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Abstract

Elbilen på väg mot 2030 – Handlingsplan för införande av
elbilen i Sverige
The electric vehicle towards 2030 - Roadmap for
introduction of the electric vehicle in Sweden

Mats Falås & Ulf Troeng

The aim of this study is to examine possibilities and barriers for an introduction of
electric vehicles in Sweden. The study has an interdisciplinary approach and
thoroughly examines the essential topics which influence the future of the electric
vehicle. The study reaches from answering the question on why electric vehicles lost
the game to petrol cars in the early 20th century, to sketch how the difference in
total cost of ownership will be between electric vehicles and petrol cars for the
coming 20 years. Apart from these subjects the main topics of the study are today’s
and tomorrow’s situation regarding technology, charging, fuel, market and economic
incentives from an electric vehicle perspective. A summary of the crucial factors for
an introduction of electric vehicles to take place eventually leads to the main finding
of the study: a road map consisting of recommended actions to stimulate an
introduction of electric vehicles in Sweden. The road map is addressed to different
actors which have been identified as crucial actors for an introduction to take place.
The most important actions in the road map is that the Swedish government should
form a national electric vehicle vision and introduce economic incentives where a new
registration fee system for cars is the most important one. Furthermore should car
manufacturers and retailers develop attractive business models for selling electric
vehicles and different actors in private and public sector should install charging places
for electric vehicles where and when needed, and develop business models for these.
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Populärvetenskaplig beskrivning 
I Sveriges långsiktiga transportpolitiska mål är huvudmålet att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 
och näringsliv i hela landet. Samtidigt är Sveriges transportsektor idag helt beroende av 
olja och står för c:a 70 % av Sveriges totala oljeanvändning. Om vi har en fordonspark 
som är oljeberoende när oljereserverna sinar och oljepriset kraftigt ökar skulle det 
innebära problem ur både transportsynpunkt och ekonomisk synpunkt. För att få bukt 
med dessa problem krävs mer radikala förändringar än att stegvis förbättra bilar som 
drivs av oljebaserade drivmedel. Ett sätt att bryta transportsektorns starka oljeberoende 
är att fasa ut bensin- och dieselbilar och ersätta dem med elbilar. 

Mot bakgrund av detta görs i denna studie en grundlig kartläggning av förutsättningarna 
att införa elbilar i Sverige. Studien tar avstamp i elbilens historia, där det utreds varför 
elbilen, som konkurrerade med bensinbilen redan i slutet av 1800-talet, aldrig har blivit 
ett etablerat alternativ som personbil. Försök att införa elbilar har sedan bilismens tidiga 
historia gjorts vid ett flertal tillfällen. Men de har ständigt fått stå i skuggan av bensin- 
och dieselbilar beroende på en kombination av faktorer, där dess långsammare tekniska 
utveckling och för högt ställda förväntningar återkommande varit bland de viktigaste. 
 
När vi nu står inför ett nytt försök att införa elbilar är den tekniska prestandan återigen 
avgörande. De elbilar som börjar säljas från 2010 kommer att drivas av litium-
jonbatterier, en batterityp som är bättre än tidigare elbilsbatterier och som förväntas 
sjunka i pris med kring 65 % de närmaste 10 åren. Den tekniska utvecklingen är 
nödvändig för att elbilar ska ha en chans att konkurrera mot bensin- och dieselbilar. 
Men det är också av stor betydelse hur det omgivande samhället ser ut och vilka 
förutsättningar det har att anpassa sig och stödja ett teknikskifte mot elbilar. Det måste 
finnas god tillgång av laddplatser som kan försörja elbilarna med el, en marknad med 
stor tillgång och efterfrågan, samt ett politiskt klimat som stödjer införandet. De 
tekniska och samhälleliga faktorerna påverkar alla varandra sinsemellan och skapar 
tillsammans de grundläggande förutsättningarna för det förestående teknikskiftet. 

Med kartläggningen av förutsättningarna på tekniskt och samhälleligt plan som 
underlag har en handlingsplan för införande av elbilar i Sverige utarbetats. I 
handlingsplanen sammanfattas i elva åtgärdspunkter vad involverade aktörer bör göra 
för att ställa om den svenska bilflottan mot eldrift. De viktigaste åtgärdspunkterna i 
handlingsplanen är att staten bör utforma en nationell elbilsvision och införa en rad 
styrmedel, där en ny registreringsavgift för bilar är det viktigaste. Tillverkare och 
återförsäljare av bilar bör utarbeta attraktiva affärsmodeller för försäljning av elbilar. 
Aktörer i privat och offentlig sektor bör installera laddplatser för elbilar efter behov och 
dessutom utform affärsmodeller kring laddning. 
  



 
 

Förord 
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vilka var och en bidragit med kunskap och inspiration så att denna studie har kunnat 
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gång. Slutligen vill vi också rikta ett stort tack till vår ämnesgranskare Arne Kaijser, 
professor i teknikhistoria på KTH, som med sin gedigna erfarenhet bidragit med 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Sedan bilen för drygt 100 år sedan började användas har den förändrat grundläggande 
delar av vårt samhälle, på både gott och ont. Övergången från häst till bil gjorde att vårt 
resande blev snabbare, flexiblare, bekvämare och mer långväga. Men i takt med att 
samhället sedan dess blivit mer och mer beroende av bilen, har också insikten om bilens 
nackdelar blivit mer utbredd. Negativa effekter av biltrafik, som att den skördar 
dödsoffer i trafikolyckor och stör omgivningen med buller och avgaser har länge varit 
känt. Sedan oljekrisens dagar har också bilismens oljeberoende varit ett bekymmer.  

Under förbränningsmotorns 100-åriga era har den stegvis modifierats, förfinats och 
utvecklats för att förbättra prestanda, säkerhet och komfort samt minska buller och 
utsläpp av avgaser. Utvecklingen från de första exemplaren av bilar till dagens bilar, 
fyllda med avancerade tekniska lösningar, har varit omfattande. Men trots stegvis 
förbättring kvarstår fortfarande problem med buller och koldioxidutsläpp. För att få 
bukt med dessa problem krävs mer radikala förändringar än att stegvis förbättra bilar 
som drivs av oljebaserade drivmedel. Ett sätt att lösa bilismens problem, är att fasa ut 
den oljebaserade förbränningsmotorn till förmån för elmotorn, genom att införa elbilar.  

Sveriges riksdag antog i maj 2009 regeringens långsiktiga transportpolitiska mål där 
huvudmålet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Transportsystemets 
miljöpåverkan och tillgänglighet lyfts fram som viktiga delar för att nå huvudmålet. När 
det handlar om miljöpåverkan är målsättningen att Sverige 2030 ska ha en fordonsflotta 
oberoende av fossila bränslen. Gällande tillgängligheten är målsättningen att 
transportsystemet ska ge alla medborgare grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet.1 Samtidigt som ett fortsatt oljeberoende hos bilismen påverkar 
jordens klimat, riskerar det också hämma samhällets utveckling i andra avseenden. Om 
vi har en fordonspark som är oljeberoende när oljereserverna sinar och oljepriset kraftigt 
ökar, innebär det problem ur både transportsynpunkt och ekonomisk synpunkt. 

Att ställa om den svenska fordonsflottan mot eldrift, är ett steg i riktning mot att uppnå 
dessa transportpolitiska mål. För att framgångsrikt genomföra ett sådant teknikskifte 
krävs en god kunskap om vilka förutsättningar som finns att införa elbilar samt en väl 
avvägd strategi för själva genomförandet. Därför görs i denna studie ett 
kunskapsunderlag och en handlingsplan för att komma närmare målet om en 
fossiloberoende fordonsflotta 2030. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga förutsättningarna samt identifiera möjligheter 
och hinder för att införa elbilen i Sverige. Utifrån detta utformas en handlingsplan där 
det rekommenderas hur olika aktörer bör gå tillväga för att stimulera införandet av 
elbilar. 

Studiens syfte och upplägg bidrar med ny kunskap på området genom att det oss 
veterligen inte tidigare gjorts någon konkret handlingsplan för att införa elbilar i 

                                                
1 Sveriges regering (2008). Mål för framtidens resor och transporter, prop. 2008/09:93. 
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Sverige. Den historiska utblick som görs samt den prognosmodell för Sverige som 
används för att beräkna batteribilens totala ägarkostnad i förhållande till bensinbilens 
bör också vara ny i sammanhanget.  

1.3 Frågeställning 
För att mer specifikt svara på vårt syfte har vi brutit ned det i följande frågeställningar: 

• Vilka faktorer är avgörande för elbilens utveckling? 

• Vilka lärdomar från historien bör tas i beaktande vid det förestående införandet 
av elbilar? 

• Vilka aktörer är involverade i det svenska elbilsinförandet och vilka roller har de 
i detta arbete? 

• Vad bör dessa aktörer göra för att fortsatt främja ett införande av elbilar? 

1.4 Avgränsning 
Utöver elbilar finns andra fordonsslag, som t.ex. gasbilar och etanolbilar, som kan 
ersätta bensin- och dieselbilar för att göra Sveriges fordonsflotta mindre 
miljöpåverkande och göra att den går mot att bli fossiloberoende. Denna studie 
behandlar inte hur förutsättningarna för att införa dessa alternativa fordonsslag ser ut. 
Hur dessa alternativa fordonsslag påverkar elbilens framtida utveckling behandlas inte 
heller det i någon större utsträckning. Studien behandlar endast förutsättningarna för att 
införa elbilar i Sverige och föreslår åtgärder som krävs och anses lämpliga ifall elbilar 
ska införas i stor skala. 

Kemiska reaktioner i batterier, klimatförändring och skattesystem har gemensamt at t de 
är avgörande faktorer för elbilens framtida utveckling. Det finns en mängd andra 
faktorer som i olika omfattning påverkar förutsättningarna för att införa elbilen i vårt 
svenska transportsystem. Att studera endast en specifik faktor, t.ex. hur utvecklingen av 
batteriprestanda påverkar elbilens framtid hade varit tillräckligt i en studie av denna 
omfattning. Men då syftet är, att göra en utförlig kartläggning och utforma en 
handlingsplan för att införa elbilar, krävs en studie som innefattar flera olika 
ämnesområden. De vi har valt att inkludera i vår studie är teknik, laddning, drivmedel, 
marknad och styrmedel för elbilar. Det som på något sätt faller utanför ramarna för 
dessa studieområden, faller därför även utanför ramarna för vår studie. 

I studien avhandlas både historia, nutid och framtid, med tyngdpunkt på nutid och 
framtid. Avstamp tas dock i elbilens historia med fokus på tidigare försök att införa 
elbilen under 1900-talet. Sedan kartläggs dagsläget och möjliga utvecklingsvägar för 
elbilen, där tidsperspektivet sträcker sig 20 år framåt i tiden fram till år 2030. 
Historieutblicken är mestadels fokuserad på USA, eftersom litteraturen på området 
företrädesvis är amerikansk. När det gäller nutid och framtid ligger dock fokus på 
elbilen i Sverige.  

Denna studie handlar om elfordon i form av personbilar, vilket innebär att lastbilar, 
bussar, mopeder eller andra fordon som kan drivas med elektricitet inte inkluderas i 
studien. 
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Förutsättningarna för att införa elbilen beror på hur de står sig mot konkurrerande 
fordonstekniker. Denna studie inriktas i huvudsak på att undersöka vilka förutsättningar 
elbilen har att konkurrera med etablerade bensin- och dieselbilar. Elbilens konkurrens 
med gasbilen behandlas kort, men undersöks inte utförligare inom ramarna för denna 
studie. 

1.4.1 Begreppsdefinition 
När vi talar om elbilar i denna uppsats innefattar det bilar som helt eller delvis drivs 
med elmotor och som får sin energi från batterier, vilka i sin tur laddas i elnätet. Det 
innebär att både rena batteribilar och laddhybridbilar innefattas i vår definition av 
elbilar. När det gäller hybridbilar, som delvis drivs med batteri, men inte går att ladda 
via elnätet inkluderar vi inte explicit dessa i vår studie. Detta främst p.g.a. att de inte 
skiljer sig från bensin- och dieselbilar i lika stor utsträckning som batteri- och 
laddhybridbilar. En hybridbil kan användas precis på samma sätt som en bensin- eller 
dieselbil och ställer inga krav på laddinfrastruktur. I kapitel 4.1.1 ges en utförligare 
beskrivning av hur batteribilar, laddhybridbilar och hybridbilar skiljer sig åt. 

