den kan fylla 
samt hur många snabbladdningsstationer som skulle behövas. Då de aktörer som uttryckte ett behov av 
snabbladdning inte kände att de hade möjligheten att investera på grund av höga kostnader gjordes 
problematiken kring vem som bör investera tydlig. Marknadsaktörerna ser här till varandra med 
förhoppningen om att någon annan ska vara villig att ta investeringen. 
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4 Modell 
Modellens syfte var att estimera antalet snabbladdningsstationer som skulle behövas givet olika scenarier. 
De scenarier som modellerades var stadstrafik, bilflottor och motorvägar. Modellen tar hänsyn till att 
sannolikheten för att laddningsstationerna ska vara lediga när en bilist vill ladda ska vara på en viss nivå. 
För att åstadkomma detta användes en Poissonprocess. Nedan förklaras teorin för detta, varefter 
modellen förklaras steg för steg.  

4.1 Poissonprocessen 
En Poissonprocess kan estimera en process där det är slumpmässigt hur många händelser som inträffar 
under en tidsperiod. Processen används i tillämpningar när man ska beskriva till exempel dynamiken i en 
kö, hur den uppstår och upphör i och med att kunder kommer till kön enligt en viss Poisson-fördelad 
frekvens. Exempel på sådana processer är till exempel inkommande telefonsamtal till en telefonväxel eller 
inkommande bilar till en bensinstation. (Blom, 2004) En slumpvariabel, ofta betecknad X, är ett tal som 
beskriver utfallet av ett försök vars resultat inte är givet på förhand. I Poissonprocessen används en 
slumpvariabel som motsvarar antalet händelser under ett tidsintervall: 

𝑋 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟  𝑒𝑡𝑡  𝑡𝑖𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 

Tidsintervallet, specificeras efter önskemål och vanliga tidsenheter är minut, timme, dag etcetera. För att 
det ska vara möjligt att estimera vald process med en Poissonprocess måste ett antal förutsättningar antas 
gälla:  

1. Händelserna inträffar med en viss intensitet λ. Intensitetsparametern λ anger hur ofta händelser 
inträffar i genomsnitt. 

2. Antalet händelser under tidsperioden är oberoende av varandra. 
3. På ett tillräckligt kort tidsintervall gäller att sannolikheten för två eller fler händelser approximativt 

är noll. Vidare gäller att sannolikheten för exakt en händelse approximativt är proportionell mot 
intensiteten λ och intervallets längd t, det vill säga sannolikheten är approximativt λt. Således 
gäller att sannolikheten att ingen händelse inträffar på ett sådant kort intervall approximativt är    
1 – λt.  

Då dessa förutsättningar är uppfyllda ges sannolikheten, 𝑝 𝑘 , för slumpvariabeln X av den ekvation som 
presenteras i ekvation 1 (Blom, 2004).  

𝑝 𝑘 = 𝑃 𝑋 = 𝑘 =
𝑒!!(λ)!

𝑘!
  𝑓ö𝑟  𝑘   =   0,1,2… 

                                                                                      (1)  
där λ är genomsnittligt antal gånger händelsen inträffar under ett givet tidsintervall, e är en matematisk 
konstant 2,7182818 och 𝑘! är absoultvärde som beräknas enligt följande princip:   

𝑘! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ … ⋅ 𝑘      

Man är ofta intresserad av sannolikheter av typen 𝑃 𝑋 ≤ 𝑘 . Av den anledningen har begreppet 
fördelningsfunktion införts. Då enskilda värden är mindre intressanta och det som eftersökts är 
sannolikheten för att X antal händelser inträffar lika många gånger eller färre än k gånger, 𝑃  (𝑋 ≤ 𝑘), kan 
fördelningsfunktionen, F(x), användas, se ekvation 2. Fördelningsfunktionen F(x), ges av summan av de 
sannolikheter presenterade i ekvation 1 och 𝑖 står för de olika händelserna, som summeras från i = 0 till i 
= k. 

𝐹 𝑘 = 𝑃 𝑋 ≤ 𝑘 = 𝑝 𝑖
!

!!!

𝑓ö𝑟  𝑖   =   0,1,2…   𝑘  

                                                                                              (2)  
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4.2 Modellens delar 
Målet med modellen var att estimera antalet snabbladdningsstationer givet olika scenarier. För att kunna ta 
reda på detta krävdes två parametrar:  

• Antal bilar som ska laddas  
• Antalet laddningar som sker i genomsnitt givet ett tidsintervall.  

För att ta reda på dessa parametrar gjordes en modellering och dessa räknades ut var för sig. För att göra 
detta krävdes ett antal inparametrar och dessa förklaras under avsnitt 4.2.1. Under avsnitt 4.2.2 förklaras 
utparametrarna mer utförligt varefter modellens utformning presenteras i avsnitt 4.2.3. 

4.2.1 Inparametrar i modellen 

För att beräkna antalet bilar som ska laddas användes följande inparametrar: 

• Antal elbilar = A 

Antalet elbilar påverkar hur många snabbladdningsstationer som behövs. Som nämndes i avsnittet 2.5.5 
finns det flera visioner om hur antalet elbilar kommer att utvecklas.  

• Andel bilister som använder publik snabbladdning = B 

Antal elbilar säger ingenting om hur många av dessa elbilar som kommer att använda publik 
snabbladdning. För att ta reda på hur många snabbladdningsstationer som behövs måste andelen 
elbilsägare som kommer att använda snabbladdning vara en inparameter så att antalet laddningar per dag 
kan estimeras.   

• Antal peak-timmar = C 

För att estimera antalet snabbladdningsstationer behövs information om hur många timmar under ett 
dygn då det är flest som laddar. Denna modell estimerar antalet snabbladdningsstationer med hänsyn till 
att många bilister laddar bilen samtidigt under ett dygn och de timmar då det är störst antal bilister som 
laddar används. 

• Andel som laddar under peak-timmar = D 

Alla laddningar sker inte under peak-timmarna och därför måste en inparameter med information om hur 
stor andel av laddningarna som sker under peak-timmarna finnas. 

• Laddningstid (h) = E 

Laddningstiden påverkar hur många elbilar som kan ladda per timme. Beroende på bil och teknik tar en 
snabbladdning olika lång tid. I denna modell kommer en genomsnittlig laddningstid att användas. 

För att beräkna antalet laddningar som sker i genomsnitt givet ett laddningsintervall krävdes: 

• Sannolikhet att en laddstation är ledig = S 

Modellen tar hänsyn till att kö vid en snabbladdningsstation inte är optimal då laddningstiden redan är 
lång. Laddningstid och kötid blir då tillsammans för lång för en bilist att stå och vänta. Därför har 
modellen en inparameter som anger vilken sannolikhet det ska vara att det finns en ledig 
snabbladdningsstation.  

4.2.2 Utparametrar i modellen 

Som redan nämnts gav modellen följande utparametrar: 

• Antal bilar som ska laddas = F 
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Med inparametrarna A, B, C, D och E kan antal bilar som kommer ladda under en tidsenhet under peak-
timmar att räknas ut. Denna beräknas enligt ekvation 3, se avsnitt 4.2.3. 

• Väntevärde; Antal laddningar i genomsnitt = λ 

Med inparametern S kan ett väntevärde för antal laddningar som kommer ske i genomsnitt räknas ut med 
hjälp av en Poisson-fördelning. Dessa beräknas enligt Ekvation 4 till 9, se avsnitt 4.2.3. 

• Antal laddningsstationer som behövs för att uppnå sannolikheten, S, att det finns en ledig station 
att ladda vid under peak-timmar = G  

Med hjälp av ovan nämnda utparametrar F och λ estimeras antalet snabbladdningsstationer, G, och detta 
är modellens slutprodukt.  

4.2.3 Modellens utformning 

Nedan förklaras hur antalet bilar samt väntevärdet beräknades och sedan hur de användes för att beräkna 
modellens slutprodukt, antalet snabbladdningsstationer.  

Beräkning av antal elbilar, F 

Modellen tar hänsyn till de timmar under dygnet då det är som störst beläggningsgrad på 
laddningsstationerna. Antal bilar som ska laddas under en tidsenhet under peak-timmar beräknas enligt 
ekvation 3. Som denna ekvation illustrerar räknas det ut med antalet bilar (A) multiplicerat med andel 
bilister som använder publik snabbladdning (B), andel som laddar under peak-timmar (D) och 
laddningstiden (E), dividerat med antalet peak-timmar (C). 

𝐹 =
𝐴𝐵𝐷𝐸
𝐶

 

                                  (3) 

Beräkning av väntevärdet, 𝝀 

Med hjälp av Poisson-fördelning och given önskad sannolikhet, 𝑆, för en ledig laddstation kan behovet för 
det antal snabbladdningsstationer som behövs modelleras. Då sannolikheten är en fast parameter i 
Poisson-fördelningen fås ett väntevärde, λ, som anger hur många laddningar som förväntas ske för varje 
laddningstidsperiod. Se ekvation 4.  

𝑆 = 𝑃 𝑋 < 𝑘 = 𝑃 𝑋 = 0 + 𝑃 𝑋 = 1 + 𝑃 𝑋 = 2 +⋯+ 𝑃 𝑋 = 𝑘 − 1 = 𝑝 𝑖
!!!

!!!

 

                                    (4) 

För fallet 𝑃 𝑋 < 2  undersöktes vad det förväntade väntevärdet bör vara om det endast finns en 
laddmöjlighet vid en laddstation samt att det ska vara 90 % sannolikhet att den är ledig. Se ekvation 5. 

𝑆 = 𝑃 𝑋 < 2 = 𝑃 𝑋 = 0 + 𝑃 𝑋 = 1 =   
𝑒!!(λ)!

0!
+
𝑒!!(λ)!