1.5 Målgrupp 
Denna studie är tänkt att dels ge en översiktlig och relativt heltäckande bild av elbilen 
idag samt bidra med konkreta förslag och råd för att införa elbilar i Sverige. 
Målgruppen är i första hand politiker och tjänstemän i offentlig sektor som arbetar med 
transport-, miljö- och näringslivsfrågor på riks- och lokalnivå. Men även billtillverkare 
och återförsäljare av bilar samt de aktörer som idag bygger och i framtiden har planer på 
att bygga ut laddplatser för elbilar är en viktig målgrupp. Studien riktas också till 
företag och organisationer med en större fordonsflotta, där en del av bilarna skulle 
kunna bytas ut mot elbilar. Eftersom rapporten ger en översiktlig bild över elbilar och 
deras framtida utveckling, är den också läsvärd för den intresserade allmänheten som 
vill skaffa sig mer kunskap om elbilar. 

1.6 Disposition 
Detta inledande kapitel är tänkt att introducera läsaren i ämnet och den forskningsfråga 
som ligger till grund för studien. I kapitel 2 beskrivs med vilka metoder studien har 
genomförts. Det tredje kapitlet innehåller en historisk översikt där tidigare 
introduktionsförsök av elbilar behandlas och i kapitel 4 kartläggs nulägessituation och 
framtidsutsikter för elbilen uppdelat utefter ämnesområdena teknik, laddning, 
drivmedel, marknad och styrmedel. I det femte kapitlet presenteras en modell där den 
totala ägarkostnaden för batteribilar kontra bensinbilar beräknas utifrån ett antal olika 
scenarier. I kapitel 6 förs en diskussion kring hinder och möjligheter för att införa 
elbilen i Sverige samt möjliga åtgärder som kan främja ett införande. I det sjunde och 
avslutande kapitlet presenteras slutligen en handlingsplan för att införa elbilar, riktad till 
i huvudsak politiker och myndigheter, men även andra aktörer som anses vara 
involverade i ett införande av elbilar i Sverige. 
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2 Metod  
I studiens inledande skede företogs en allmän inläsning på ämnet elbilar, dess historia 
och dess framtida roll i samhället, i form av rapporter, forskningsartiklar, nyhetsartiklar 
och annat skrivet material. Studiens avgränsning hölls under denna inledande period 
relativt öppen, med avsikten att skapa en översiktlig bild över vilka olika faktorer och 
omständigheter i omvärlden som påverkar elbilen och dess framtida utveckling. Efter 
inläsningen diskuterades innehåll och omfattning i studien med handledare och 
ämnesgranskare utifrån valt syfte. Efter detta utkristalliserades ett antal ämnesområden, 
som ansågs vara mest relevanta att undersöka för att svara på studiens syfte. Dessa 
områden kom att bli teknik, laddning, drivmedel, marknad och styrmedel och områdena 
formade rapportens struktur samt utgjorde utgångspunkt för de intervjuer som 
genomfördes. Efter att samtliga intervjuer var genomförda bearbetades material från 
dessa tillsammans med tidigare insamlad information från relevanta rapporter, artiklar 
och böcker. Till sist analyserades den syntes av information som samlats in under hela 
examensarbetets gång. En prognosmodell utarbetades för att få en uppfattning på hur 
skillnaden i kostnad mellan att äga en elbil och bensinbil kan förväntas förändras under 
de kommande 20 åren. Slutligen bearbetades detta samlade kunskapsunderlag och en 
rekommenderad handlingsplan för införande av elbilar i Sverige utformades. 

2.1 Intervjumetod 
För att skapa en djupare insikt kring vilka hinder och möjligheter som är av störst vikt 
vid ett införande av elbilar har intervjuer genomförts med ett antal personer i olika 
aktörsroller. Först skapades en övergripande intervjumall, där frågor indelade efter de 
ovan nämnda ämnesområden rörande elbilar och dess framtid skrevs ner. På detta sätt 
formulerades mer specifikt vad som skulle undersökas och tas reda på med hjälp av 
intervjuer. Frågorna i intervjumallen ledde sedan till att kravprofiler för respondenter 
formades, baserat på aktörsroll och kunnande. Kontakt togs sedan med en rad personer 
verksamma inom myndigheter, näringsliv och universitet som uppfyllde de olika 
kravprofilerna. Sammanlagt genomfördes 21 intervjuer, varav 14 personliga intervjuer 
och 7 telefonintervjuer. Respondenterna fördelar sig över följande aktörskategorier: 
kommun, departement, myndighet, riskdagspolitiker, energibolag, bilindustri, 
branschorganisation inom energi- och bilindustri, universitet, snabbmatskedja, 
drivmedelsföretag samt sakkunnig konsult. Anledningen till att denna fördelning av 
respondenter valdes berodde på strävan efter att låta så många olika involverade aktörer 
som möjligt uttala sig utifrån sina respektive perspektiv. Försök har gjorts att få 
genomföra intervjuer med personer verksamma på Volvo, Saab och Toyota, men det har 
av olika anledningar varit svårt att få tag på personer på dessa företag, som haft tid att 
ställa upp på intervjuer. Men biltillverkarnas syn i frågan har tillgodosetts på annat sätt, 
bl.a. har Volvo bistått med presentationsmaterial. En kortare telefonintervju med en 
representant för Renault har genomförts och e-postkorrespondens med Toyota har förts. 
Biltillverkarnas röst har också hörts genom en intervju med vice VD på Bil Sweden, den 
svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av bilar, lastbilar och 
bussar, där alla större biltillverkarföretag finns representerade. I övrigt har alla tilltänkta 
respondenter ställt upp på intervju vid förfrågan. (För en sammanställning av de 
intervjuer som genomförts, se referenslistan.) 

Med varje respondent har en semistrukturerad intervju genomförts, där en intervjuguide 
med frågor uppdelade på ämnesområden har varit utgångspunkten. Intervjuguiderna har 
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inte följts till punkt och pricka vid intervjutillfällena, utan använts som just guider. 
Detta för att ha möjlighet att ställa nya relevanta frågor som dyker upp under intervjuns 
gång och ge större utrymme för diskussion. Intervjuguiderna utformades i stora drag 
utefter de olika ämnesområdena i den övergripande intervjumallen, där respondenternas 
aktörsroll styrde vilka ämnesområden som i huvudsak behandlades under intervjuerna. 
Efter att ha genomfört intervjuerna har de transkriberats för att få en överblick av vad 
olika respondenter svarat, vilket har underlättat arbetet med att sammanställa denna 
rapport. 

Syftet med intervjuerna har delvis varit att ta reda på faktauppgifter, men framförallt har 
fokus legat på att låta respondenterna resonera kring framtiden när det gäller elbilar. 
Detta för att skapa en god uppfattning om hur olika aktörer ser på den framtida 
utvecklingen. 

2.2 Prognosmodell 
För att få en uppfattning om vilka styrmedel som lämpar sig för att stimulera ett 
elbilsinförande, har en modell som beräknar den totala ägarkostnaden för batteribil 
respektive bensinbil skapats i Excel. I modellen antas att merkostnaden i form av 
inköpskostnad för en batteribil är lika med batteriets kostnad. Till den fasta 
inköpskostnaden för batteribilar respektive bensinbilar läggs en driftskostnad till för 
varje körd mil. Denna milkostnad baseras på prognoser för pris på el och bensin, samt 
energieffektivitet. För att hantera ovissheten vad gäller priset på batterier, bensin och el 
har olika scenarier skapats med varierat pris på dessa parametrar. Resultaten från de 
beräkningar som gjorts med modellen, har använts för att uppskatta lämplig storlek på 
ekonomiska styrmedel för att göra elbilen konkurrenskraftig i fråga om total 
ägarkostnad jämfört med bensinbilar. 

2.3 Källkritik och osäkerhetsanalys 
Denna studie bygger på ett brett informationsunderlag med många olika typer av källor. 
Det huvudsakliga källmaterialet utgörs av rapporter, intervjuer och böcker. Men även 
marknadsanalyser, nyhetsartiklar, information från företag och organisationers 
hemsidor, statistiska sammanställningar och lagtext har använts. I denna flora av källor 
är det möjligt att det kan finnas inslag av fakta som är färgade av egenintressen. Ett 
kritiskt förhållningssätt till alla källor har därför använts för att undvika vinklade 
faktaunderlag. De personer som intervjuats har alla visat sig vara mer eller mindre 
positivt inställda till elbilen. Läsaren bör därför vara medveten om att vissa fakta kan ha 
framhävts och annan fakta undanhållits i den flora av källkällmaterial vi använt oss av. 

Att, som i denna studie, uttala sig om hur framtiden kan komma att te sig innebär alltid 
att det finns en viss osäkerhet med i bilden. De framtidsutsikter som skissas i studien 
bygger på prognoser från skriftliga källor tillsammans med resonemang från 
intervjupersoner. Närvaron av den oundvikliga osäkerheten kring uttalanden om 
framtiden bör dock inte begränsa studiens trovärdighet i någon större grad, eftersom 
källhänvisningarna i rapporten gör studien transparent. 

Den för studien framtagna prognosmodellen bygger på ett antal prognoser, antaganden 
och förenklingar, vilket gör att resultaten från simuleringarna med modellen bör tolkas 
med viss försiktighet. Läsaren bör därför ha i åtanke att de kostnadsskillnader som 
framkommer som resultat av modellen inte är någon exakt förutsägelse, utan snarare en 
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kvalificerad uppskattning som ger en god fingervisning om hur framtiden kommer att 
kunna utveckla sig på området. 

Läsaren bör också vara medveten om att vår ståndpunkt, i frågan om ett införande av 
elbilar, i grunden är positiv. Studiens disposition är präglad av våra egna värderingar 
och det kan på vissa ställen i rapporten lysa igenom vad vi själva tycker i frågan. Men vi 
vill betona att faktaunderlag som studien bygger på givetvis har granskats kritiskt och 
bör därför anses hålla hög trovärdighet. Det bör också understrykas att denna rapport 
inte är beställd av någon aktör som har intresse av att införa elbilar. Studien är 
genomförd i samarbete med Sweco, ett företag som inte själv har något vinstintresse i 
att främja elbilar framför något annat fordonsslag. 
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3 Elbilens historia 
I detta kapitel redogörs för hur elbilen utvecklats i relation till andra biltyper sedan 
slutet av 1800-talet. Ett flertal faktorer, som samverkade och slutligen ledde till att 
bensinbilen kom att bli den dominerande biltypen framför elbilen och ångbilen, lyfts 
fram. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av historiska lärdomar som kan 
vara värdefulla att ha i åtanke vid ett införande av elbilar idag. 

3.1 Bensin-, ång- och elbilar konkurrerade om att ersätta 
hästen 

Fram till slutet av 1800-talet skedde gods- och persontransporter företrädesvis med 
hjälp av häst. Under 1880-talet började hästen få konkurrens av motordrivna fordon. I 
denna tidiga fas i bilens historia var det ännu helt öppet vilken av de tre 
huvudkandidaterna som senare skulle ha den dominerande tekniken. Bensin-, ång- och 
elbilen konkurrerade alla mot varandra.2 

Elbilen hade vid den tiden fördelar gentemot konkurrenterna. Initialt hade elbilarna en 
konstruktionsfördel mot bensinbilen och ångbilen. De främsta fördelarna var att 
batterierna kunde placeras under sitsen och att elmotorn gav ett högt vridmoment direkt 
vid alla varvtal, därmed behövde elbilen ingen skrymmande växellåda.3 Elbilarna var 
också mer pålitliga och gick sönder i mindre omfattning än bensinbilarna. Därför 
användes de som brandbilar och ambulanser, där pålitlighet var viktigt. Andra vanliga 
användningsområden för elbilarna i USA och Europa i början av 1900-talet var som 
taxibilar och lastbilar.4 

Bensinbilen hade problem med att den skakade kraftigt, luktade illa och lät mycket. Den 
behövde också, till skillnad från elbilen, en svårhanterlig växellåda och det var mer 
arbetsamt att starta en bensinbil eftersom motorn behövde handvevas igång ända tills 
den elektriska startmotorn introducerades 1912.5 

Ångbilen behövde förvisso heller ingen växellåda, men den hade en mer begränsad 
räckvidd än elbilen, eftersom den behövde vattenpåfyllning oftare än elbilen behövde 
ladda sitt batteri. Ångbilens startsystem var också tidsödande, eftersom vattnet i 
ångsystemet först behövde kokas upp, vilket kunde ta upp till 45 minuter under kalla 
dagar.6 

Prestandan hos den första generationens elbilar var med dagens mått mätt blygsam, 
exempelvis hade elbilen Columbia Stanhope Carriage från år 1900 en räckvidd på 
omkring 55 km på platt väg vid en medelhastighet av 16 km/h.7 Det fanns dock också 
nischade elfordon som kunde komma upp i betydligt högre hastigheter. Exempelvis var 
det en elbil som 1899 satte hastighetsrekord genom att först komma upp i över 100 
km/h.8 

                                                
2 Mom, G. (2004). The Electric Vehicle - Technology and Expectations in the Automobile Age, s. 13. 
3 Ibid. s. 19. 
4 Ibid. s.2.  
5 About.com, The history of Electric Vehicles – The Early Years – Electric Cars (1890- 1930). 
6 Ibid 
7 Fogelberg, H. (2000). Electrifying visions – The Technopolitics of Electric Cars in California and 
Sweden During the 1990’s, s. 18. 
8 Mom, s. 48. 
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3.2 Undermåligt vägnät och brist på laddmöjligheter problem 
för elbilen 

En grundläggande förutsättning för bilism är infrastruktur i form av vägar och stationer 
för påfyllning av drivmedel. I början av 1900-talet var vägnätet och nätet av 
drivmedelsstationer sparsamt utbyggt. I städerna var vägarna oftast bättre och stenlagda 
för att underlätta hästtransport, vilket lämpade sig bra för bilar. Landsvägarna var dock 
sällan stenlagda, vilket försvårade bilismen mellan städer. Vid regnig väderlek kunde 
exempelvis landsvägar förvandlas till lervälling, vilket fyrfaldigade bilarnas 
energiförbrukning. En fyrfaldigad energiförbrukning påverkade elbilen extra mycket, 
eftersom den redan hade en begränsad räckvidd..9 

Vad gäller drivmedel skilde sig tillgången för bensin-, ång- och elbilen åt. Ångbilen 
kunde använda ett flertal olika drivmedel, såsom bensin och lampolja, men även kol och 
trä för att generera ånga. Ångbilarna hade också en begränsande räckvidd eftersom de 
alltid behövde rent vatten för ångbildning. Den begränsande faktorn försvann dock 
senare när ångsystem med sluten krets utvecklades, så att ångan kunde återanvändas 
utan vattenpåfyllning.10 

Bensinbilen behövde också vatten, för att kyla motorn, vilket fanns tillgängligt på 
många platser. Mer begränsande var att bensinbilen behövde bensin av rätt sort och 
kvalitet. Eftersom bensinen i bilismens barndom ibland späddes ut med vatten fick 
föraren ta med ett instrument som mätte bensinens kvalitet innan det köptes. Vissa 
förbränningsmotorer kunde också drivas med lampolja. Tillgången på bensin och 
lampolja var vida spridd i vanliga butiker eftersom det också såldes som drivmedel till 

                                                
9 Kirsch, D. (2000). The electric vehicle and the burden of history, s. 170-173. 
10 Ibid. s. 170-173. 

Figur 1. Elbilen som 1899 satte hastighetsrekord genom att vara  

den första bil som kom upp i en hastighet över 100 km/h.  
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stationära förbränningsmotorer. För ångbilen och bensinbilen var därför tillgången på 
drivmedel inte ett problem.11 

För elbilen var situationen annorlunda. Tillgången på laddplatser för elbilar var 
betydligt mer begränsad än tillgången på bensin och lampolja. Under 1890-talet var 
utbyggnaden av elnäten i sin linda och ännu inte sammankopplade. Både likströms- och 
växelströmsnät fanns och de olika näten hade ibland också olika spänning. I små städer 
hade eventuellt huvudgatan samt en eller ett par butiker el, medan el på landsbygden 
förblev obyggt för decennier in på 1900-talet. För stora delar av landsbygden dök 
bensinbilen upp före glödlampan, vilket citatet nedan anger. 

 ”For the vast expanse of rural America, the car arrived before the light bulb.”12 

När elbilsföraren väl hade hittat el var det inte heller säkert att det på platsen fanns rätt 
elanslutning eller att det fanns ström i elnätet för stunden. Kraftverket som skulle ge el 
kunde exempelvis vara avstängt eller redan vara fullbelastat så att en elbil inte kunde 
laddas. Elbilsbatterierna laddades ofta med en annan spänning än den i elnätet, vilket 
krävde omfattande kunskaper hos föraren när han (det var företrädesvis män som körde 
bil) laddade på nya platser. I elektrifierade städer var laddningen betydligt enklare och 
där laddades elbilarna ofta vid centralstationer eller andra platser med god tillgång på el 
av rätt typ i form av likström/växelström, spänning, frekvens och kontakt. Generellt sett 
var den stora avsaknaden av laddplatser ett stort problem för elbilen.13  

Ångbilen och bensinbilen kunde av användaren i stort sett betraktas som en svart låda 
eftersom bara bränsle och vatten behövdes fylla på. För elbilsanvändare var det inte lika 
enkelt eftersom kunskap om spänning, ström och batterier behövdes för att kunna ladda 
på nya platser. Bensinbilen var förvisso tidigt känd för att gå sönder oftare än de 
konkurrerande biltyperna, men i takt med att tekniken relativt snabbt utvecklades 
minskade behovet av reparationskunskaper.14 Trots att elnätet byggdes ut kraftigt under 
1900-talets första två decennier var det inte heller tillräckligt för att förse hela den 
spridda amerikanska befolkningen med el. Infrastrukturmässigt stod sig alltså elbilen 
sämre än ång- och bensinbilar eftersom tillgången på laddplatser inte var i närheten av 
drivmedelstillgången för ång- och bensinbilar.15 

3.3 Elbilens teknikutveckling levde inte upp till förväntningarna 
Elbilsentusiasterna hade i slutet av 1800-talet upplevt en rad tekniska mirakel under sin 
livstid, såsom telefonen, bilen och elektriciteten. Utvecklingen hade i flera fall gått 
mycket snabbt och förväntningarna på att även utvecklingen av batterier för elbilar snart 
skulle bli mycket bättre var höga. Många trodde att ett mirakelbatteri mycket snart 
skulle finnas på marknaden.16 Batterierna blev förvisso stegvis bättre och bättre. Men 
förväntningarna på mirakelbatteriet infriades aldrig. Elbilar tillverkade på 1910-talet var 
prestandamässigt överlägsna elbilar från år 1900. Men trots det var elbilarna mindre 
attraktiva på marknaden på 1910-talet än vid sekelskiftet. Det berodde på att 
teknikutvecklingen under tioårsperioden hade gått betydligt snabbare för bensinbilen än 

                                                
11 Kirsch, s. 173. 
12 Ibid. s. 174. 
13 Ibid. s. 174-177. 
14 Ibid. s. 174-177. 
15 Ibid. s. 177-179. 
16 Ibid. s. 196. 
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för elbilen, samtidigt som förväntningarna på bensinbilen och elbilen snabbt ökade. 
Bensinbilen infriade således förväntningarna bättre än elbilen, vilket minskade elbilens 
attraktivitet på marknaden.17  

3.4 Äventyrlighet ett samhällsideal som gynnade bensinbilen 
En annan anledning, utöver den rent tekniska aspekten, till att elbilen tappade 
konkurrenskraft gentemot bensinbilen var att bensinbilens egenskaper i högre grad 
levde upp till några, för tiden, ideal viktiga. I början av 1900-talet var äventyrlighet och 
resande viktiga ideal, som bilen generellt kunde ge uttryck för. Att själv kunna resa till 
platser som tidigare inte varit nåbara med häst eller tåg låg i tiden. Att resa med bil i 
början av 1900-talet var äventyrligt. Bensinbilen hade förvisso problem med att den ofta 
gick sönder och krävde därför en mekaniskt kunnig chaufför. Elbilen höll ihop bättre, 
men den hade däremot kortare räckvidd på grund av det begränsade energiinnehållet i 
batterierna.18 

Elbilens tidigare fördelar med att vara lättstartad och mer pålitlig övergick efterhand till 
att bli nackdelar. Bensinbilen lanserades som bilen där föraren behövde vara skicklig för 
att klara av de utmaningar som den gav, vilket gjorde den mer spännande än den 
lätthanterliga och tråkigare elbilen.19 

Ett exempel på inställningen till elbil respektive bensinbil ges nedan av engelsmannen 
T. Chambers som 1907 skrev: 

”Apart altogether from its limitations of range and speed, it is certain that there is 
not much sport in driving an electric carriage. It is far too simple and too unexciting 
to be attractive. The fascination of the petrol engine to the man who is born with an 
engineering instinct is largely due to its imperfections and its eccentricies. In these 
respects it possesses a soul that has much in common with the human.”20 

Äventyrlighet och längre resor låg i tiden och var två starka anledningar till att 
bensinbilen etablerade sig som det dominerande fordonsslaget. På dessa punkter var 
elbilen klart sämre än bensinbilen i och med dess begränsade batterikapacitet och 
enklare konstruktion. Elbilen förblev därför en stadsbil och den begränsningen ledde till 
att elbilen hade svårt att nå de riktigt stora volymerna och skalfördelarna som gjorde att 
priset i jämförelse med bensinbilen blev högt.21 

3.5 Elbilen exklusiv och populär till en början innan bensinbilen 
helt tog över 

Det saknas detaljerade sammanställningar över försäljningssiffror för elbilar och 
bensinbilar i början av 1900-talet. Men det är känt att det under de sista åren av 1800-
talet såldes fler elbilar än bensinbilar. De lokala variationerna i marknadsuppdelningen 
mellan drivmedelsalternativen var vid den tiden dock stora.22 Även om 
försäljningssiffrorna är knapphändiga visar de att elbilen var det dyraste och 
exklusivaste fordonsalternativet. År 1900 var ångbilen billigast och bensinbilen 
                                                
17 Kirsch, s. 201.  
18 Mom, s. 54-55. 
19 Ibid. s. 19. 
20 Ibid. s. 40-41. 
21 Ibid. s. 54-55. 
22 Ibid. s. 32.  
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hamnade mellan el- och ångalternativet.23 När företaget Ford introducerade, den på 
löpande bandet tillverkade, Model T år 1907 fick bensinbilen skalfördelar som ledde till 
att produktionskostnaden och därmed också priset till kund började sjunka. Tio år efter 
introduktionen av Model T hade bensinbilen fått en kraftig konkurrensfördel i priset. 
Då, 1917, var en elbil mer än fem gånger dyrare än en bensinbil.24 Framgångarna för 
bensinbilen stärktes sedan av att serietillverkning och förfinade produktionsprocesser 
gjorde bensinbilen både billigare och bättre med åren. Bilismen har sedan dess av bil- 
och oljeindustrin byggts upp kring förbränningsmotorn med tunga investeringar i 
oljeutvinning och infrastrukturutbyggnad för oljebaserade drivmedel. Detta har gjort att 
bensin- och senare också dieselbilen fullständigt har dominerat marknaden. Kring dessa 
biltyper har sedan hela systemet kring bilismen byggts upp. Detta märks bland annat 
genom att bensin- och dieselbilarnas motorer har utvecklats kraftigt, omfattande 
infrastruktur i form av vägar och bensinstationer har byggts ut och affärsverksamheter i 
form av försäljnings- och serviceorganisationer har byggts upp. Att byta teknikspår från 
bensin- och dieselmotorer till elmotorer och batterier har visat sig vara mycket svårt. 
Denna spårbundenhet till den konventionella tekniken har visat sig utgöra en stor barriär 
vid införandeförsök av elbilen under 1900-talet och är så även idag.25 

3.6 Misslyckade försök att införa elbilar på 70- och 90-talet  
Under 1960-talet började en oro för bensinbilars säkerhet och miljöpåverkan att väckas. 
Med bakgrund av detta gjordes i USA 1967 en statlig utredning om elbilar. I 
utredningen framkom att elbilar med den tidens teknik endast kunde ha begränsad 
räckvidd, men att framtida teknikutveckling skulle kunna göra att den fick längre 
räckvidd. Efter utredningen togs ett antal elbilsprototyper fram. De stora biltillverkarna 
var dock negativt inställda och ville inte satsa på elbilar innan de på allvar kunde 
konkurrera med bensin- och dieselbilar.26 

Oljekrisen 1973-74 ledde till att elbilar och alternativa drivmedel åter lyftes upp på 
agendan. I USA kom 1976 ”Electric and Hybrid Vehicle Act” som innebar ett 
demonstrationsprogram med 7 500 el- och hybridfordon. Konsensus bland ledande 
batteritillverkare då, var att ett genombrott i batteritekniken endast låg fem år bort. Men 
det stora demonstrationsprogrammet resulterade inte i mycket, eftersom president 
Ronald Reagan, efter en kritisk rapport som menade att batteriutvecklingen gick så 
långsamt att elbilen inte hade någon möjlighet att konkurrera på marknaden, lade ner det 
1981. Innan programmet lades ned hade ett antal elbilsprototyper tagits fram, men 
mycket mer än så blev det inte, eftersom biltillverkarna inte ville satsa. Optimistiska, 
men ej realiserade förväntningar på batteriteknikutvecklingen hade återigen grusat 
elbilsutvecklingen.27 