1!
= 𝑒!!!(1 + λ) 

                                                       (5) 

För fallet 𝑃 𝑋 < 3  undersöktes vad det förväntade väntevärdet bör vara om det endast finns två 
laddmöjligheter vid en laddstation samt att det ska vara 90 % sannolikhet att någon av de är lediga. Se 
Ekvation 6. 

𝑆 = 𝑃 𝑋 < 3 = 𝑃 𝑋 < 2 + 𝑃 𝑋 = 2 = 𝑒!! 1 + λ +   
𝑒!! λ !

2!
= 𝑒!!(1 + λ + !

!(λ)
!)  

                                                                                    (6) 
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För fallet 𝑃 𝑋 < 4  undersöktes vad det förväntade väntevärdet bör vara om det endast finns tre 
laddmöjligheter vid en laddstation samt att det ska vara 90 % sannolikhet att någon av de är lediga. Se 
ekvation 7. 

𝑆 = 𝑃 𝑋 < 4 = 𝑃 𝑋 < 3 + 𝑃 𝑋 = 3   = 𝑒!! 1 + λ + !
! λ

! +
𝑒!! λ !

3!
= 𝑒!! 1 + λ + !

! λ
! + !

!(λ)
!     

                                      (7) 

För fallet 𝑃 𝑋 < 5  undersöktes vad det förväntade väntevärdet bör vara om det endast finns fyra 
laddmöjligheter vid en laddstation samt att det ska vara 90 % sannolikhet att någon av de är lediga. Se 
ekvation 8. 

𝑆 = 𝑃 𝑋 < 5 = 𝑃 𝑋 < 4 + 𝑃 𝑋 = 4   = 𝑒!! 1 + λ + !
! λ

! + !
!(λ)

! +
𝑒!! λ !

4!
=   𝑒!! 1 + λ + !

! λ
! + !

!(λ)
! + !

!"(λ)
!  

                 (8) 

För fallet 𝑃 𝑋 < 6  undersöktes vad det förväntade väntevärdet bör vara om det endast finns fem 
laddningsmöjligheter vid en laddstation samt att det ska vara 90 % sannolikhet att någon av de är lediga. 
Se ekvation 9. 

𝑆 = 𝑃 𝑋 < 6 = 𝑃 𝑋 < 5 + 𝑃 𝑋 = 5 =   𝑒!! 1 + λ + !
! λ

! + !
!(λ)

! + !
!"(λ)

! +
𝑒!! λ !

5!
= 𝑒!! 1 + λ + !

! λ
! + !

!(λ)
! + !

!"(λ)
! + !

!"#(λ)
!  

                 (9) 

För samtliga fall ovan löstes ekvationerna med hjälp av den givna sannolikheten,  𝑆, och väntevärdet λ, kan 
då beräknas. De uträknade väntevärdena presenteras i tabell 4 i avsnitt 5.1. 

Beräkning av antal laddningsstationer som behövs, G 

Antalet laddningsstationer som behövs för att uppnå en viss sannolikhet för att det ska finns en ledig 
station att ladda vid under peak timmar beräknas slutligen med hjälp av F och λ:  

𝐺 =
𝐹
λ

 

                    (10) 
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5 Scenarier  
För att kunna dra slutsatser kring framtiden för snabbladdare och infrastruktur simulerades ett antal 
scenarier. Dessa byggde på olika framtidsscenarier, då framtiden i enlighet med avsnitt 2.6.5 är mycket 
oviss. Dessa ämnar ligga till grund för en diskussion kring hur många snabbladdare som kan tänkas 
behövas i framtiden givet vilken typ av elfordonsmarknad som är målet. De scenarierna som simulerades 
var: 

• Stadstrafik 2020 i Stockholms län 

• Taxiverksamhet i Stockholm 

• Motorvägar 

Dessa valdes då det är de tre olika scenarier som uppmärksammats via den empiriska studien och den 
teoretiska bakgrunden. Frågan är om elbilar endast ska vara för privatbilister i stadstrafik, om det även ska 
vara aktuellt för kommersiella bilflottor i städer eller om det även ska vara möjligt att transportera sig 
mellan olika städer med hjälp av ett elfordon. Dessa scenarier kommer att presenteras nedan, först 
kommer dock den sannolikhet som användes som bakgrund till dessa beräkningar och de väntevärden 
som detta ledde till att presenteras.  

5.1 Sannolikhet för en ledig laddningsstation 
I samtliga scenarier användes samma sannolikhet. Då snabbladdning idag tar cirka 15 till 30 minuter är det 
viktigt att det finns tillräckligt många laddningsmöjligheter att det oftast inte är någon kö, därför sattes 
sannolikheten till 90 %, vilket innebär att det ska vara 90 % sannolikhet att en laddningsstation ska vara 
ledig när en bilist vill ladda. Ekvationerna 4 till 9 löstes med hjälp av given sannolikhet S = 90 % och 
väntevärdet, λ, beräknades. De uträknade väntevärdena redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Väntevärde för K=i för i = 2, 3, 4, 5, 6 

𝑆 = 90  % = 𝑃 𝑁 < 2 → λ  ~  0,532   

𝑆 = 90  % = 𝑃 𝑁 < 3 → λ  ~  1,103   

𝑆 = 90  % = 𝑃 𝑁 < 4 → λ  ~  1,740 

𝑆 = 90  % = 𝑃 𝑁 < 5 → λ  ~  2,429   

𝑆 = 90  % = 𝑃 𝑁 < 6 → λ  ~  3,164   

5.2 Scenario 1 – Stadstrafik 2020 i Stockholms län 
I scenario 1 undersöktes stadstrafik i Stockholms län år 2020 för att se hur många snabbladdningsstationer 
som behövs givet antal elbilar samt antal användare av snabbladdning.  

5.2.1 Antal elbilar i Stockholms län år 2020 

Antal personbilar per invånare i Stockholms län är 0,39 (Trafikanalys, 2011) och detta förhållande antas 
vara detsamma år 2020. Antal invånare i Stockholms län år 2020 är estimerat till 2 334 178 (Larsson, 
2012). Antal personbilar i Stockholm estimerades med hjälp av följande parametrar: 

• Antal personbilar per invånare = a 

• Antal invånare = b 

• Antal personbilar = c  
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Antal personbilar i Stockholms län kan då beräknas genom att multiplicera antalet personbilar per 
invånare med antal personbilar, se ekvation 11.  

c = ab  
                                                              (11) 

Detta ger att det finns cirka 910 330 personbilar i Stockholms län år 2020. Då framtiden är oviss och det 
finns flera olika prognoser om hur många elbilar som kommer att finnas år 2020 valdes två olika 
prognoser. Roadmap Sweden hade en optimistisk prognos medan Energimyndigheten hade en mindre 
optimistisk prognos, och därför valdes dessa två prognoser ut för att ligga till grund för de två scenarierna. 

Scenario 1.1 

I Roadmap Sweden görs ett antagande att 10 % av personbilsflottan kommer att bestå av elbilar om 
satsningar görs för att stimulera marknaden. I denna modell kommer det att antas att detta innebär att 
10 % av Stockholms personbilar kommer att vara elbilar även då det med stor sannolikhet kommer vara 
en större andel elbilar i städerna än i resten av Sverige. Då det inte går att säga hur stor del som kommer 
finnas i städerna och resten av landet antogs 10 % gälla för detta scenario. En andel på 10 % av 
personbilsflottan på 910 330 bilar innebär 91 033 elbilar.  

Detta ger inparametern A = 91 033. 

Scenario 1.2 

Energimyndigheten redovisade i sin långsiktsprognos från 2008 att antalet personbilar i Sverige kommer 
att uppgå till 4 660 000 personbilar och av dessa kommer 85 000 vara elbilar och laddhybrider med 
dåvarande styrmedel (Energimyndigheten, 2009a). Detta innebär att 1,8 % av Stockholms läns personbilar 
kommer att vara elbilar, vilket är 16 386 elbilar.  

Detta ger inparametern A = 16 386. 

5.2.2 Andel bilister som använder publik snabbladdning  

En normal svensk personbil körs i genomsnitt 40 kilometer per dag (Laddaelbilen.se, 2013). Detta innebär 
att en natts långsamladdning täcker dagsbehovet och antyder att snabbladdning inte kommer att behövas i 
någon större utsträckning när det gäller privatbilister inom städer. Snabbladdningens funktion är att skapa 
en trygghetskänsla och de dagar då en bilist behöver åka längre än den brukar kommer snabbladdning att 
användas, dock i liten utsträckning. Omkring 95 % av alla laddningstillfällen sker vid elfordonets ordinarie 
plats (Wikström, 2013). Det innebär att 5 % av laddningen sker vid annan plats och dessa inberäknar då 
laddning sker med långsamladdning, semisnabbladdning och snabbladdning exempelvis på jobbet eller 
med hjälp av publika laddplatser. Givet att snabbladdning endast kommer att användas i storstäder är de 
tillfällen en bilist åker längre än vanligt eller har glömt att ladda bilen vid dess ordinarie parkeringsplats 
kommer inparametern ”Andel bilister som använder snabbladdning” sättas till 1 %. Detta är dock en 
osäker siffra och diskuteras därför i den känslighetsanalys som följer i avsnitt 7.  

Detta ger inparameter B = 1 %. 

5.2.3 Antal peak-timmar  

Då det idag inte finns data på hur ofta en snabbladdningsstation används då de inte har testats i ett 
storskaligt projekt var denna inparameter tvungen att baseras på antaganden. Antagandet att flest 
snabbladdningar kommer att ske under de timmar på dygnet då flest personer kör bil gjordes därför. Detta 
antogs vara under en timme under morgonen, mellan klockan 08.00 och 09.00, samt under två timmar på 
eftermiddagen, mellan 16.00 och 18.00, då det under denna tid är rusningstrafik i Stockholm (TomTom, 
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2012) vilket illustreras i figur 11. Detta gav att det är tre peak-timmar under ett dygn. Även denna 
inparameter är dock osäker och diskuteras därför vidare i avsnitt 7.  