I Kalifornien lagstadgades 1990 att 2 % av alla sålda fordon 1998 skulle vara 
utsläppsfria, andelen skulle senare stiga till 10 % år 2003. (Uttrycket utsläppsfri bil 
kommer från engelskans Zero Emission Vehicle och syftar till bilar som inte har något 
utsläpp av kolväten, vilket i praktiken innebär rena batteri- eller vätgasbilar.) 
Bakgrunden till de ambitiösa målsättningarna var att drastiska åtgärder behövdes för att 
få bukt med de lokala smogproblemen. Därför föreslogs en satsning på utsläppsfria 
                                                
23 Mom, s. 111. 
24 World Wildlife Fund, Kendall, G. (2008). Plugged in – The end of oil age. S. 68-70. 
25 Mom, s. 113. 
26 Kirsch, s. 203-204. 
27 Ibid. s. 204-206 & Mom, s. 271. 
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bilar, oavsett hur bra eller dåliga batterierna var i elbilarna. Efter påtryckningar från 
bilindustrin drogs kravet på utsläppsfria bilar tillbaka 1996 med argumentet att 
batterierna behövde utvecklas ytterligare, trots att inställningen från början var att 
elbilar skulle byggas oavsett batteriernas prestanda. Strategin för Kalifornien var således 
att återigen vänta på bättre batterier.28 Innan kraven på elbilstillverkning drogs tillbaka 
hann dock massproduktionslämpade bilmodeller som General Motors EV1, Toyota 
RAV4-EV, Ford Ranger EV och Think City komma ut på vägarna.29  

Ett fenomen som ständigt återkommit i elbilens historia är alltså att förespråkare för 
elbilar haft förväntningar på att radikalt bättre batterier snart kommer till marknaden. 
Dessa förväntningar har dock aldrig riktigt infriats. Kirsch skriver: 

”If past experience tells us anything about the future, we should be wary of 
expectations and promised breakthroughs in battery technology. Without 
dramatic changes in prevailing energy prices or public policies, battery-
powered electric vehicles will not be competitive with internal combustion cars 
on a head-to-head basis. It has been nearly a century since Edison first 
promised a better battery, but in many respects we are still waiting for it.”30 

3.7 Kombination av faktorer ledde till bensinbilens 
totaldominans 

Här nedan sammanfattas kort några återkommande drag från elbilens historia. 

I bilens barndom var framtiden för de tre alternativen bensin, ånga och el oviss. Det var 
då svårt att förutsäga att det var just bensinbilen som nu, mer än 100 år senare, totalt 
skulle komma att dominera marknaden. Vi anser att det var en kombination av faktorer 
som till slut verkade för bilens senare totaldominans. Initialt hade alla de tre alternativen 
för- och nackdelar. Men det har visat sig att bensinbilen har varit det fördelaktigaste 
alternativet under de förutsättningar som rått under historiens gång. Det gällde såväl 
tekniska, infrastrukturmässiga och marknadsmässiga aspekter.  

Vad gällde infrastrukturen gynnade den i större utsträckning bensinbilen med bättre 
vägar. Dessutom var tillgången på drivmedel påtagligt bättre för bensin- och ångbilen 
eftersom elbilen var beroende av det dåligt utbyggda elnätet. Bensinbilen infriade också 
förväntningarna hos konsumenterna på bäst sätt. När senare Fords Model T 
introducerades, förbränningsmotorn utvecklades ytterligare och priset sjönk, befäste 
bensinbilen sin dominans. Bensinbilens dominans stärktes sedan ytterligare av det 
produktions- och distributionsnät som byggdes ut av oljeindustrin.  

Vi anser att det finns två intressanta företeelser som återkommer i elbilens historia. Den 
ena är att de införandeförsök som förekommit under 70- och 90-talet, samt även idag, 
framförallt har lyfts upp på den politiska agendan med bakgrund i diskussioner kring 
bilismens resursanvändning och miljöpåverkan. Den andra företeelsen är att 
förväntningarna på teknikutvecklingen, framförallt i fråga om batterikapacitet, alltid har 
överskattats. 

                                                
28 Kirsch, s. 206-207 & Mom, s. 273. 
29 World Wildlife Found, s.68 
30 Kirsch, s. 208. 
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Den tekniska prestandan hos elbilar har alltså återkommande varit sämre än 
bensinbilens, samtidigt som dess utvecklingspotential ständigt överskattats. 
Infrastrukturen i form av laddningsuttag har varit sämre för elbilen och marknaden har 
byggts upp kring bensin- och dieselbilar, som strängt taget har varit de enda bilar som 
producerats och efterfrågats i hundra år. När vi nu återigen står inför ett införande av 
elbilar är frågan om förväntningarna på tekniken återigen är för högt ställda, om 
laddinfrastrukturen räcker till och om marknaden den här gången efterfrågar elbilarna. 
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4 Elbilen idag och framtida utveckling 
Hur snabbt och framgångsrikt ett teknikskifte till elbilar kan gå hänger mycket på den 
tekniska prestandan hos elbilen och hur den utvecklas framöver.  Men det är också av 
stor betydelse hur det omgivande samhället ser ut och vilka förutsättningar det har att 
anpassa sig och stödja detta teknikskifte. Det måste finnas god tillgång av laddplatser 
som kan försörja elbilarna med el, en marknad med stor tillgång och efterfrågan, samt 
ett politiskt klimat som stödjer införandet. Dessa tekniska och samhälleliga faktorer 
påverkar alla varandra sinsemellan och skapar de grundläggande förutsättningarna för 
det förestående teknikskiftet. I detta kapitel behandlas i tur och ordning hur dagsläget 
och framtidsutsikterna ser ut inom teknik, laddning, drivmedel, marknad och styrmedel 
för elbilar.  

4.1 Teknik 

4.1.1 Batteri-, hybrid- och laddhybridbilar är olika typer av elfordon 
Eldrivna bilar kan delas in i tre kategorier: batteribilar, hybridbilar och laddhybridbilar. 
Batteribilen använder endast en elmotor för att driva fordonet. Elmotorn matas med el 
från batteriet, som när det är urladdat laddas upp med el från elnätet. Den rena 
batteribilen saknar alltså den traditionella förbränningsmotorn. De flesta elbilar som 
lanseras 2010 och de närmaste följande åren kommer att ha en räckvidd på omkring 15 
mil.31 Ingen större biltillverkare hade batteribilar till försäljning under 2009. 

Hybridbilen drivs huvudsakligen med en förbränningsmotor, men har också en mindre 
elmotor. Elmotorn används vid acceleration och vid låga hastigheter för att minska 
bränsleförbrukningen och den drivs av ett mindre batteri, som laddas upp vid 
bromsenergiåtervinning. Hybridbilens batteri kan inte laddas med el från nätet. 
Hybridbilar finns idag att köpa av Toyota och Honda. Toyotamodellen Prius har funnits 
att köpa i Sverige sedan år 2000 och är den överlägset populäraste eldrivna bilen i 
Sverige och världen idag.32 Hybridbilen behandlas inte mer än i detta stycke, eftersom 
den drivs av el i relativt liten utsträckning och därmed inte ställer några krav på 
laddning. Därför faller den utanför ramarna för denna studie.  

Laddhybridbilen kan sägas vara en kombination av batteribilen och hybridbilen. 
Laddhybriden har ett större batteri än hybridbilen och batteriet kan, som namnet 
antyder, laddas med el från elnätet. Batterikapaciteten räcker för kortare resor på 
ungefär fem mil. När batteriets kapacitet inte längre räcker drivs bilen istället med dess 
förbränningsmotor. Denna kombination ger laddhybriden en större flexibilitet relativt 
elbilen, eftersom den har längre räckvidd, kan använda det befintliga drivmedelsnätet 
och tanka bensin istället för att vänta på att batteriet ska laddas upp med el från nätet.33 
Laddhybridbilar finns i dagsläget ännu inte till försäljning.34 

                                                
31 Olle Johansson (2010), Projektledare Power Circle, telefonintervju. 
32 Kjell Karlsson (2009), Avtalsansvarig Toyota Sweden, e-postkorrespondens. 
33 World Wildlife Found, s. 107-108. 
34 Ulf Perbo (2009), Vice VD Bil Sweden, personlig intervju. 
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4.1.2 Tekniska för- och nackdelar med elbilen 
En elmotor generar vid användning inte några koldioxidutsläpp. Elbilar påverkar 
således inte klimatet på samma sätt som förbränningsmotorbilar med dess avgaser gör. 
Givetvis har elproduktionens utsläpp också en inverkan i hur rena elbilarna är i 
slutändan. I Sverige har vi en elproduktion som består av 90 % vattenkraft och kärnkraft 
vilket resulterar i en total elproduktionsmix med marginella koldioxidutsläpp.35 En 
batteribil, som laddas i ett svenskt eluttag har därför små utsläpp av koldioxid. 

Ytterligare en miljöfördel med elbilar är att de inte ger några som helst lokala utsläpp av 
kväveoxider eller andra hälsofarliga partiklar. Elmotorer är dessutom tystare än 
förbränningsmotorer, vilket gör att de inte bidrar till lika mycket buller som 
förbränningsmotorbilar.36 

Tekniskt sett finns betydande fördelar med eldrift framför förbränningsmotordrift. 
Elmotorer har, till skillnad från bensin- och dieselmotorer, ett mycket högt vridmoment 
i ett brett varvtalsregister, vilket gör att elbilen varken behöver växellåda eller koppling. 
Tillverkningskostnaderna för motor och drivlina har därför potential att på sikt bli 
billigare för elbilarna jämfört med bilar med förbränningsmotor.37  

Det finns alltså ett antal tekniska fördelar med elbilarna, men det finns givetvis även 
nackdelar gentemot traditionella bensin- och dieselbilar. Nackdelarna är främst 
förknippade med elbilens batterier, som gör att räckvidden blir begränsad och att 
laddning tar lång tid. När bensin- och dieselbilen behöver tankas finns ett väl utbyggt 
nät av bensinstationer som möjliggör snabb laddning. En motsvarighet för elbilar finns 
inte. Den tekniska utvecklingen har också gjort att bensin- och dieselbilar på senare tid 
blivit allt mer energieffektiva.38 En annan biltyp som konkurrerar med elbilen är 
gasbilen. Om de drivs av biogas ger de inga nettoutsläpp av koldioxid och påverkar 
därmed miljön i ungefär lika liten utsträckning som elbilar. De kostar ungefär lika 
mycket som jämförbara bensin- och dieselbilar, däremot är tillgången till tankställen för 
gasbilar i Sverige fortfarande begränsad, då det i dagsläget bara finns drygt 100 
tankställen för gasbilar.39 

4.1.3 Elbilar har en kortare räckvidd, men räcker för 97 % av alla resor 
De flesta batterierna för batteribilar har idag en kapacitet som ligger mellan 15-30 kWh, 
vilket ger en körsträcka på omkring 10-20 mil.40 Batteriets kapacitet för laddhybridbilar 
väntas ligga kring 10 kWh och räcka för eldrift i 5-7 mil.41 En räckvidd på c:a 15 mil för 
en batteribil kan verka begränsande, speciellt om det jämförs med nya effektiva bensin- 
och dieselbilar som kan ha räckvidder på uppemot 150 mil. Men i figuren nedan 
framgår att 97 % av alla resor som görs i Sverige är kortare än 10 mil, vilket innebär att 
15 mils räckvidd gott och väl räcker för de allra flesta resorna som görs.42 Av de 3 % av 
resorna som är längre än 10 mil räcker även de för de flesta elbilar. Men elbilen lämpar 
                                                
35 Energimyndigheten (2008b). Energiläget i siffror. s.25. 
36 BioEthanol for Sustainable Transport (2009). Promoting Clean Cars – Case Study of Stockholm and 
Sweden. s. 24-25. 
37 Deutsche Bank, Global Markets Research (2008). Electric Cars: Plugged In. 2008-06-9. s. 19. 
38 Vägverket (2009). Minskade utsläpp från vägtrafiken. 
39 Gasföreningen (2010). http://www.gasbilen.se/. 
40 Green car congress, (2008). The Battery Pack for Mitsubishi’s iMiEV. & Think (2009). Technical data. 
41 Teknikens värld (2009). Volvo V70 Plug in-Hybrid (PHEV) – direktrapport från provkörningen. 
42 Baserat på underlagsdata till SIKA Statistik 2007:19. Den nationella resvaneundersökningen 2005-
2006. 

http://www.gasbilen.se/
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sig sämre för resor som är uppemot 20-30 mil eller längre. Antalet långresor över 30 
mil, då elbilen inte lämpar sig, är för den genomsnittlige bilisten i Sverige 1-5 stycken 
per år.43 

 

Figur 2. Fördelning av reslängd med personbil i Sverige visar att endast 3 % av alla 
resor är längre än 100 km.44 

4.1.4 Dagens elbilar använder litium-jonbatterier 
Den viktigaste komponenten i elbilen är batteriet, som lagrar energi och förser motorn 
med el. Kraven på batteriet är att det ska ha hög energidensitet, lång livslängd samt vara 
slitstarkt och säkert. Mängden elektrisk energi som batteriet kan lagra mäts i kWh och 
en högre batterikapacitet innebär längre räckvidd.  