Detta ger inparameter C = 3 timmar. 

 
Figur 11. Trafiken in och ut ur innerstaden en genomsnittlig dag våren 2005 jämfört med våren 2006. Källa: (Stockholm 

Stad, 2006) 

5.2.4 Andel som laddar under peak-timmar  

I figur 11 illustreras trafiken under en genomsnittlig dag våren 2005 och 2006. Det går att se att även då 
antalet passager in till innerstaden har minskat så följer det samma mönster båda åren. År 2006 var det 
cirka 526 000 passager per dag och under peak-timmarna mellan klockan 08.00 – 09.00 och 16.00 – 18.00 
var det i genomsnitt 35 000 fordon per timme som passerade. (Stockholm Stad, 2006) Detta innebär att 
25 % av passagerna sker under peak-timmarna, därmed sätts inparameter D till 25 %. 

Detta ger inparameter D = 25 %. 

5.2.5 Laddningstid  

Laddningstiden för en snabbladdning antogs i genomsnitt vara 20 minuter. 

Detta ger inparameter E = 0,33 timmar. 

5.3 Scenario 2 – Taxiverksamhet i Stockholm 
Som diskuterades i scenario 1 kommer inte snabbladdning användas i någon större utsträckning när det 
gäller privatbilister då genomsnittet för antal körda kilometer per dag understiger elbilens räckvidd och gör 
att långsamladdning under natten eller dagen räcker. Då det kommer till taxiverksamhet rullar bilar mer än 
genomsnittet för privatbilister och då är långsamladdning inte tillräcklig. Det framkom i intervjuer med 
aktörer inom taxibranschen att en av de stora barriärerna för elbilar inom taxiverksamhet är att det måste 
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finnas infrastruktur i form av snabbladdning. I en taxiverksamhet rullar majoriteten av bilarna dygnet runt 
och då är en långsamladdning på 6 till 10 timmar omöjlig. I detta scenario kommer det undersökas hur 
många snabbladdningsstationer som skulle behövas givet att 30 %, 50 % och 100 % av Stockholms 
taxibilar vore elbilar. 

5.3.1 Antal elbilar i Stockholms taxiflotta   

Taxibilsbeståndet per 1 000 invånare har varierat enligt figur. Mellan åren 1992 till 2012 har faktorn 
varierat och gått upp och ned, genomsnittet är 1,632 och innebär att 0,001632 taxifordon per invånare 
kommer att användas för att estimera antalet taxibilar. 

 
Figur 12. Taxifordon i Sverige per 1000 invånare Källa: (Statistiska Centralbyrån (SCB), 2012) 

Enligt SCB kommer det år 2020 att bo 9,7 miljoner invånare i Sverige (Statistiska Centralbyrån (SCB), 
2003). Idag finns en tredjedel av alla taxibilar i Stockholm och detta förhållande antas gälla. (Karlsson L. , 
2013) Antal taxibilar i Stockholm estimeras med hjälp av parametrarna: 

• Antal taxibilar per invånare = d 

• Antal invånare i Sverige = e 

• Andel taxibilar i Stockholm = f 

• Antal taxibilar i Stockholm = g  

Antal taxibilar i Stockholms län kan då beräknas genom att multiplicera antal taxibilar per invånare med 
antal invånare i Sverige och andel taxibilar i Stockholm, se ekvation 12. 

𝑔 = 𝑑𝑒𝑓  
                                                    (12) 

Ekvation 12 ger att det finns 5 300 taxibilar i Stockholm. Som nämndes undersöks tre olika delscenarier 
där olika andelar av taxiflottan är elbilar. De scenarier som undersökts är scenario 2.1, där 30 % av 
taxiflottan antogs bestå av elbilar, scenario 2.2, där andelen antogs vara 50 % samt scenario 2.3 där 100 % 
av taxibilarna antogs vara elbilar. 
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Scenario 2.1 

30 % av 5 300 taxibilar motsvarar 1 590 elbilar. 

Detta ger inparameter A = 1 590 elbilar. 

Scenario 2.2 

50 % av 5 300 taxibilar motsvarar 2 650 elbilar. 

Detta ger inparameter A = 2 650 elbilar. 

Scenario 2.3  

100 % av 5 300 taxibilar motsvarar 5 300 elbilar. 

Detta ger inparameter A=5 300 elbilar. 

5.3.2 Andel taxibilister som använder publik snabbladdning  

En taxibil kör i snitt 120 mil/dag (Scholander, 2013) vilket innebär att alla bilar kommer att behöva 
använda sig av snabbladdning för att hinna med att köra de 120 milen samt laddningstid.  

Detta ger inparameter B = 100 %. 

5.3.3 Antal peak-timmar  

Ett antagande om att alla taxibilar är i drift dygnet runt gjordes. I scenarierna med 30 % samt 50 % antogs 
det att elbilarna kommer vara de bilar som är i drift dygnet runt. I scenariot med 100 % elbilar behölls 
antagandet om dygnet-runt-drift med argumentet att taxiverksamheter strävar efter att ha bilen i trafik så 
många timmar om dygnet som möjligt. Då en taxibil är verksam dygnet runt antogs det att 
snabbladdningen är jämnt fördelad över hela dygnet, vilket innebär att antalet peak-timmar är 24 stycken.  

Detta ger inparameter C = 24 timmar. 

5.3.4 Andel som laddar under peak-timmar  

Givet att peak-timmarna är dygnets alla timmar blir andelen som laddar under peak-timmar 100 %. 

Detta ger inparameter D = 100 % 

5.3.5 Laddningstid 

Laddningstiden i genomsnitt för en snabbladdning antogs vara 20 minuter. 

Detta ger inparameter E = 0,33 timmar. 

5.4 Scenario 3 – Motorvägar 
I detta scenario undersöktes hur många snabbladdningsstationer som skulle behövas för att täcka alla 
Sveriges motorvägar med laddmöjligheter och öka räckvidden för elbilar och göra det möjligt att med elbil 
köra längre sträckor. Räckvidden för elbilar idag, vid optimala förhållanden, är cirka 15 mil. Då denna kan 
minskas beroende på olika faktorer, antas det i detta scenario att en snabbladdningsstation skulle behövas 
sättas upp var sjätte mil. I Sverige finns det 650 mil motorväg (Roadmap Sweden, 2013) vilket innebär att 
det skulle behövas cirka 100 stycken snabbladdningsstationer.  

Antal elbilar längs motorvägar varierar mellan olika vägsträckor då vissa sträckor har mer trafik medan 
andra är mindre trafikerade. För att ta reda på hur många laddmöjligheter som behövs per station, givet 
hur trafikerad stationen är, togs en tabell fram. Denna tabell kan användas som ett verktyg för att estimera 
antalet laddmöjligheter per station och presenteras i sin helhet i avsnitt 6.3.   
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6 Resultat 
Modellen som presenterades gav ett resultat som anger hur många laddstationer som skulle behövas, 
beroende på det antal laddmöjligheter som finns per laddstation.  

6.1 Scenario 1 
I scenario 1.1 och 1.2 undersöktes hur många snabbladdningsstationer som skulle behövas i Stockholms 
län givet antal elbilar. I tabell 5 och tabell 6 går det att utläsa att desto fler laddmöjligheter per station desto 
färre antal snabbladdningsstationer behövs. Det totala antalet laddmöjligheter minskar även då det finns 
fler laddmöjligheter per station. Här kommer ytterligare en faktor till som inte tagits med i beräkningen i 
modellen, och det är den geografiska spridningen. För att skapa en trygghet bland bilisterna behöver 
snabbladdningsstationerna vara utspridda och detta måste avvägas jämfört med kostnaden att uppföra fler 
snabbladdningsstationer och kostnaden att ha fler laddmöjligheter per station.  

6.1.1 Resultat scenario 1.1 

Scenario 1.1 innebar att 10 % av Stockholm läns personbilsflotta skulle bestå av elbilar år 2020. I tabell 5 
går det att utläsa att även då det finns upp till fem laddmöjligheter per station kräver detta åtta stycken 
snabbladdningsstationer.    

Tabell 5. Resultat från scenario 1.1 

        

  
Antal 

laddmöjligheter/Station Antal laddstationer   
  1 48   
  2 23   
  3 15   
  4 10   
  5 8   
	  	   	  	   	  	   	  	  

6.1.2 Resultat scenario 1.2 

Scenario 1.2 innebar att 1,8 % av personbilsflottan i Stockholms län skulle vara elbilar år 2020. Jämfört 
med scenario 1.1, som hade 10 % av personbilsflottan, innebar detta en stor skillnad i antalet 
snabbladdningsstationer som behövs.  

Tabell 6: Resultat från scenario 1.2 

        

  
Antal 

laddmöjligheter/Station Antal laddstationer   
  1 9   
  2 4   
  3 3   
  4 2   
  5 1   
        

 

Scenario 1.1 och 1.2 skiljer sig mycket åt då det handlar om en laddmöjlighet per station, då det behövs 48 
respektive nio stationer, medan det då det finns fem laddmöjligheter per station skulle behövas 8 
respektive 1 station(er).  
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6.2 Scenario 2 
I scenario 2.1, 2.2 och 2.3 undersöktes hur många snabbladdningsstationer som skulle behövas i 
Stockholm givet hur stor del av taxiflottan som bestod av elbilar.  

6.2.1 Resultat scenario 2.1 

I scenario 2.1 antogs 30 % av Stockholms taxibilar vara elbilar. Antalet laddstationer som behövs 
redovisas i tabell 7, som visar att det endast behövs sju stycken snabbladdningsstationer för att klara av 30 
% elbilar i Stockholms taxiflotta, givet fem laddningsmöjligheter per station.  