Under 1900-talet har elbilar traditionellt haft bly-syrabatterier, vilket också är den 
batterityp som används som bilbatterier i dagens bensin- och dieselbilar. Flera olika 
typer av batterier har använts vid tidigare elbilsinföranden, bland annat var nickel-
metallhybridbatterier (NiMH) den ledande batteritypen för elbilar på 90-talet. Men idag 
finns det en samsyn i branschen att litium-jonbatterier (Li-jon) kommer att bli den 
dominerande tekniken för elbilar i framtiden.45 

Den största fördelen med litium-jonbatterier är att det har en hög energidensitet. 
Batteriet blir också relativt lätt i och med att litium är den lättaste metallen i periodiska 
systemet. Dessutom har litium-jonbatterier längre livslängd än andra bakterietekniker 
som använts för elbilar, eftersom de klarar fler laddcykler. Termen laddcykel betecknar 
hur många gånger ett batteri kan laddas upp och ur innan energikapaciteten har sjunkit 
till 80 % av det nominella värdet. De traditionella bly-syrabatterierna är fortfarande 
billigare att producera, men sett till både energidensitet och antal laddcykler är lititum-
jonbatterierna överlägsna. (Se Tabell 1 ochTabell 2) Notera att uppgifterna i tabellerna 
                                                
43 Elforsk (2009a). Plug in road 2020, s.13 
44 Baserat på underlagsdata till SIKA Statistik 2007:19. Den nationella resvaneundersökningen 2005-
2006. 
45 Göran Lindbergh (2009), Professor i tillämpad elektrokemi KTH, personlig intervju. 
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nedan är ungefärliga siffror och att ingen övrig kostnad som t.ex. produktionskostnad är 
inräknad.46  

Energidensitet, pris och livslängd för olika batterityper i dag  
Typ Energidensitet [kWh/kg] Kostnad [kr/kWh] Livslängd [laddcykler] 
Bly-syra 0,03 – 0,04 1 500 500 – 1 000 
NiMH 0,07 6 000 1 000 – 2 000 
Li-jon 0,10 – 0,17 5 500 – 7 000 7 000+  
Tabell 1. Sammanställning över nyckelegenskaper för bly-syra-, NiMH- och Li-
jonbatterier.47 

Kostnad och vikt för batterier på 20 kWh  
Typ Kostnad [kr] Vikt [kg] 
Bly-syra 30 000 500 – 670 
NiMH 120 000 285 
Li-jon 110 000 – 140 000 120 – 200 
Tabell 2. Kostnads- och viktuppskattningar för olika batterityper för ett batteri som kan 
lagra en energimängd på 20 kWh elektricitet (som ger en ungefärlig räckvidd på 15-20 
mil). 

Tommy Lindholm, fordonsexpert på Vattenfall, anser att antalet laddcykler som litium-
jonbatterier för personbilar snarare ligger kring 3 000 – 5 000 cykler och inte över 7 
000, som är den siffra som anges i Tabell 1. Vidare har han pratat med BMW, Daimler, 
VW och GM/Opel som säger att det återstår en hel del utvecklingsarbete innan garantier 
kan utfärdas på livslängder för batterier. Exakt vilken typ av kemisk blandning som 
kommer att användas i litium-jonbatterier för framtida elbilar är heller inte klart. 48 

4.1.5 Förväntad utveckling av litium-jonbatteriet 
Det huvudsakliga användningsområdet för litium-jonbatterier har fram till idag varit 
mobiltelefoner och bärbara datorer. De tekniska kraven på batterierna i dessa produkter 
skiljer sig en del mot de krav som finns för elbilsbatterier. Ett mobiltelefonbatteri 
förväntas inte hålla längre än ett fåtal år innan prestandan kraftigt försämras. Ett batteri 
för elbilar behöver dock behålla en hög prestanda genom hela bilens livslängd eller 
åtminstone i tio år. Om batteriet är förbrukat tidigare kan det av kunderna betraktas som 
dålig kvalitet och betraktas som en affärsrisk. Vad gäller produktionskvalitet skiljer sig 
kraven också. För mobila applikationer anses det någorlunda godtagbart om en 
battericell på tusen inte fungerar och måste reklameras. Men eftersom battericellerna i 
en elbil är betydligt fler, omkring 3 000 stycken, måste kvalitetskraven vara högre. Om 
en cell per tusen inte fungerar i en serie elbilsbatterier innebär det att omkring var tredje 
bil inte fungerar tillfredställande, vilket inte på något sätt kan anses vara godtagbart.49 

Det är just framförallt livslängden och kvaliteten på litium-jonbatterierna som har stor 
förbättringspotential framöver. Energidensiteten i batterierna förväntas också förbättras 
med omkring 5 % per år, vilket i sådana fall innebär att energidensiteten i batterierna är 
dubbelt så höga jämfört med idag omkring 2025. Beträffande priset på litium-
jonbatterier, som 2009 låg omkring 1 000 – 1 200 USD per kWh (vilket motsvarar c:a 
                                                
46 Deutsche Bank (2008), s. 22-23. 
47 Ibid. s. 23. 
48 Tommy Lindholm (2010), Fordonsexpert, Vattenfall, e-postkommunikation. 
49 Lindberg (2009), personlig intervju. 
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140 000 – 170 000 kr för ett elbilsbatteri på 20 kWh), har det de senaste åren minskat 
med 6-8 % årligen. Följande figur visar hur priset på litium-jonbatterier förväntas 
sjunka baserad på olika bedömningar i marknadsanalyser gjorda av McKinsey och 
Boston Consulting Group.50 

 

Figur 3. Kostnadsprognos vid tre tidpunkter för litium-jonbatterier visar att priset 
initialt förväntas sjunka med omkring 65 % fram till 2020. Därefter är prognosen mer 
osäker och kostnaderna förväntas inte minska i samma omfattning.51 

Priset på litium-jonbatterier förväntas minska 65 % från dagens kostnad kring 1 000 – 
1 200 USD och hamna på under 350-500 USD per kWh 2020. En av Sveriges främsta 
batteriforskare, professor Göran Lindbergh på KTH, anser att en batterikostnad på 500 
USD per kWh kring 2020 är trovärdig, men att prisutvecklingen därefter är svår att 
förutspå och han anser att om de lägre prisnivåerna i prisprognosen ska nås, krävs 
omfattande genombrott i användningen av nya material. Han poängterar också att 
funktionsduglighet och livslängd hos batteriet är avgörande i sammanhanget, som 
förutom kostnad per kWh påverkar det egentliga priset för batterier.52 Andra 
marknadsanalytiker tror på en marknadsutveckling där ökad tillgänglighet på litium, 
utvecklad produktionsteknik och kraftigt ökad efterfrågan på elbilsbatterier på 
världsmarknaden gör att priset på litium-jonbatterier kan halveras redan 2015.53 
Osäkerheten är alltså stor, vilket är förståeligt i ett läge då batterimarknaden står inför 
en omfattande expansion, samtidigt som produktionsteknik kan utvecklas och 
efterfrågans omfattning är svår att förutsäga. Tillgången på litium är inte någon 
begränsande faktor i sammanhanget. De idag kända globala tillgångarna på litium ligger 
kring 35 miljoner ton och ett litium-jonbatteri på 20 kWh behövs ungefär 3 kg ren 

                                                
50 McKinsey (2009). Electrifying cars: How three industries will evolve, s. 88. & Boston Consulting 
Group (2010). Batteries for electric cars. Challenges, Opportunities, and the Outlook to 2020.. 
51 McKinsey s. 88. & BCG (2010). s. 6-8 
52 Lindbergh (2009), personlig intervju. 
53 PikeResearch (2009). Electric Vehicle Batteries – Lithium Ion Batteries for Plug-in Hybrid and Battery 
Electric Vehicles: Market Analysis and Forecasts. 
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litium. Det innebär att dagens kända litiumtillgångar räcker till drygt 11 miljarder 
litium-jonbatterier för elbilar.54 

4.2 Laddning 
Jämfört med det omfattande nätet av tankstationer för bensin- och dieselbilar, finns idag 
inte samma nät av laddstationer för elbilar. Å andra sidan skiljer sig mönstren åt för hur 
bensin- och dieselbilen tankas respektive elbilen laddas, med den stora skillnaden att 
elbilen går att ladda överallt där det finns eluttag. Laddning av batteribilar och 
laddhybridbilar går olika snabbt beroende på vilken spänning och strömstyrka som finns 
i det eluttag som den kopplas till.  

4.2.1 Elbilen laddas i ett vanligt eluttag 
Laddning av elbilar sker i nuläget företrädesvis vid ett vanligt eluttag i hemmet. Det 
innebär att elbilen ansluts till ett eluttag, med en spänning på 230 V och strömstyrka på 
antingen 10 A eller 16 A i en fas. För att uppnå snabbare laddning behöver effekten öka, 
vilket sker när spänning, ström och antal faser ökar. Laddning med högre effekt, som 
går snabbare brukar betecknas som snabbladdning.55 

Laddning i ett vanligt eluttag är långsam i jämförelse med en bensin- eller 
dieseltankning som tar ett par minuter. Snabbladdning är däremot snabb i jämförelse 
med laddning i ett vanligt eluttag, men inte i jämförelse med bensintankningen. För att 
komma ner ytterligare i laddtid behövs högre effekt. Vilken laddtyp som ger en specifik 
effekt och hur lång tid det tar att ladda en ett normalstort elbilsbatteri på 20 kWh visas 
översiktligt i figuren nedan. De olika laddtyperna i figuren går att installera i vanliga 
svenska hem. Om större effekt önskas krävs mer omfattande installationer.56 

                                                
54 DailyTech (2010). Lithium Deposits Plentiful for EV Boom, But Prices Remain High 
55 Energimyndigheten (2009c). Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider, 
s. 20. 
56 Magnus Henke (2009), Transportenheten Energimyndigheten, personlig intervju. 
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Figur 4. Laddtyper i svenska hem och dess effekt samt hur många timmar det tar att 
fylla ett normalstort elbilsbatteri på 20 kWh.  

De två alternativen längst till vänster i figuren är laddning i vanliga eluttag, med 230 V, 
10 eller 16 A, enfas och tar 6 till 9 h för att ladda upp ett 20 kWh stort batteri. 
Alternativet längst till höger i figuren med en effekt på omkring 45 kW, spänning på 
400 V, strömstyrka på 63 A och tre faser kan betraktas som snabbladdning och 
laddtiden är då nere i en halvtimme. För enfasladdning i hemmet krävs ingen särskild 
installation mer än ett vanligt jordat eluttag. Möjligheten att för några tusen kronor 
installera snabbare laddning finns i de allra flesta svenska hus eftersom det generellt 
finns trefas framdraget till husen. För att trefaslösningen ska fungera kan kabeldragning 
till ladduttaget och en större säkring behövas.57  

Snabbladdning kan underlätta längre resor med elbilen, eftersom väntetiden vid 
laddstationen kan sänkas drastisk om stationerna erbjuder hög effekt.. Bil Sweden och 
Svensk Energi förespråkar därför en utbyggnad av snabbladdningsplatser längs de 
svenska motorvägarna.58 Behovet av snabbladdningsplatser i stadsmiljö anses bland 
intervjurespondenterna generellt sett vara litet.59  

Vad gäller standardisering för laddning av elbilar, behöver den utvecklas för att 
underlätta arbetet med att utforma kontakter och ladduttag. Det är biltillverkare, deras 
underleverantörer och elindustrin som arbetar med standardiseringen. Säkerhetsfrågan 
är också viktig i sammanhanget, eftersom högspänning kan vara farlig att hantera. Även 
betalningsstandarder behöver utvecklas.60 Förhandlingar kring standardisering av 

                                                
57 Henke (2009), personlig intervju. 
58 Perbo (2009), personlig intervju. 
59 Henke (2009), personlig intervju. & Eva Sunnerstedt (2009), Projektledare för miljöbilar på 
miljöförvaltningen Stockholms Stad, personlig intervju. & Christer Winbäck (2009), riksdagsledamot 
Folkpartiet, personlig intervju. 
60 Peter Herbert (2009), Projektledare inom laddinfrastruktur, Vattenfall Research and Development, 
telefonintervju. 
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laddning pågår därför på både europeiskt och globalt plan där representanter för 
standardiseringsorgan, elindustri, bilindustri och andra intresserade aktörer är 
involverade. Standardiseringsarbetet fokuserar främst på hur utformning av 
snabbladdning med höga strömstyrkor ska ske. Som det ser ut i nuläget kommer det 
förmodligen inte att utarbetas någon enskild global standard för laddning av elbilar, 
vilket bilindustrin helst önskar. Det beror på att elnäten i olika delar av världen skiljer 
sig med avseende på spänning, strömstyrka och eluttag. På global nivå finns i dagsläget 
fyra förslag på laddanslutningar. En europeisk arbetsgrupp ska ta ställning till om EU-
kommissionen bör peka ut en av dessa som europeisk laddstandard eller om 
marknadskrafter ska få avgöra vilken anslutning, som blir de facto-standard. Parallellt 
med detta kommer pilotprojekt att köras för att utvärdera de olika lösningarna i 
praktiken.61 

4.2.2 Sverige har välutbyggt elnät, men alla har inte laddtillgång hemma 
Sverige har ett välutbyggt elnät, vilket gör att laddmöjligheter för elbilar är goda jämfört 
med många andra länder. Elbilar går att ladda i vanliga eluttag, vilket gör laddning 
möjlig i många svenska hem, i motorvärmaruttag vid parkeringar, hos arbetsgivare och 
på andra ställen. Många har därför idag tillgång till eluttag för att ladda elbilar, men 
långt ifrån alla har denna tillgång. I en undersökning beställd av Vattenfall svarade 43 
% av 1 000 tillfrågade personer, att de saknar tillgång till elektricitet vid sin 
parkeringsplats, både vid hemmet och vid arbetsplatsen.62 Denna siffra ska dock tas 
med en nypa salt, eftersom kunskapsläget om elbilar hos allmänheten verkar vara 
bristfällig, vilket framkommer i en annan marknadsundersökning, beställd av Fortum. 
Där framkommer att 65 % av respondenterna anger, att möjligheten att ladda i ett 
vanligt eluttag, skulle få dem att köpa en elbil.63 Det kan därför tolkas som att 
respondenterna i Vattenfall-enkäten, som svarade att de inte har tillgång till elektricitet 
vid sin parkeringsplats, inte visste att elbilar kan laddas i vanliga eluttag. De som saknar 
möjlighet att ladda elbilen vid hemmet är i huvudsak de som bor i flerbostadshus, där 
också parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade.64 

4.2.3 Laddning sker främst hemma och på arbetsplatsen 
Tidigare elbilssatsningar i Göteborg under 1990-talet visade att publika laddstationer 
utnyttjades i liten grad. Fordonen laddades istället i hemmen. Samtidigt ansågs då att 
laddstationer ändå behövde finnas för att minska oron bland elbilsanvändarna för att 
batteriet i bilen skulle ta slut.65 Samma erfarenheter gjordes i Stockholms elbilsförsök 
under 1990-talet. Det visade sig där att publik laddning användes i begränsad 
omfattning och att i stort sett all laddning skedde i hemmen och på arbetsplatsen. 
Snabbladdningsstationer fanns, men användes i så liten omfattning att de ansågs 
onödiga. Laddstolparnas funktion ansågs i Stockholmsfallet främst vara 
informationsspridande och uppmärksamhetsskapande kring elfordon snarare än att 
verklig laddning av elbilar.66 

                                                
61 Peter Claeson (2009), Projektledare Industriteknik, Swedish Standards Institute, e-postkommunikation. 
62 Vattenfall (2009). Missuppfattningar och myter bromsar intresset för elbilar. 
63 Fortum (2009b). Undersökning om elbilar bland svenskarna, s. 7. 
64 Energimyndigheten (2009c). 
65 KFB (2000). Mer än 1 000 000 km! Elbilar i Göteborg 1992-1999, s.88. 
66 Stockholms stad, Miljöförvaltningen (2009). Strategi för elbilar och laddhybrider, s. 2. 
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4.2.4 Laddplatser byggs ut av flertalet aktörer 
I takt med att elbilarna i samhället blir fler kommer behovet av laddning att öka. Ett 
visst behov av laddplatser kommer finnas i stadskärnor där bilägaren saknar egen 
parkeringsplats. Det sker idag satsningar på att bygga ut laddplatser på flera håll. Det 
sker främst i traditionella infrastruktur- och energiaktörers regi, med Fortum, E.ON och 
Vattenfall i spetsen. Bland annat kan nämnas att Fortum i Stockholm har satt upp 
omkring 100 laddstolpar på olika ställen i staden och att E.ON i samarbete med Malmö 
Stad hösten 2009 satte i gång en utbyggnad där 250 laddstolpar sätts upp i 
Malmöområdet.67 Även drivmedelsföretaget Preem och restaurangkedjan McDonald’s 
har satt upp några enstaka laddstolpar i Stockholmsområdet och planerar på att bygga ut 
mer när efterfrågan på laddning ökar. Preem har satt upp laddstolpar på tre av sina 
mackar och McDonald’s har satt upp en laddstolpe på en av deras restauranger. Både 
McDonald’s och Preem erbjuder gratis laddning till sina kunder från dessa laddstolpar. I 
Preems fall motiveras detta med att förtjänsten i att sälja el i dagsläget, när elbilar 
knappt finns på vägarna, är väldigt låg. De ser i dagsläget installation av laddstolpar 
främst som ett sätt att kunna locka kunder till deras butiker. Handeln i butikerna står 
nämligen för en viktig del av intäkterna vid bensinstationerna. I McDonald’s fall vill de 
vara med och stötta elbilsutvecklingen genom ett testprojekt kring elbilsladdning och 
erbjuda gästerna ett mervärde medan de äter.68 En aktör som aktivt marknadsfört sig på 
temat ladding för elbilar är Fortum, som också samarbetar med flera aktörer kring att 
utveckla detta, däribland Göteborg Energi, Stockholms stad, Karlstad kommun, 
Stockholm Parkering, Skanska, Preem, Mitsubishi och Valmet Automotive.69 

På hemsidan www.uppladdning.nu finns en karta som visar var laddplatser finns över 
hela Norden. Där kan elbilsanvändaren se var laddning finns tillgänglig och själv lägga 
till platser där det går att ladda. I Stockholmsregionen finns omkring 70 ställen där 
elbilar kan laddas, företrädesvis vid bensinstationer.70 Dessa laddplatser vid 
bensinstationer består av existerande eluttag istället för specialdesignade laddstolpar. 
Laddstolpar som passar i gatumiljö kostar 15 000 – 20 000 kr exklusive installation.71 
På grund av att laddstolparna är dyra att sätta upp och efterfrågan på el vid publika 
laddstolpar osäker, är investeringen ekonomiskt riskfylld. Företagen som satsar på att 
bygga laddplatser gör det för att sälja el och/eller för att stärka sitt varumärke. I 
dagsläget tjänar inget företag i Sverige pengar på att sälja el till elbilskunder.72 

4.2.5 Laddstolpar i innerstaden konkurrerar om gatumark 
Det saknas gemensamma riktlinjer och planer för i vilken omfattning och var 
laddplatser för elbilar bör byggas ut. Tidigare elfordonsförsök i Sverige under 1990-
talet visade, som nämnts ovan, att laddningen företrädesvis skedde i vanliga eluttag i 
hemmet eller på jobbet snarare än vid publika laddstationer.73 Laddstolpar i urbana 
miljöer som i Stockholms innerstad kan också innebära viss problematik. Exempelvis är 
problemet där ofta att hitta en parkeringsplats överhuvudtaget och att dessutom hitta en 
                                                
67 Fortum (2009a). Åtta nya laddplatser i Ropsten i Stockholm. & Björn Mollstedt, Affärsutvecklare på 
Innovation och miljö, E.ON Nordic, telefonintervju. 
68 Petra Dahlman (2009), CSR/hållbarhetsansvarig McDonalds, personlig intervju. & Gyda Refslund, 
Affärsutveckling, Preem AB, telefonintervju. 
69 Jonas Tosting (2009), Affärsutvecklare, Fortum, personlig intervju. 
70 www.uppladdning.nu (2010). 
71 Börje Andersson (2009), Projektledare, Tallykey, telefonintervju. 
72 Henrik Wingfors (2009), Ansvarig för energieffektivisering och elfordon, Svensk Energi. 
73 Energimyndigheten (2009b). s. 20. 
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parkeringsplats med ladduttag blir då ännu svårare.74 Laddstolpar i gatumiljö 
konkurrerar också om gatumark och inskränker framkomlighet för snöröjning och för 
rörelsehindrade och synsvaga. I Stockholms innerstad fanns tidigare stolpar för 
betalning av parkeringsavgift vid många enskilda parkeringsplatser, men de har 
försvunnit och Stockholms Stad vill inte gå tillbaka till stolpar vid varje parkeringsplats 
p.g.a. framkomlighetsproblematiken. Om alternativet istället blir centralt placerade 
laddstolpar med uttag för flera parkeringsplatser kan det resultera i lång sladdragning, 
vilket leder till framkomlighetsproblem och snubbelrisk. Trafikkontoret i Stockholm har 
av Stockholms Stad fått i uppgift att utreda var laddplatser bör finnas, troligt är att det 
blir vid snedställda parkeringsplatser på mindre trafikerade gator. Idag finns inga 
särskilda regler för laddstolpar i staden, bygglov krävs exempelvis inte. Vem som har 
ansvar för underhåll och reparation vid vandalisering är ännu inte reglerat, men kommer 
förmodligen regleras framöver när laddplatser byggs ut. Ytterligare en problematik vid 
elbilsladdning är att parkeringsplatser för elbilar inte kan reserveras, eftersom elbilar 
inte är definierade som ett särskilt fordonsslag i lag om vägtrafikdefinitioner. Som 
elbilsförare är därför risken att laddplatsen är upptagen av vanliga bilar och således blir 
utan el.75 

4.2.6 Induktiv laddning kan vara ett alternativ på sikt  
Som ett framtida alternativ till laddning med sladd i eluttag undersöker flera 
biltillverkare möjligheten att ladda elbilar med induktiv laddning. Det handlar om att 
ladda batteriet i elbilen när den står parkerad, genom att el överförs via magnetfält utan 
kabel från en strömkälla, som ligger i marken under parkeringsplatsen. Det pågår också 
forskning kring att ladda elbilar i rörelse, med hjälp av magnetremsor eller kablar under 
vägarna. Induktiv laddning ligger dock en bra bit in i framtiden. Förutom fördelen att 
inga sladdar skulle behövas och mindre batterier skulle krävas, finns det fortfarande 
stora nackdelar med tekniken. Problemen handlar framförallt om att det blir 
effektförluster i laddningen och att värmeutvecklingen blir hög.76 

4.2.7 Batteribyte ett alternativ till laddning 
Ett sätt att komma runt problemet med att det tar lång tid att ladda upp elbilsbatterier är 
att byta ut sitt urladdade batteri mot ett fulladdat. Företaget Better Place har utvecklat ett 
sådant batteribyteskoncept tillsammans med biltillverkarna Renault och Nissan. 
Batterierna kan i konceptet bytas ut vid stationer och den stora fördelen är att elbilen 
kan få ett uppladdat batteri på tre minuter, vilket innebär att energipåfyllningstiden för 
elbilar i ett batteribyteskoncept, skulle bli lika snabb som för vanliga bensinbilar.77 Det 
företag som först lyckas med ett batteribyteskoncept kan också sätta en de facto-
standard som övriga elbilsleverantörer tvingas följa efter.78 Under intervjuer har dock de 
flesta respondenter uttalat sig i skeptiska ordalag kring batteribyte. Ett problem med 
batteribyte handlar bland annat om att det krävs en dyr och omfattande utbyggnad av 
batteribytesstationer.79 Avskrivningstiden på en laddstation som kostar 500 000 USD är 
67 år och får ur ekonomisk synvinkel betraktas av Tommy Lindholm på Vattenfall som 

                                                
74 Wingfors (2009), personlig intervju. 
75 Sunnerstedt (2009), personlig intervju. 
76 Ny Teknik (2010). Volvo testar laddning utan sladd. 
77 Boston Consulting Group (2010). s.5. 
78 Energimyndigheten (2009b). s. 22.  
79 Tommy Lindholm (2009), Fordonsexpert, Vattenfall, personlig intervju. & Mollstedt (2009), personlig 
intervju. 
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orealistiskt.80 Ett annat problem är, att det vid vissa tidpunkter när många personer vill 
åka bil från samma ställe, skulle kunna skapas en efterfrågan som är långt större än vad 
stationerna kan klara av. Ett exempel skulle kunna vara en rockkonsert, då mängder av 
bilister vill åka hem samtidigt från samma plats, vilket skulle leda till att efterfrågan på 
batteribyte i detta område vid den tidpunkten skulle överstiga batteribytesstationernas 
kapacitet att leverera uppladdade batterier.81 Batteribyte anses inte heller vara en helt 
säker och smidig lösning, trenden för bilar idag går snarare mot att komponenter blir 
integrerade och svårbytta. Ur trafiksäkerhetssynpunkt måste batterierna också sitta fast, 
vilket blir problematiskt när de samtidigt ska vara enkla att ta loss vid 
batteribytesstationen.82  

4.3 Drivmedel 
Sveriges transportsektor står för c:a 70 % av Sveriges totala oljeanvändning idag. 
Oljeanvändningen har också ökat kraftigt i takt med att transportsektorn växt. 
Oljeanvändningen ökat med 80 % från 1970 till idag.83 Om personbilsflottan helt eller 
delvis ställs om till eldrift finns således möjligheten att minska oljeanvändandet och 
därmed också oljeberoendet. 