Tabell 7. Resultat scenario 2.1 

        

  
Antal 

laddmöjligheter/Station Antal laddstationer   
  1 42   
  2 20   
  3 13   
  4 9   
  5 7   
        

6.2.2 Resultat scenario 2.2 

I scenario 2.2 antogs 50 % av Stockholms taxibilar vara elbilar. I tabell 8 redovisas antalet stationer som 
skulle behövas givet antal laddmöjligheter. 

Tabell 8. Resultat scenario 2.2 

        

  
Antal 

laddmöjligheter/Station Antal laddstationer   
  1 69   
  2 33   
  3 21   
  4 15   
  5 12   
        

6.2.3 Resultat scenario 2.3 

I scenario 2.1 antogs 100 % av Stockholms taxibilar vara elbilar. I tabell 9 går det att utläsa att om 
Stockholms hela taxiflotta bestod av elbilar skulle det som minst krävas 23 snabbladdningsstationer givet 
att dessa har fem laddmöjligheter per station.  

Tabell 9. Resultat scenario 2.3 

        

  
Antal 

laddmöjligheter/Station Antal laddstationer   
  1 138   
  2 67   
  3 42   
  4 30   
  5 23   
        



-52- 
 

 

Givet att snabbladdningsstationer för taxiverksamhet med tre laddmöjligheter skulle sättas upp i 
Stockholm behövs det 13 stationer för 30 % elbilar, 21 stationer för 50 % elbilar samt 42 stationer för   
100 %. Geografisk spridning har dock inte tagits hänsyn till i dessa scenarier. Inom taxiverksamhet är det 
viktigt att snabbladdningsstationer placeras ut vid strategiska platser där en taxibil ofta står parkerad och 
inväntar kunder. Exempelvis skulle det behövas minst en snabbladdare på var och en av de fyra malmarna 
i Stockholm, samt vid Bromma och Arlanda flygplats, vid centralstationen, vid färjeterminaler och vid 
stora hotell (Scholander, 2013). Genom att ta reda på strategiska platser för taxibilar kan ett minimum för 
snabbladdningsstationer tas fram som är oberoende av hur många elbilar som finns.    

6.3 Scenario 3 
Givet att det behövs en snabbladdningsstation var sjätte mil skulle det behövas 100 snabbladdnings-
stationer längs motorvägarna i Sverige. Beroende på hur trafikerad vägsträckan är där 
snabbladdningsstationen är belägen kan en tabell användas för att bestämma antalet laddmöjligheter på 
respektive station. Med hjälp av Poisson-fördelningen har ett förväntat medelvärde för antal laddningar 
per laddningstid tagits fram. Givet att sannolikheten ska vara 90 %, samt information om hur många 
elbilar som förväntas ladda under en timme, kan tabell 10 användas för att beräkna hur många 
laddmöjligheter varje snabbladdningsstation bör ha.  

Tabell 10. Antal laddmöjligheter per station givet förväntat antal laddningar per timme 

          

  Antal 
laddmöjligheter 

Förväntat medelvärde (antal 
laddningar/tidsenhet och station) 

Förväntat antal 
laddningar/timme   

  1 0,5 1,6   
  2 1,1 3,3   
  3 1,7 5,2   
  4 2,4 7,3   
  5 3,2 9,5   
  6 3,9 11,7   
          

 

Som ett exempel kommer det för en snabbladdningsstation där det förväntas att fyra elbilar kommer att 
stanna och ladda per timme behövas tre laddmöjligheter för att ha en sannolikhet på 90 % att det finns en 
ledig laddmöjlighet.   
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7 Känslighetsanalys  
Då inparametrarna i modellen baserades på flertalet antaganden påverkar detta resultatet i stor 
utsträckning. För att avgöra hur viktigt detta har varit för resultatet kommer de olika inparametrarna att 
varieras för att se hur mycket resultatet varierar beroende på de olika antagandena.  

7.1 Inparametrar 
Då inparametern A, antal elbilar, redan har testats i olika scenarier varierades endast inparametrarna B, C, 
D och E för att se hur osäkerhet i indata påverkade slutresultatet. Scenario 1.1, där 10 % av personbilarna 
i Stockholm var elbilar, och Scenario 2.1, där 30 % av taxibilarna var elbilar, användes som grund. I 
enlighet med ekvation 3, återigen redovisad nedan, påverkar alla dessa inparametrar utparametern F, 
antalet elbilar som ska laddas. Eftersom dessa inparametrar, i enlighet med ekvation 3, korrelerar linjärt 
med F kunde känsligheten testas genom att undersöka vilka maximum- och minimumvärde på F som 
kunde erhållas genom att variera dessa.     

𝐹 =
𝐴𝐵𝐷𝐸
𝐶

  

                                                          (3) 

7.2 Korrelation 
Korrelation är ett begrepp som anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler. För 
inparametrarna i ekvation 3 finns det ingen korrelation mellan variablerna förutom mellan inparameter C, 
antal peak-timmar, och D, andel som laddar under peak-timmar. Dessa korrelerar med varandra då antalet 
peak-timmar påverkar hur stor andel som laddar under peak-timmarna och detta måste tas hänsyn till när 
maximum- och minimumvärden tas fram. Sambandet mellan C och D går dock inte att mäta då indata för 
dessa variabler är mycket osäkra. Detta gör att en korrelationsanalys inte var möjlig att genomföra då detta 
kräver empirisk data.    

7.3 Scenario 1.1: Maximum- och Minimumvärde 
Inparametrarna för scenario 1.1 varierades för att i avsnitt 7.3.1 och 7.3.2 kunna räkna ut dess maximum- 
och minimumvärde. En analys över maximumvärde, normalfall samt minimumvärde presenteras nedan. 

7.3.1 Maximumvärde 

Ett maximum på F fås då ett maximumvärde anges för B, D och E samt ett minimumvärde för C, se 
ekvation 3.  

I modellen antogs 1 % av bilisterna använda snabbladdning och i den teoretiska bakgrunden angavs att 95 
% av laddningen sker på bilens ordinarie parkeringsplats. Genom att anta att resterande laddning kommer 
att ske vid en snabbladdningsstation sätts inparametern B istället till 5 %. Detta är således den maximala 
andelen av laddningen som skulle kunna använda snabbladdning. Detta gav B = 5 %.  

Inparameter C och D var de som var svårast att estimera då det inte finns någon statistik över när och hur 
snabbladdning inom en stad kommer att användas. Extremfallet är att det finns endast en peak-timme då 
de flesta snabbladdningarna sker vilket kommer innebära att det är väldigt hög intensitet under denna 
timme. Givet en peak-timme antogs D fortfarande vara 25 % då antagandet om att en peak-timme sker då 
det är som mest trafik och att det idag är tre peak-timmar i Stockholms rusningstrafik med 25 % av alla 
passager som sker under denna. Det är därför ur ett trafikoptimeringsperspektiv inte möjligt att mer än 25 
% av alla passager sker under en timme. Detta innebär att C = 1 h och D = 25 %. 

Laddningstiden som användes i modellen var 20 minuter, men detta är givet att elbilen klarar av att 
snabbladda med den strömstyrkan. Här antas det istället att snabbladdningen tar 30 minuter, i enlighet 
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med projektets definition av snabbladdning och hur lång tid det maximalt får ta att ladda för att kallas 
snabbladdning, nämnd i avsnitt 2.4.1. Maximum för inparametern sattes därför till 30 minuter, E = 0,5 h.  

Med ovan givna värden testades scenario 1.1 och resultatet redovisas i tabell 11.   

Tabell 11. Känslighetsanalys av maximumvärde för F i scenario 1.1 

        

  
Antal 

laddmöjligheter/Station Antal laddstationer   
  1 1070   
  2 516   
  3 327   
  4 234   
  5 180   
        

7.3.2 Minimumvärde 

Ett minimumvärde på F fås genom att ange minimumvärden för B, D och E samt ett maximumvärde för 
C, se ekvation 3.  

Gällande inparameter B antogs denna ha sitt minimumvärde i 1 %, vilket innebär att denna parameter inte 
kommer att förändras i denna beräkning.  

Peak-timmarna antogs ske då flest personer kör bil, det vill säga på morgonen och på eftermiddagen. Då 
antagandet om att laddning sker vid de tider då flest personer kör bil är tagna utan empirisk grund och 
istället är baserade på sunt förnuft givet det beteende som finns kring användning av konventionella bilar 
är detta en mycket osäker inparameter. Maximum för C antogs då vara 14 timmar genom att beakta 
laddningen som jämnt fördelad över dagen mellan klockan 07.00 till 20.00 enligt figur 12, C = 14 h. 
Inparametern D sattes till 70 % enligt figur 11 då laddningar är fördelade över 14 timmar, D = 70 %. 

Laddningstiden sattes till 20 minuter, men detta är givet dagens teknik. Tekniken år 2020 kommer med 
stor sannolikhet att ha utvecklats för att bli ännu kortare. Denna analys testade därför vad som händer 
med modellen om en halvering av laddningstiden sker, E = 0,167 h.  

Med ovan givna värden testades scenario 1.1 och resultatet redovisas i tabell 12.  

Tabell 12. Känslighetsanalys av minimumvärde för F i scenario 1.1 

        

  
Antal 

laddmöjligheter/Station Antal laddstationer   
  1 14   
  2 7   
  3 4   
  4 3   
  5 2   
        

7.3.3 Analys 

Maximumvärde och minimumvärde för F gav ett stort utslag i resultaten vilket kan illustreras i figur 13 där 
maximumvärde, normalfall samt minimumvärde har sammanställts. Vid fem laddmöjligheter per station 
behövs 180 stationer för maximumvärde på F medan det endast behövs två stationer för minimumvärdet 
på F. Givet en laddmöjlighet per station varierar antalet laddstationer mellan 14 och 1070. Detta visar att 
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variansen på indata för inparametrarna påverkar slutresultat mycket. Resultaten från känslighetsanalysen 
kommer att diskuteras vidare i avsnitt 8.4.1.  