4.3.1 Eldrift effektivare än förbränningsmotordrift 
En konventionell förbränningsmotorbil kan använda 15-20 % av energin i bränslet för 
att föra fordonet framåt. Den övriga delen förloras i värme. Elbilen kan däremot 
omvandla upp till 86 % av energin i batteriet till rörelseenergi som för bilen framåt.84 
Om den totala energieffektiviteten från källa till hjul betraktas, d.v.s. då energiåtgången 
för bearbetning och transport av energikällan också räknas in, är elbilar också 
energieffektivare än bensin- och dieselbilar. För bensin- och dieselbilar ligger siffran 
mellan 12-20 % energieffektivitet från källa till hjul. För batteribilar ligger motsvarande 
siffra på mellan 20-40 %. Spannet på energieffektiviteten beror på varierande 
egenskaper hos olika energikällor, distributionssätt och bilmodeller. Dessa siffror 
baseras på beräkningar där elektricitetskällan är gas och kol. I Sverige där 
elproduktionsmixen till nästan hälften är baserad på vattenkraft, som har en väldigt hög 
verkningsgrad, blir energieffektiviteten från källa till hjul för elbilar ännu lite högre, 
uppemot 30 – 50 %.85 En elbil i Sverige är alltså med dagens förutsättningar ungefär 
dubbelt så energieffektiv som en bensin- eller dieselbil. 

4.3.2 Prisutveckling på olja och el påverkar elbilens attraktivitet 
I dagsläget är det låga elpriset i kombination med en effektiv elmotor en fördel för 
elbilen gentemot andra drivmedelsalternativ, eftersom den rörliga drivmedelskostnaden 
blir mycket låg. Hur priset för el gentemot de konkurrerande drivmedlen bensin, diesel 

                                                
80 Lindholm (2010), e-postkommunikation. 
81 Tommy Lindholm (2009), Fordonsexpert, Vattenfall, personlig intervju. & Mollstedt (2009), personlig 
intervju. 
82 Lindholm (2009), personlig intervju. & Lindbergh (2009), personlig intervju. 
83 Energimyndigheten (2008a). Sektorsfördelad oljeanvändning. & Energimyndigheten (2009b): 
Transportsektorns energianvändning 2008. 
84 Deutsche Bank (2008). s. 8. 
85 Citigroup Global Markets (2009). All Hail the Electric Car. s. 17-18. 
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och till viss mån även biobränslen som etanol och biogas utvecklas i framtiden, är 
därför avgörande för elbilens attraktivitet på marknaden.86 

4.3.3 Oljepriset förväntas stiga 
Under 2008 och 2009 varierade priset på råolja kraftigt. Priset på råolja utgör den av 
marknaden rörliga delen av bensinpriset. Utöver råoljan består bensinpriset till största 
delen av skatter. (Hur råoljepriset hänger samman med bensinpriset vid pump redogörs i 
Appendix 1 – Prognosmodell.) Priset gick upp från 80 USD/fat till 140 USD/fat för att 
sedan sjunka till omkring 50 USD/fat. I februari 2010 låg råoljepriset på 77 USD/fat.87 
IEA (International Energy Agency) har gjort långsiktiga bedömningar av hur 
råoljepriset kommer att utvecklas, där de beräknar att priset 2010 hamnar på 80 USD/fat 
och sedan ökar till 100 USD/fat 2020 och 115 USD/fat 2030.88 IEA:s prognoser har 
dock blivit kritiserade för att ha en kraftig övertro på framtida råoljeproduktion.89 
Deutsche Bank anser till skillnad från IEA att oljepriset kommer nå en topp på ungefär 
110 USD/fat år 2016 för att sedan sjunka p.g.a. minskad efterfrågan.90 Osäkerheten i 
beräkningarna handlar mycket om hur stor inverkan en lägre produktionskapacitet har 
för oljepriset. Lägre produktion höjer normalt sett priset på olja, men det är oklart hur 
pass stark denna inverkan är, i jämförelse med andra marknadsmekanismer, som 
exempelvis världsmarknadens efterfrågan och säkerhetsutvecklingen i oljerika länder 
som. Irak. 

Förutom tillgång, produktionskapacitet och efterfrågan ger en blick tillbaka i historien 
en fingervisning om att oljepriset kan komma att svänga rejält beroende på vad som 
händer i omvärlden. Oljepriset har haft en ojämn prisutveckling sedan 1970-talets 
oljekris, beroende på att omvärldshändelser som krig och konjunkturnedgångar genom 
historien har haft en stor påverkan på oljepriset.91 Eftersom olja är en globalt efterfrågad 
råvara som finns enbart i vissa delar av världen kan denna osäkerhet och kraftiga 
variation i oljepriset väntas bestå även i framtiden. (Se Figur 5.) 

                                                
86 McKinsey Quarterly (2009). s. 89 & Deutsche Bank, Global Markets Research (2009). The Peak Oil 
Market – Price dynamics at the end of the oil age. s. 3. 
87 Oil-Price.net (2010). 
88 International Energy Agency (2008). World Energy Outlook 2009. s. 6. 
89 Aleklett, K., et al. (2009). The Peak of the Oil Age – Analyzing the world oil production Reference 
Scenario in World Energy Outlook 2008. 
90 Deutsche Bank (2009). s. 5. 
91 World Wildlife Found  (2008). s.27-31. 
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4.3.4 Elpriset förväntas sjunka  
I en utförlig prognos för elmarknadspriser i Norden förutspås det nordiska elpriset vara 
fortsatt lågt relativt övriga Europa. Priset förväntas initialt öka från dagens pris på 
omkring 0,50 kr/kWh till omkring 0,65 kr/kWh år 2013. Därefter förväntas priset sjunka 
till 0,30 kr/kWh omkring 2020. För perioden 2020 fram till 2036 ligger prisprognosen 
på mellan 0,30-0,35 kr/kWh. Det låga elpriset beror på kraftigare ökning av tillgången 
än efterfrågan. Tillgången på el ökar i Norden med den kärnkraftsutbyggnad som sker i 
Finland, en förbättra driftsäkerhet i nuvarande reaktorer samt den vindkraftsutbyggnad 
som sker i hela Norden. Att elpriset förväntas sjunka beror också på att priserna på 
fossila bränslen som kol och naturgas förväntas sjunka. Dessa prognoser bygger på att 
ett globalt handelssystem för koldioxidutsläpp inte förväntas införas. Avsaknaden av ett 
globalt handelssystem håller nere produktionskostnaderna på el från fossileldade 
kraftverk. Om ett sådant system införs förväntas elpriset på lång sikt att ligga 0,20-0,25 
kr/kWh högre än ovan angett.93 Även Energimyndigheten skissar på att elpriset för 
perioden 2015-2030 ligger i nivå med 2010.94 

Vad gäller den ökade elförbrukning som en omställning till elbilar innebär, handlar det 
om hanterbara mängder. Om hela Sveriges fordonsflotta skulle ersättas med elbilar idag 
skulle det innebära att elförbrukningen ökade med 10 TWh, vilket är mindre än tio 
procent av landets totala elanvändning idag.95 

                                                
92 World Wildlife Found  (2008). s.29. 
93 Per-Erik Springfeldt (2009), Elmarknadsexpert, Sweco Energuide, personlig intervju. 
94 Energimyndigheten (2009c). Långsiktsprognos 2008. s. 64-70.   
95 Energimyndigheten (2009a). Tema elbilar: Nyladdad – tredje gången gillt för elbilen. 

Figur 5. Råoljeprisets utveckling från 1946 fram till 2006 annoterad med stora 
världshändelser. Något som inte framgår i figuren är att priset år 2008 steg kraftigt upp 
till 140 USD för att sedan sjunka till 50 USD.92 
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4.4 Marknad 

4.4.1 Introduktionen av framgångrik teknik en process i flera faser 
För att få en uppfattning om hur teknik som elbilar kan introduceras på marknaden, är 
det lämpligt att jämföra med hur introduktioner av framgångsrik teknik i allmänhet ser 
ut. I många fall kan marknadsutvecklingen för teknik som etableras på marknaden 
liknas vid en S-kurva. (Se figur Figur 6) Marknadsutvecklingen för teknik som 
framgångsrikt etableras på marknaden kan delas upp i olika faser enligt figuren nedan.   
 

 
Figur 6. Vid introduktion av teknik som framgångsrikt etableras på marknaden ökar 
marknadsandelarna ofta med tiden i form av en S-kurva.96 
 
Av S-kurvan framgår att introduktionen av ny teknik ofta går långsamt till en början 
innan den tar ordentlig fart, sprids till den stora massan och till slut blivit etablerad. 
Förberedelsefasen karaktäriseras av forskning, utveckling, demonstration och andra 
förbereder inför den förestående marknadsintroduktionen. I introduktionsfasen börjar 
tekniken säljas på marknaden, men fortfarande kvarstår ofta begränsningar som t.ex. 
osäkerhet hos konsumenter, tekniska problem, brist på affärsmodeller och juridiska 
hinder. Tillväxtfasen kommer när dessa begränsningar successivt elimineras, när den 
nya tekniken prestandamässigt kan mäta sig med den etablerade teknik som den 
konkurrerar med. Det gör att den nya tekniken börjar ta allt större marknadsandelar, 
speciellt inom vissa kundsegment som har råd med den nya tekniken. Sedan följer en 
genombrottsfas då den nya tekniken lanseras i stor skala och intresserar fler 
kundsegment vilket gör att den på allvar etableras på marknaden. Slutligen nås 
kommersialiseringsfasen, då den nya tekniken är både prestandamässigt och prismässigt 
mer attraktiv än konkurrerande alternativ.97 

Denna modell är naturligtvis en förenkling av verkligheten och inte applicerbar på 
marknadsutveckling för all sorts teknik, men faktum är att den i stora drag är 
applicerbar när det gäller många nya tekniker som har etablerats genom historien, 
förutsatt att den är framgångsrik. (Se Figur 7) Den kan också förväntas vara någorlunda 

                                                
96 Elforsk: Styrmedel för introduktion av eldrivna fordon och utbyggnad av laddinfrastruktur. s.9 
97 Ibid. s.8-10 
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applicerbar för hur marknadsutvecklingen för elbilar kan komma att se ut. Det är 
sannolikt att de relativt dyra elbilarna till en början sprids långsamt till vissa 
nischmarknader och tidiga användare. För elbilarna kommer efter en tid att spridas då 
tekniken utvecklats ytterligare, tillverkningen kommit upp i skala och priserna sjunkit 
nå ut till privatpersoner i större utsträckning.98 

 

4.4.2 Elbilsmarknaden befinner sig i en förberedande fas 
I dagsläget befinner sig elbilsmarknaden i en förberedande fas. Mycket forsknings- och 
utvecklingsarbete pågår inom bilindustrin, för att utveckla prototyper som senare 
utvecklas och därefter kan introduceras på marknaden i stor skala. I Sverige pågår också 
för tillfället ett antal demonstrationsprojekt med elbilar på olika platser i landet. Många 
av dessa projekt är initierade av elbolag i samarbete med Power Circle, en 
branschorganisation för den svenska elindustrin. Inom projekten samarbetar elbolag, 
kommuner och lokala entreprenörer. Det gemensamma syftet för de olika 
demonstrationsprojekt som pågår, är att sprida elbilen på marknaden, utvärdera tekniska 
egenskaper hos elbilarna samt att skapa kunskap kring affärsmodeller, användarmönster 
och utformning av laddinfrastruktur.100 Demonstrationsprojekt av det slag som pågår nu 
pågick också under 1990-talet i Sverige. Från dessa projekt har kunskap kring bl.a. 
upphandling av elbilar, användningsmönster och behov av laddinfrastruktur byggts 
upp.101 På grund av stora svårigheter att få tag på elbilar har många av dagens 
demonstrationsprojekt inte kunnat sättas igång i full skala ännu, men under 2010 väntas 
detta problem lösas då några nya modeller av elbilar lanseras på marknaden.102  

4.4.3 Endast ett fåtal elbilar på den svenska marknaden idag 
Batteri- och laddhybridbilar finns 2010 i mycket begränsad utsträckning på de svenska 
vägarna. Totalt finns omkring 15 000 registrerade elbilar i form av batteribilar, hybrider 
och laddhybrider i Sverige. Den absolut största delen av dessa är hybridbilen Toyota 

                                                
98 Elforsk (2009b). s. 16-21 
99 New York Times (2008). You Are What You Spend. 
100 PowerCircle (2008). Vind i tankarna. 
101 KFB (2000b). Batteribilen rullar in. s. 10-24. 
102 Ny Teknik (2009). Svenska el-Fiaten löser elbilsbristen. 