 
Figur 13. Känslighetsanalys Scenario 1.1 Maximumvärde, normalfall och minimumvärde. 

7.4 Scenario 2.1: Maximum- och Minimumvärde 
Nedan har inparametrarna för scenario 2.1 varierats för att på så sätt kunna räkna ut dess maximum- och 
minimumvärde. En analys över maximumvärde, normalfall samt minimumvärde presenteras under avsnitt 
7.4.1 till 7.4.3. 

7.4.1 Maximumvärde 
Ett maximum på F fås då ett maximumvärde anges för B, D och E samt ett minimumvärde för C.  

Andel elbilar som kommer använda snabbladdning antogs även här vara 100 % då taxibilar kräver 
snabbladdning för att kunna köra fem mil per timme, B = 100 %. Denna parameter varierades därför inte.  

I scenario 2.1 antogs det vara 24 peak-timmar då det finns taxiverksamhet dygnet runt och att laddningar 
skulle vara normalfördelade över dygnet. Ett minimumvärde på C sattes till 12 timmar givet att alla 
taxibilar inte är i trafik dygnet runt. Inparameter D sattes därefter till 80 % då en viss procent av 
laddningarna fortfarande kommer att ske utanför peak-timmarna, C = 12 h och D = 80 %. 

Laddningstiden i modellen var 20 minuter och denna kommer att varieras med samma motivering som för 
scenario 1.1 i avsnitt 7.3.1 Maximum för inparametern sattes därför till 30 minuter, E = 0,5 h.  

Med ovan givna värden testades scenario 2.1 och resultatet redovisas i tabell 13.  

Tabell 13. Känslighetsanalys av maximumvärde för F i scenario 2.1 

	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
Antal 

laddmöjligheter/Station Antal laddstationer 	  	  
	  	   1 100 	  	  
	  	   2 48 	  	  
	  	   3 30 	  	  
	  	   4 22 	  	  
	  	   5 17 	  	  
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7.4.2 Minimumvärde 

Ett minimumvärde på F fås genom att ange minimumvärden för B, D och E samt ett maximumvärde för 
C.  

Andel elbilar som kommer att använda snabbladdning antogs fortfarande vara 100 % då taxibilar kräver 
snabbladdning för att kunna köra fem mil per timme, B = 100 %.  

I scenario 2.1 användes redan maximumvärdet för C och denna inparameter ändrades därför inte vilket 
innebar att inte heller inparameter D varierades, C = 24 h och D = 100 %. 

Laddningstiden antogs i modellen vara 20 minuter, men detta är givet dagens teknik. Tekniken år 2020 
kommer med stor sannolikhet att ha utvecklats. Denna analys testade därför vad som händer med 
resultatet för scenario 2.1 om en halvering av laddningstiden sker, E = 0,167 h. 

Med ovan givna värden testades scenario 2.1 och resultatet redovisas i tabell 14.  

Tabell 14. Känslighetsanalys av minimumvärde för F i scenario 2.1 

	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
Antal 

laddmöjligheter/Station Antal laddstationer 	  	  
	  	   1 21 	  	  
	  	   2 10 	  	  
	  	   3 6 	  	  
	  	   4 5 	  	  
	  	   5 3 	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

7.4.3 Analys 

I scenario 2.1 gav inte variation i indata lika stor effekt som i scenario 1.1 i enlighet med figur 14. Detta 
beror på att estimeringen av indata i scenariot med stadstrafik var svårare att göra än för taxiverksamhet 
eftersom det finns bättre statistik på taxiverksamhet än stadstrafik. Antalet laddstationer varierar i detta fall 
mellan 3 och 17 givet fem laddmöjligheter per station, och mellan 21 och 100 stationer givet en 
laddmöjlighet per station. Resultaten från känslighetsanalysen kommer att diskuteras vidare i avsnitt 8.4.1. 

 
Figur 14. Känslighetsanalys Scenario 2.1. Maximumvärde, normalfall och minimumvärde. 
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8 Diskussion 
Nedan diskuteras projektets frågeställningar utifrån den teoretiska bakgrunden, det empiriska materialet 
och projektets modell. 

8.1 Marknaden 
Givet det empiriska materialet kunde en analys av i vilket stadium som marknaden befinner sig att göras 
utifrån teorin från avsnitt 2.3.1. Då det finns fordon för kommersiell försäljning kan marknaden direkt 
konstaterats ha passerat fas 1 – förberedelsefasen. Demonstrationsprojekt har även startats sedan flera år, och 
det säljs en mindre volym inom Sverige varje år. Fokus ligger dock idag på marknadens tillväxt, att få igång 
såpass stora volymer att marknadspriserna blir mer konkurrensmässiga för elfordon. Detta leder till 
slutsatsen att marknaden idag befinner sig i fas 2 – introduktionsfasen, eftersom standardiseringar ännu 
saknas och det ännu återstår ett antal större barriärer innan denna tillväxt kan ta fart. För ett potentiellt 
inträde i fas 3 – tillväxtfasen, krävs att prestandan närmar sig den konventionella tekniken, samt att de 
främsta barriärerna från fas 1 och 2 löses. Detta är alltså det som marknadsaktörerna bör fokusera på, att 
övervinna de hinder som idag motverkar den utveckling som eftersträvas. Teknikutveckling är dock även 
viktig, då elbilen har stora nackdelar gentemot de konventionella alternativen gällande räckvidd, speciellt 
under vinterhalvåret då den batterikraft som krävs för uppvärmning drar ner räckvidden nämnvärt.  

De barriärer som framhölls i intervjuerna var trygghetsbehovet, då elbilen ännu tampas med fördomar och 
tveksamheter kring laddning och räckvidd. Dock har detta hinder visat sig vara lätt att komma över då 
förare faktiskt får testa att köra en elbil. Detta korrelerar med Rogers olika framgångsaspekter som 
presenterades i avsnitt 2.3.2, och de egenskaper som en teknik bör ha för att kunna konkurrera med den 
konventionella tekniken, där prövobarhet var en av dessa. Möjligheten att få pröva att köra en elbil kan 
således bevisa för föraren att det inte är mer komplext än att ha en vanlig bensinbil. Ytterligare ett problem 
gällande elbilen och dess infrastruktur är den relativa fördelen. När det gäller långsamladdning är den relativa 
fördelen uppenbar, då bilisten inte behöver åka förbi en bensinmack för att tanka, utan detta kombineras 
med att bilägaren parkerar hemma över natten alternativt under dagen på arbetsplatsen. Konsumenten 
stoppar in kontakten när denne parkerar och drar ut kontakten då denne ska använda bilen, en laddning 
tar på så sätt konsumenten cirka 10 sekunder. Detta kan jämföras med att tanka på en bensinstation som 
innebär att bilisten måste ta sig dit samt den tid som spenderas på stationen.  

Gällande snabbladdning är fallet dock det omvända, detta tar med dagens teknik cirka 20 minuter, något 
som kan jämföras med runt tre minuter för en tankning. Detta är något som McDonalds har sett kan 
skapa en relativ fördel för deras restauranger längs med motorvägarna, då ett besök på McDonalds 
tidsmässigt är i likhet med den tid det tar att snabbladda. De har därför satt upp snabbladdare i anslutning 
till två av deras restauranger. I stadstrafik är snabbladdning främst aktuell för bilflottor eller tjänstebilar, 
och i detta fall innebär det ingen relativ fördel gentemot en konventionell bensinstation. Detta skapar även 
ytterligare en problematik i det fallet då det skulle bli kö, eftersom laddningstiden då blir betydligt längre. 
Att det är viktigt att hålla väntetiden så kort som möjligt gör att sannolikheten för att en laddstation ska 
vara ledig måste vara hög.  

Det låga elbilsantal som finns idag är också ett problem i sig då det håller ner observabiliteten. Fördelarna 
med elbilen är enkla att ta till sig, men desto mer elbilarna syns desto mer kommer detta tekniska alternativ 
att uppmärksammas. Det låga antalet och okännedomen kring dessa bilar håller dock nere denna.  
Slutligen är ett stort problem kompatibiliteten och hur väl den passar in i individens liv. Detta är främst är 
kopplat till beteendet och det behov som elbilen ska uppfylla. Idag passar elbilar för sträckor till och från 
jobbet exempelvis, med fasta körmönster. För de som vill använda bilen till längre sträckor blir detta inte 
en kompatibel lösning vilket försvårar dess spridning.  
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8.2 Aktörer på marknaden 
Som presenterades i avsnitt 3.1 finns det olika aktörer inom marknaden för infrastruktur. Huruvida det 
finns ett intresse för långsam- och/eller snabbladdning beror på de olika aktörernas verksamhet. För att 
kunna erbjuda laddning av en elbil behövs först och främst en plats att parkera bilen på. Detta innebär att 
alla som erbjuder sina kunder parkeringsplatser kan vara en aktör inom infrastruktur för elbilar. För de 
aktörer som vill vara med och sälja elektricitet alternativt äga infrastruktur måste de ha egna 
parkeringsplatser eller samarbeta med en partner som har parkeringsplatser. Snabbladdning är intressant 
för de aktörer som ser det som en affärsmöjlighet att sälja elektricitet via snabbladdning eller att förbättra 
sitt erbjudande med hjälp av snabbladdning. Ett exempel är återigen McDonalds som erbjuder sina kunder 
att ladda gratis medan de äter. Detta förbättrar deras erbjudande gentemot kunder då de inte bara erbjuder 
mat utan även att ladda bilen under tiden. Långsamladdning är intressant för de aktörer som erbjuder sina 
kunder ordinarie parkeringsplatser eller långtidsparkering. Det intressanta som framkom ur intervjuerna är 
att aktörerna inom den privata sektorn anser att aktörer inom den offentliga sektorn borde ta ett större 
ansvar för den publika infrastrukturen. De kommuner som intervjuats håller dock inte med då de anser att 
infrastruktur för elbilar är en drivmedelsfråga och har inte med deras verksamhet att göra. Kommuner ser 
gärna att infrastrukturen för elbilar byggs ut men anser inte att de ska vara den aktör som investerar, 
sköter om eller agerar återförsäljare. Kommunerna kan tänka sig att upplåta mark men tycker annars att 
marknaden ska sköta investeringarna.  

8.3 Aktörernas syn på framtiden 
Det framkom under intervjuerna att de olika aktörerna alla ser en potential i elbilar men att ingen vågar 
svara på när marknaden kommer börja ta fart. Intresset gör att de håller sig uppdaterade och att vissa 
projekt genomförs men att de flesta aktörer inte har någon strategi än då det är för tidigt att ta några 
beslut. Ovisshet om när marknaden för elbilar kommer börja växa sig större samt ovissheten om tekniken 
gör att ingen vill ta beslut redan idag. Standardisering är en av de stora barriärerna när det kommer till val 
av teknik och aktörerna efterfrågar en standardisering inom en snar framtid för att kunna göra enklare val.  

8.4 Snabbladdning  
Statistik visar på att en genomsnittlig person i Sverige kör cirka fyra mil per dag vilket innebär att en 
laddning per dag täcker behovet. Frågan är då om snabbladdningsstationer behövs om en genomsnittlig 
bilist inte kör längre än vad en laddning räcker till. Då elbilisterna i Sverige varit med i en fokusgrupp för 
att diskutera för- och nackdelar samt erfarenheter angående elbilskörning var det inte många som hade 
testat publik laddning. De som hade testat hade gjort detta av ren nyfikenhet då de ville se hur det 
fungerade. När de sedan fick diskutera vad de trodde skulle behövas för att fler personer skulle våga ta 
steget att köpa en elbil svarade näst intill alla att det behövs mer publik laddningsinfrastruktur. Även fast 
de själva inte använder publik laddning anser de att den är enormt viktigt för att folk ska våga köpa elbilar. 
Publik laddningsinfrastruktur fyller en viktig funktion i att övervinna oron hos bilister gällande elbilar. 
Idag tankar bilister sina bilar vid bensinstationer och detta är ett invant beteende, att köpa en elbil som 
inte kan laddas vid en publik laddningsstation känns främmande. Sedan finns även en räckviddsoro, de 
gånger batteriet inte har laddat fullt, någon har glömt att ladda eller att man ska åka en extra lång rutt; vid 
dessa tillfällen måste det finns alternativ för att kunna ladda bilen och inte enbart hemma på bilens 
ordinarie parkeringsplats. Hur långt en elbil kan åka på en full tankning beror på många faktorer och en 
kall vinterdag måste batteriet även räcka till att värma bilen. De dagar då batteriet drar extra mycket el 
måste en bilist kunna vara säker på att det inte kommer bli problematiskt att nå slutdestinationen. 

För att en bilflotta, som till exempel en taxiflotta, ska kunna ha elbilar i sin verksamhet är 
snabbladdningsstationer en nödvändighet. Från Taxi 020:s försök att ha elbilar i taxiverksamhet drogs 
slutsatsen att den största barriären är räckvidden samt avsaknad av infrastruktur.     

För att möjliggöra längre sträckor med elbilar mellan städer behövs infrastruktur i samband med 
motorvägar. Idag undersöks olika alternativ för hur detta kan lösas och projekt med snabbladdnings-
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stationer längs med motorvägar är igång. Oavsett vilket alternativ så behövs infrastrukturen om längre 
resor ska kunna genomföras. Biluthyrningsbolaget Hertz samt drivmedelsbolaget OKQ8 ser framtida 
affärsmöjligheter i att då en elbilist behöver åka längre kan denne till exempel ingå i ett avtal om att en 
hybridbil eller en bensinbil då kan lånas och därmed komma över problemet med elbilens räckvidd. 
Frågan här är vad elbilen ska användas till, idag innebär en bil för många frihet. Ses bilen som ett verktyg 
att använda i vardagen, för att transporteras mellan jobb, skola, dagis, matbutiken eller till tåget för att 
pendla en längre sträcka är räckvidden inget problem och motorvägar behöver då inte infrastruktur. Enda 
infrastrukturen som behövs är då långsamladdning vid bilens ordinarie parkering. För att komma in i nästa 
fas enligt S-kurvan måste dock teknikens prestanda närma sig den konventionella tekniken som redan 
finns tillgänglig på marknaden. En elbil kan inte mäta sig med dagens bilar om de säljs som dyra alternativ 
som också begränsar användningsområdet för det som en konventionell bil antas kunna användas till. För 
att nå ut på marknaden behöver elbilen vara jämförbar med dagens bilar. Med infrastruktur kan en del av 
detta uppnås då snabbladdning gör att man övervinner rädsla om räckvidden och skapar en trygghets-
känsla.  

8.5 Antal snabbladdningsstationer 
För att svara på frågan om hur många snabbladdningsstationer som behövs togs en modell fram för att 
estimera detta utifrån tre olika scenarier; stadstrafik, taxiverksamhet och motorvägar. Under avsnittet 
resultat har det för de olika scenarierna presenterats siffror på hur många stationer som skulle behövas 
givet hur många laddmöjligheter som skulle finnas per station. Modellen har inte tagit hänsyn till 
geografisk spridning i scenarierna för stadstrafik och taxiverksamhet. Genom att addera geografisk 
spridning som en parameter kan ett minimumvärde för antalet stationer som behövs ur ett geografiskt 
perspektiv tas fram och därefter använda resultaten för att bestämma hur många stationer som behövs 
givet antal laddmöjligheter per station. Marknadschefen på Taxi 020 som har bedrivit ett projekt med elbil 
i taxiverksamhet påpekar att den geografiska placeringen är viktig för elbilar.  

”Det måste finnas snabbladdare, inte vanliga 220 volts utan riktiga laddare och ganska brett utspritt - minst en på varje 
malm (Norrmalm etc.). Sedan måste det upp på de ställen där det cirkulerar mycket taxi, ex. Arlanda, Bromma, 
Centralen, Färjeterminalerna, de stora hotellen samt på andra platser där det är mycket avlämning och upphämtning.” 

Känslighetsanalysen av modellen visar att en variation i indata kan påverka resultatet avsevärt. 
Extremfallen i scenario 1.1 visade att det kan variera mellan 4 och 360 stationer givet fem stycken 
laddmöjligheter per station medan extremfallen i scenario 2.1 endast visade på en variation mellan 3 och 
17 stationer givet fem stycken laddmöjligheter per station. Då den indata som har använts i scenario 1 är 
mycket osäker, eftersom det endast är uppskattningar, är det viktigt att ta det i beaktning då resultatet 
studeras. Detta gör att det inte går att svara på frågan om hur många snabbladdningsstationer som behövs 
för stadstrafik. Modellen kan dock fungera som ett stöd för att få en uppfattning om hur många stationer 
som skulle behövas givet olika indata. Hur många snabbladdningsstationer som skulle behövas för 
taxiverksamhet är dock mer tillförlitlig då differensen mellan extremfallen inte var lika stor, detta beror på 
att indata till scenario 2 var mer tillgänglig än till scenario 1 där fler uppskattningar gjordes. 

Som nämnts i rapporten anses infrastruktur med snabbladdning vara viktig för att övervinna rädslan för 
räckvidd för privatpersoner och skapa trygghet medan snabbladdning för en taxiverksamhet är ett måste 
för att det ska vara genomförbart. Genom att då bygga ut en infrastruktur som passar en taxiverksamhet 
och göra den publik går det att samtidigt som man bygger ut infrastruktur för taxiverksamhet även erbjuda 
privatpersoner tryggheten att dessa snabbladdningsstationer finns där.  Visar det sig att privatpersoner 
använder snabbladdning mer än förväntat och att taxiverksamhetsstationer inte räcker till alla elbilar kan 
man då bygga ut och optimera för alla elbilar.  

För motorvägar skapades ett verktyg för att hjälpa beslutsfattare att planera för antal laddmöjligheter per 
station givet förväntat antal laddande bilar. Värt att komma ihåg då denna tabell används är dock att denna 
baseras på dagens teknik, och att detta framöver kan komma att ändras då batterierna möjliggör en längre 
räckvidd samt att laddningstiden kan komma att förkortas. Denna aspekt kan även innebära att 
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investeringar i infrastruktur längs med motorvägar bör avvaktas med, då stora investeringar som sedan 
inte är nödvändiga skulle kunna ske. Sedan bör även användaraspekten beaktas för denna typ av lösning, 
är det ett reellt alternativ att vara tvungen att stanna i värsta fall var sjätte mil för att ladda i 20 minuter? 
Förmodligen inte. Därmed kan denna typ av utveckling av elbilsområdet ännu kräva teknikutveckling. 
Denna problematik är dock inte densamma om laddningsstationer sätts upp i städer, då dessa ämnar vara 
till för trygghetsbehov och även, beroende på antalet laddningsstationer, kunna möjliggöra elektrifiering av 
bilflottor. 

8.6 Bör det vara offentlig sektor eller marknadsaktörerna 
som investerar i infrastruktur i form av snabbladdare?  

Det finns idag ett nationellt mål om att fordonsflottan ska vara fossilbränsleoberoende till 2030. Detta 
innebär att en omställning måste ske, där ett skifte från bensinbilar måste göras. För elbilen är detta en 
positiv aspekt då det argumenterar för en fortsatt framtida satsning på detta alternativ. Dock visade det 
empiriska materialet på att detta är en långsam omställning, och att det finns stora svårigheter med att 
genomföra större investeringar som ensam aktör. Marknadsaktörerna tryckte på behovet för stimulans av 
marknaden, för att kunna skapa en hållbar framtida marknad. Flera av aktörerna ansåg att det skulle ta 
minst 10 år till innan elbilar kunde vara ett konkurrenskraftigt alternativ.  

Andra länder som har kommit betydligt längre i implementering av elbilar är främst Norge och 
Nederländerna. Dessa har arbetat hårt med omfattande subventioner som syftar till att göra elbilarna till 
ett konkurrenskraftigt alternativ. Detta har inneburit gratis parkering på attraktiva platser, möjlighet att 
köra i bussfil och gratis laddning. Detta är något som staten har gått med på då de tror på att detta skapar 
positiva externaliteter som överstiger de kostnader som subventionerna innebär. I Norge har man även 
arbetat mycket med införandet av snabbladdningsstationer då dessa skapar det trygghetsbehov som är en 
av användarnas största barriärer. I dessa länder har det alltså varit tydligt att subventioner ska ges av 
skattefinansierad verksamhet, och även andra länder har följt samma spår, men i Sverige har endast 
supermiljöbilspremien samt Elbilsupphandlingen initierats av statliga institutioner. Det är en 
motsägelsefull bild där de kommersiella marknadsaktörerna inte är villiga att göra investeringar i 
exempelvis snabbladdare, då dessa är för dyra. Detta är dock en förutsättning för fler elbilar i deras 
verksamhet, exempelvis taxiflottor kan nämnas. Dock anser de intervjuade kommunerna att det inte är 
deras roll att gå in och äga infrastrukturen då detta inte är en verksamhet som tillhör deras mål, de äger 
exempelvis inga bensinstationer och det är vad det egentligen handlar om. Aktörerna pekar på så sätt på 
varandra och frågan är vem som ska vara villig att ta dessa investeringar. Detta är en mycket komplex 
fråga som är svår att svara på. Det man kan göra är däremot att fråga sig två saker, inom vilken tidsrymd 
staten skulle vilja se att en elbilsmarknad blir verklig, och hur gärna de vill se detta inom en snar framtid. 
Marknaden växer sakta i egen takt, McDonalds har satt upp en egen snabbladdare, det pågår flertalet 
pilotprojekt runt om i Sverige och långsamladdning är inget problem att få installerat. Dock kan man, 
genom att konstatera att Norge och Nederländerna har lyckats med detta, se att det kan gå betydligt 
snabbare. Subventioner är ett annat val, om den offentliga sektorn inte ska gå in och äga infrastrukturen, 
och det är även möjligt att se att detta har snabbat på utvecklingen i framför allt Norge. Problematiken är 
dock följande med infrastruktur och elbilar; är det elbilarna som kommer skapa en efterfrågan på 
infrastruktur eller kommer tillgänglig infrastruktur att lägga grunden för en efterfrågan på elbilar? 
Beroende på hur man ser på detta kan en argumentation föras för att skattefinansierad verksamhet bör 
investera i infrastruktur i ett initialt skede, eller subventionera elbilar om de tror att det är elbilarna som 
skapar en efterfrågan på infrastruktur.  

8.7 Om offentlig sektor ska göra detta, vilka motiv finns? 
Om man skulle anta att den offentliga sektorn skulle investera i infrastruktur är det givet att de anser att de 
positiva externaliteter som finns överstiger de kostnader för samhället som detta skulle innebära, i enlighet 
med figur 6. De positiva externaliteter som detta skulle kunna skapa, vilka är då de? Till att börja med 



-61- 
 

skulle de sänka koldioxidutsläppen från den svenska fordonsflottan markant, då elbilen är både 
energieffektivare och elen i Sverige främst produceras av kärn- och vattenkraft. Elbilen är även ett mycket 
tyst alternativ under körning, vilket skulle sänka bullernivån från trafiken. De skulle även vara ett led i att 
nå upp till de högt satta nationella målen om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen. Ytterligare en 
positiv externalitet är hur detta skulle kunna sätta Sverige på världskartan gällande rollen som föregångare 
inom hållbar utveckling, en roll som Sverige redan tidigare har visat stor vilja att ta. Dock är det samtidigt 
intressant att se på de utmaningar som staten nu står inför, och var pengarna ska läggas. Det är inte utan 
problem som man kan införa en Pigouviansk subvention, dessa kostnader måste täckas med intäkter från 
annat håll. Om detta skulle ske skulle det krävas den summan som motsvarar KOPT, men vad KOPT 
motsvarar beror på vilket scenario som är optimalt för samhället och vilket scenario det motsvarar. Detta 
kan appliceras på privatbilar eller alternativt på taxibilar. Skulle det ske för kommersiella bilflottor skulle 
fler snabbladdare behövas, men dessa skulle även som en positiv externalitet kunna tillgodose även 
privatbilisterna, vilket skulle främja två områden på samma gång.  

Detta kan ses som frågan mellan en push och en pull-marknad. Det optimala skulle vara om marknaden 
fungerade i enlighet med en pull-marknad, där marknaden själv skapar en efterfrågan. Denna marknad 
skulle dock kunna ses som en push-marknad, där elbilarna behöver ett visst mått av PR och subvention 
för att inom en kortare tidshorisont kunna fungera som en verklig utmanare till bensinbilen. Frågan är helt 
enkelt, hur viktigt är det för staten att det utvecklas en fungerande elbilsmarknad och vilket scenario 
eftersträvar de i så fall.  

8.8 Hur bidrar en elbilsmarknad till en hållbar utveckling? 
Detta projekt har sitt ursprung i den klimatdebatt som pågår idag. Utan denna hade det inte varit lika 
aktuellt att undersöka alternativa drivmedel för transportsektorn. En annan orsak till att alternativa 
drivmedel undersöks är även för att säkra tillgången till drivmedel på grund av diskussionen kring oljans 
ändlighet och även den politiska osäkerhet som råder i de länder där olja främst utvinns.  

För att reducera ökningstakten för den globala medeltemperaturen genom att minska de totala koldioxid-
utsläppen krävs det en internationell kraftansamling. Det är dock en tuff utmaning att lösa detta problem 
samtidigt som världsbefolkningen samt BNP ökar och antalet bilar ökar med detta. Ett byte av drivmedel 
är ett viktigt led i strävan som finns mot en hållbar utveckling, och elbilar är ett lovande alternativ med 
dess energieffektiva motorer. I enlighet med avsnitt 2.1.1 gällande hållbar utveckling finns det tre olika 
aspekter på detta; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Frågan är därför hur elbilar kan bidra till en mer 
hållbar utveckling, och hur väl detta alternativ uppfyller dessa tre aspekterna.  

Den sociala aspekten syftar till att fylla de mänskliga behov som finns idag och i framtiden. För elbilen 
gäller detta behovet av transport. I dagsläget fyller elbilen främst det dagliga behovet av transport, i form 
av transport till och från arbetet. Gällande längre transporter, samt transporter mellan städer uppkommer 
dock ett problem då bilen inte har längre räckvidd än runt 15 mil. I dessa fall måste en elbilist förlita sig på 
att det finns snabbladdare, annars är det inte ett hållbart alternativ med dagens teknik. I dessa fall kan 
laddhybridbilarna vara en viktig faktor som överbryggar den teknikutveckling som krävs då det är möjligt 
att vid längre sträckor använda bensin som drivmedel. Alternativet för att kunna färdas längre sträckor 
skulle vara en omfattande infrastrukturutbyggnad. Att ladda var sjätte mil och ladda i runt 20 minuter 
anses dock inte vara att socialt hållbart alternativ, varpå en teknikutveckling gällande batterikapaciteten är 
något som marknadsaktörerna bör förespråka.  

Gällande den ekonomiska aspekten uppfyller elbilen denna då den hushåller med de resurser som krävs, i 
form av energi. En elbil är i snitt fyra gånger så energieffektiv som en bensinbil, vilket gör den till ett 
energiekonomiskt alternativ med dagens teknik jämfört med den konventionella bilen. Det höga 
inköpspriset är dock fortfarande ett problem, även om detta i viss mån vägs upp av låga driftkostnader.  

Den sista aspekten, den ekologiska, innebär att långsiktigt värna om naturen och dess ekosystem. Detta 
stämmer väl in på elbilen då man betraktar den energimix som idag finns i Sverige. Denna består främst av 
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vatten- och kärnkraft vilket innebär att detta är ett hållbart alternativ då man tittar på koldioxidutsläpp, 
något som illustrerades i figur 6. Sverige har även en ”ren” elproduktion internationellt sett, då 
energimixen för andra länder i större utsträckning består av fossila bränslen. Detta innebär att det för 
andra länder inte ger samma miljömässigt positiva verkan att införa elbilar, men som figur 7 visar innebär 
detta ändå lägre utsläpp av koldioxid på grund av den mer energieffektiva motorn.  

Det är även intressant att se på dessa aspekter ur ett individuellt perspektiv. För den enskilde individen 
innebär ovanstående argument att elbilen ännu saknar vissa delar för att anses vara ett hållbart alternativ, 
främst på grund av dess begränsade räckvidd som inte fyller samma behov av transport som en 
konventionell bil gör. Detta kan dock diskuteras även ur andra synvinklar. Det är intressant att reflektera 
kring vilken roll en bil bör ha i det vardagliga livet. Måste det verkligen krävas bilar för att transporteras 
mellan städer eller kan alternativa lösningar såsom utvidgad kommunaltrafik lösa det problemet? Detta är 
dock en egen diskussion som inte kan föras till fullo i denna rapport, men är en intressant vinkling av 
ämnet.  

Det som skulle ge störst effekt för elbilarna skulle dock utan tvekan vara teknikutveckling. Bättre räckvidd 
och snabbare laddning skulle ta bort de osäkerheter som idag finns på området och göra det till ett 
konkurrenskraftigt alternativ till konventionella bilar. Då skulle även de positiva externaliteter som elbilen 
medför med största sannolikhet göra detta till ett betydligt mer attraktivt och hållbart alternativ än andra 
alternativ. På så sätt skulle elbilen kunna bli en viktig del i Sveriges strävan mot en hållbar utveckling och 
mot det nationella målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. 

8.9 Diskussion gällande projektets förbättringsområden  
De förbättringsområden som skulle kunna göra projektets resultat bättre berör den empiriska under-
sökningen samt projektets modell.  

Förbättringar gällande den empiriska undersökningen är främst att fler intervjuer kunde ha genomförts 
med de olika aktörssektorerna. Detta gäller bland annat drivmedelsföretag då endast ett företag 
intervjuades, OKQ8. Dock var det betydligt mer tidskrävande än förväntat att få kontakt med de olika 
aktörerna och att bestämma tid med dessa. Givet den tidsram som fanns för arbetet kunde fler intervjuer 
därför inte genomföras även om fler intervjuer hade stärkt de empiriska resultaten. 

Förbättringar gällande modellen avser de inparametrar som användes. På grund av bristande statistik på 
området grundades flera av dessa inparametrar på antaganden som baserades på kvalificerade gissningar 
eller sunt förnuft. För att kunna modellera det antal snabbladdningsstolpar som skulle behövas för de 
olika scenarierna skulle detta därför kunna undersökas bättre, för att underbygga dessa antaganden med 
bättre fakta. Allt eftersom att fler snabbladdare sätts upp kommer statistik även finnas tillgänglig. Norge 
har viss statistik över snabbladdningsanvändande men denna var inte tillgänglig för andra än aktörer som 
sluter avtal om laddinfrastruktur i Norge.   

Att undersöka inparametrarna närmare, för att få en bättre precision i resultatet, är därför något som skulle 
göra projektets slutsats kring antalet snabbladdningsstolpar betydligt mer tillförlitlig. För den empiriska 
delen skulle fler intervjuer kunna ha genomförts för att ge en bredare grund för resultatet, framförallt på 
de områden där färre än tre intervjuer har genomförts.  
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9 Slutsats 
Här redovisas slutsatserna av projektet i enlighet med de uppställda frågeställningarna i stycke 1.2. 

• Hur ser marknaden ut? I vilken fas ligger den? Vilka faktorer är begränsande? 

Marknaden befinner sig i fas 2, introduktionsfasen, då de stora utmaningarna kring standardisering och 
trygghet kvarstår. Det kommer att krävas en lösning på de stora barriärerna samt en teknikutveckling som 
gör att elbilarna är konkurrenskraftiga alternativ till konventionella bilar för att denna marknad och dess 
infrastruktur ska kunna nå tillväxtfasen. Det bör fokuseras mer på att ge bilförare en möjlighet att pröva 
elbilar, då trygghetsbehovet är en mycket utmärkande barriär.  

• Vilka är aktörerna på denna marknad? 

De aktörer som identifierats som intresserade av snabbladdning är drivmedelsbolag som ser det som en 
framtida satsning för att anpassa sig efter bilisterna och vilket drivmedel de behöver. Energibolag är även 
intresserade men mer som en aktör som sköter infrastrukturen operationellt och som återförsäljare och 
inte som investerare. Även vissa kommersiella fastigheter som till exempel McDonalds, ICA och IKEA är 
intresserade av att erbjuda sina kunder snabbladdning och tar då rollen som investerare. De tror att genom 
att erbjuda sina kunder möjlighet att ladda elbilar så skaffar de sig konkurrensfördelar.  

De aktörer som är intresserade av att investera i långsamladdning är fastighetsägare, byggbolag och 
parkeringsbolag. Långsamladdning innebär inte en stor investering då de oftast redan finns uttag som 
endast behöver justeras. Då merparten av all laddning kommer att ske på bilens ordinarie parkering är det 
viktigt att aktörer som hyr ut parkering investerar i långsamladdning. 

• Hur ser aktörerna på elbilarnas potential?  Vilka förväntningar har de på tekniken? 

Aktörerna ser positivt på framtiden för elbilar men tror att det kommer att dröja innan marknaden börjar 
växa och ta betydande marknadsandelar. Det har visat sig att aktörerna generellt sett inte har någon uttalad 
strategi kring infrastrukturen, och därmed har de flesta inte kommit såpass långt att de har formulerat vilka 
förväntningar de har. Eftersom de ännu inte känner ett större behov av att investera i infrastruktur då 
marknaden är för liten och de inte känner av någon större efterfrågan har detta inte varit intressant. De 
flesta ansåg även att tekniken gällande långsamladdning är såpass enkel att det inte behövs några uttalade 
speciella krav.  

• Behövs infrastruktur i form av snabbladdare?   

Det som var tydligt i det empiriska materialet var hur viktig trygghetsfaktorn var. För att skapa en 
elbilsmarknad kan därför snabbladdare ses som ett verktyg för att övervinna rädsla för räckvidd och ny 
teknik. Vill man främja kommersiella bilflottor som använder elbilar i tjänst är detta en viktig faktor, att 
det finns god tillgång till dessa.  

• Om ja: Hur många i så fall?  

För scenariot med stadstrafik för år 2020 kan inte ett antal anges då känslighetsanalysen visade på att 
extremfallen varierade mycket då indata var osäker. Resultatet för taxiverksamhet var däremot var inte lika 
känsligt då indatan var mer tillförlitlig. Modellen som användes för att svara på denna fråga producerade 
endast antal snabbladdningsstationer givet hur många laddmöjligheter som fanns per station. För att 
kunna ange ett intervall över hur många stationer som behövs måste ännu en inparameter anges och det är 
den geografiska spridningen. Den geografiska spridningen kan ange ett minimum för antal stationer. För 
taxiverksamhet med 30 % elbilar i Stockholm skulle det krävas mellan 42 och 7 snabbladdningsstationer 
beroende på hur många laddningsmöjligheter som skulle finnas per station. Slutsatsen var att det inte går 
att ange en siffra över antal stationer, men att modellen går att använda som ett verktyg för att uppskatta 
antalet stationer givet scenario och geografisk spridning. För scenario 3, med motorväg, togs en tabell 
fram som även den kan användas som ett verktyg för att estimera antal laddningsmöjligheter per station 
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givet hur trafikerad motorvägen är. Om Sveriges 650 mil motorväg skulle utrustas med snabbladdning 
skulle cirka 100 snabbladdningsstationer längs Sveriges motorvägar behövas. 

• Bör det vara staten eller marknadsaktörerna som investerar i infrastruktur i form av snabbladdare? 

Som det ser ut idag är det inte möjligt för de kommersiella marknadsaktörerna att investera själva, utan 
detta måste antingen ske på sikt allteftersom att marknaden växer till sig på egen hand eller genom att 
offentlig sektor går in och subventionerar elbilar alternativt investerar i infrastruktur. Om offentlig sektor 
investerar är det högst troligt att marknaden växer till sig på ett betydligt kortare tidsspann, då detta 
bevisligen hände i exempelvis Nederländerna och Norge.  

• Om offentlig sektor ska göra detta, vilka positiva externaliteter finns? 

Det positiva externaliteter som finns är för det första att koldioxidutsläppen minskar, för det andra att 
ljudnivån från bilar sänks och för det tredje att elbilar kan hjälpa till att nå målet det nationella målet om 
en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.   
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10  Förslag på framtida arbete 
För att kunna skapa en bättre bild av vilka summor som skulle kunna bli intressanta för staten att gå in 
med, samt vilka de reella positiva externaliteterna är i monetära termer skulle ett förslag på framtida arbete 
vara att modellera detta på ett mer detaljerat plan samt skapa en uppskattning av vilken nytta dessa 
externaliteter skulle innebära, givet de olika scenarierna. Ytterligare ett förslag är att modellera behovet av 
snabbladdare givet olika geografisk spridning av dessa, exempelvis i för en taxiflotta i Stockholm.  
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Appendix I - Intervjufrågor 
Hur ser ni på elfordons framtid? Vilka möjligheter ser ni inför framtiden gällande elbilar och 
laddinfrastruktur? 

 

Har ni investerat i laddinfrastruktur? 

 

Om nej:  

Vad skulle få er att bli intresserade? Vilka barriärer ser ni? Vad är det som gör att detta inte är intressant?  

 

Om ja: 

Vilka leverantörer har ni använt er av? Vad var avgörande i ert val av leverantör etc.? Hur såg ni på själva tekniken vs 
erbjudandet, vilka parametrar var viktigast i beslutet? 

 

Har ni planer på att investera i laddinfrastruktur för elfordon?  

 

Om nej:  

Vad skulle krävas för att det skulle vara intressant för er?  

Om ja:  

Vilka drivkrafter ser ni?  

 

Ser ni några barriärer?  

 

Vem är beslutsfattare hos er då det gäller implementering kring laddinfrastruktur?  

 

Hur ser er beslutsprocess ut? 

 

Hur går projekteringsfasen till?  

 

Hur ser er strategi ut kring inköp och drift?  

 

Hur ser er strategi ut kring ägande?  

 

Vilka affärsmodeller tänker ni er? Vad krävs för att ni ska kunna genomföra dessa, vilket behov har ni av 
informationssystem, teknik etc.? 

 

Ser ni en investering i laddinfrastruktur som en konkurrensfördel inför framtiden?  
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Appendix II – S-kurva för tekniska innovationer 
      

  Källa: Federal Reserve Bank of Dallas 

 