Figur 7. Marknadsutveckling i USA för olika nya tekniker. Andel av amerikanska 
hushåll som har tekniken i fråga.99 
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Prius. Det totala antalet registrerade batteribilar var år 2009 mindre än 200. 
Laddhybridbilar finns det bara några enstaka exemplar av i landet.103 

Inköpspriset på en batteribil med omkring 15 mils räckvidd är i dagsläget avsevärt 
högre än priset på motsvarande bensin- eller dieselbil. Det råder delade meningar om 
hur mycket merkostnaden i inköpspris för en elbilar är i förhållande till jämförbar 
bensin- eller dieselbil. Att döma av de elbilar, som börjat komma på marknaden och 
inom kort lanseras, varierar den extra kostnaden i intervallet 100 000 till 250 000 kr.104 
Laddhybridbilarna går ännu inte att köpa på den svenska marknaden. De väntas komma 
kring 2012 och antas de p.g.a. dubbla drivlinor kosta avsevärt mer än batteribilarna.105 
De renodlade batteribilarna som funnits på marknaden de senaste åren har i huvudsak 
inte varit tillverkade av traditionella biltillverkare, utan mer nischade företag som Think 
och Tesla. Frånsett mindre serier av dessa bilar har det under de senaste åren inte gått att 
köpa elbilar på marknaden. De få batteribilar som funnits på marknaden fram till 2010, 
har också varit väldigt dyra. När Mitsubishi, som blir den första av de större 
biltillverkarna som släpper en batterimodell på den svenska marknaden i slutet av 2010, 
väntas priset bli något lägre. I Japan släpptes modellen, som heter i-MiEV, hösten 2009 
och kostade då motsvarande c:a 300 000 kr.106 Mitsubishi i-MiEV har ett batteri på 16 
kWh, vilket ger en räckvidd på c:a 16 mil.107 Det svenska företaget EV Adapt kommer 
också under 2010 att leverera c:a 400 Fiat 500-bilar, som konverteras till batteribilar. 
Priset på dessa är 400 000 kr inkl. moms och de har en räckvidd på 12 mil.108 
Biltillverkarna försöker få fram elbilar till marknaden och fram till 2012 kommer 17 
elbilsmodeller från olika biltillverkare ha introducerats.109    

4.4.4 Företag och offentlig sektor genomför upphandlingar under 
introduktionsfasen 

Upphandlingar av enskilda aktörer eller flera olika aktörer tillsammans, kan bidra till att 
ny teknik sprids och etableras på marknaden. Detta är särskilt effektivt när det handlar 
om teknik som är dyr, vilket är fallet med elbilar. Upphandling har tidigare visat sig 
vara ett effektivt sätt att etablera alternativ till bensin- och dieselbilar på marknaden. 
Stockholms stad samordnade under slutet av 90-talet och början på 2000-talet 
upphandlingar av etanolbilar tillsammans med en rad aktörer, vilket ledde till att dessa 
bilar fick ett genombrott på marknaden.110 Under hösten 2009 påbörjade Stockholms 
stad i samarbete med Vattenfall, en gemensam upphandling av elbilar för svenska 
företag och organisationer. I det första skedet gjordes en förstudie för att undersöka 
vilka typer av batteribilar och laddhybrider som är av intresse och för att uppskatta hur 
stor efterfrågan för elbilar kan bli de kommande åren. De preliminära resultaten från 
marknadsundersökningen visar att drygt 100 kommuner och företag tillsammans 

                                                
103 Håkan Granlund (2009), Transportstyrelsen, e-postkorrespondens. 
104 Christer Asplund (2009), Projektledare, Power Circle, personlig intervju. Anders Kärrberg (2009), 
Ansvarig för myndighetskontakter, Volvo Personvagnar, föredrag under Elforskdagen. 
105 Johansson (2010), personlig intervju. 
106 Smartson  (2009). Mitsubishi i-Miev. 
107 Green car congress (2008). & Mitsubishi (2009). iMiEV – Mitsusishis nya elbil. 
108 Ny Teknik (2009). 
109 Citigroup (2009). s 32. 
110 Sunnerstedt (2009), personlig intervju. 
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uttrycker ett behov av drygt 12 000 batteribilar och laddhybrider för perioden 2011-
2014.111  

4.4.5 Konsumenter visar intresse, men har dålig kunskap 
Genom några marknadsundersökningar som det senaste året har genomförts på uppdrag 
av Elforsk, Fortum och Vattenfall ges en uppfattning om hur efterfrågan på elbilar ser ut 
i Sverige idag. Enligt dessa marknadsundersökningar framgår att en övervägande 
majoritet skulle vilja skaffa en elbil om pris och prestanda låg i paritet med en bensin- 
eller dieselbil, men att endast 12 % är intresserade av att köpa en elbil med det pris och 
den prestanda elbilar har idag.112 Av de som tänkte sig köpa ny bil inom 3-4 år trodde, 
14 % att de skulle köpa en elbil. När mer information om hur prestandan på kommande 
elbilar och hur de fungerade gavs, ökade siffran till 28 %. Om det dessutom skulle 
finnas möjlighet att ladda elbilar snabbt på platser längs vägarna ökade intresset att köpa 
elbil till 73 % bland dem, som planerat att köpa bil inom kort. När det gäller potentiella 
köpare av elbilar har det visat sig i en enkätundersökning att efterfrågan på elbilar är 
störst hos välutbildade män med hög inkomst, som arbetar i privat sektor och bor i eget 
hus.113 

Över två tredjedelar av de svarande i en enkätundersökning, beställd av Fortum, ansåg 
att kort räckvidd och få laddningsstationer var negativt med elbilen. Lika många anger 
att längre körsträcka per laddning skulle få dem att köpa elbil vid nästa bilköp. 65 % 
uppger också att de skulle köpa en elbil om de kunde ladda dem i ett vanligt eluttag.114 
Detta resultat visar att det finns en stor okunskap kring elbilar, då de faktiskt går att 
ladda i vanliga eluttag. Att allmänheten har dålig kunskap bekräftas också i en 
kartläggning från Vattenfall där 77 % ansåg att de hade dåliga eller mycket dåliga 
kunskaper om elbilar.115 

4.4.6 Elbilen, en teknik som innebär förändringar för bilindustrin 
Bilindustrin påverkades hårt av den ekonomiska krisen, som slog till hösten 2008. Inte 
minst har det märkts av tydligt hos de två ”svenska” biltillverkarna Volvo och Saab. I 
en svår tid med kraftigt sjunkande efterfrågan och försäljning har det från vissa håll 
inom bilindustrin varit extra tufft att ställa om och satsa på utveckling och produktion 
av nya elbilsmodeller.116 Bilindustrin har börjat satsa på miljöbilar i allmänhet och 
elbilar i synnerhet. Ett talande exempel på detta, är attitydförändringen hos den 
amerikanska biltillverkarallians, som under 90-talet ledde kampen mot det politiska 
beslut, som togs i Kalifornien om att successivt ställa om bilflottan till bilar som gav 
nollutsläpp av koldioxid. Nu har samma allians gått ut och sagt att de ska vara ledande i 
att producera bilar med låga koldioxidutsläpp.117 Det har alltså skett en stor 
attitydförändring inom bilindustrin och idag satsar nästan alla stora biltillverkare på 
elbilar, vilket gör att utbudet av elbilar på marknaden kommer att växa ordentligt de 
närmaste åren.118 Denna omställning är bland annat driven av konsumenter, som de 
                                                
111 Stockholms stad, (2009). Vi har bestämt oss för en framtid med eldrivna bilar - har du?. & Vattenfall 
(2010). Stort intresse för elbilar. 
112 Elforsk (2009a). & Vattenfall (2009). Missuppfattningar och myter bromsar intresset för elbilar. 
113 Elforsk (2009a). s. 14-17. 
114 Fortum (2009b). s. 6-7. 
115 Vattenfall (2009). 
116 Kärrberg (2009), föredrag Elforskdagen. 
117 EV WORLD (2009). LA 2009: Some Pleasant Surprises, Some Disappointments. 
118 Citigroup (2009). s 32-45. 
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senaste 12-18 månaderna har svängt från att tidigare ha föredragit kraftfulla och 
bränsletörstiga motorer, till att efterfråga bränslesnåla och miljövänliga bilar i mycket 
större utsträckning.119 

Traditionellt sett har mycket av biltillverkarnas kärnkompetens handlat om att utveckla 
förbränningsmotorn. När elbilsmodeller nu ska lanseras behöver både ny kompetens 
byggas upp och viss omställning av produktionsprocesser ske, då bilarna byggs kring en 
elmotor och ett batteri, istället för en förbränningsmotor och bränsletank. I denna 
omställning kommer batteritillverkare bli en ny stor och mycket viktig underleverantör 
till bilindustrin. Det byggs nya batterifabriker på flera håll i världen och 
marknadsanalytiker spår en explosionsartad utveckling med tiodubblade 
försäljningssiffror för batterier bara de närmaste fem åren.120 Biltillverkare har relativt 
lite kunskap om batterier. För att utveckla nära samarbete och säkra leveranser av 
högkvalitativa batterier till ett bra pris, har de flesta stora biltillverkare bildat allianser 
med batteritillverkare.121 En annan förändring för bilindustrin, som följer av en ökad 
omställning mot elbilar är, att eftermarknaden förändras. En stor del av förtjänsterna 
inom bilindustrin kommer från försäljning av reservdelar, service och reparationer. 
Denna eftermarknad kommer på sikt att minska något eftersom elbilar varken har 
förbränningsmotor, avgassystem eller växellåda. Den minskade försäljningen på 
eftermarknaden kommer dock att ta tid, då nybilsförsäljningen endast står för en bråkdel 
av den totala bilparken. Eftermarknad kommer också att finnas då elbilarna blir allt fler, 
trots att de inte förväntas ge lika stora intäkter som för bensin- och dieselbilar.122 

4.4.6.1 Elbilens höga inköpspris gör nya affärsmodeller aktuella 

Elbilar har idag ett avsevärt högre pris än motsvarande bensin- och dieselbilar p.g.a. att 
batteriet är en dyr komponent. Driftskostnader i form av drivmedel är däremot mycket 
billigare för elbilar. Ett sätt att utjämna förhållandet mellan inköp och drift är att 
upprätta ett leasingavtal vid inköpet av elbilen. En sådan lösning gör att den höga 
inköpskostnaden minskar, då köparen får möjlighet att dela upp kostnaden för antingen 
enbart batteriet eller hela bilen under hela ägandetiden. Samtidigt kan risken för den 
stora utgift ett batterihaveri skulle kunna innebära elimineras med ett leasingavtal 
mellan kund och biltillverkare, där försäkring kan ingå i avtalet. Flera biltillverkare 
planerar att sälja kommande elbilar efter denna affärsmodell.123 

En annan möjlighet för biltillverkare att minska den höga inköpskostnaden för elbilar är 
att erbjuda kunden olika storlek på batteriet vid inköpet. Detta skulle kunna 
åstadkommas genom att batteriet monteras i ett utrymme, som möjliggör att samma 
bilmodell kan drivas med batterier av olika storlekar. Denna flexibilitet skulle göra att 
kunder, som dagligen åker korta sträckor kan, välja ett mindre och billigare batteri 
medan de kunder, som åker längre, följaktligen kan välja ett något större och dyrare 
batteri.124 
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4.5 Styrmedel  
Styrmedel ger politiker möjlighet att påverka och styra samhället mot uppsatta mål. I 
den svenska transport- och energisektorn används styrmedel traditionellt med avsikten 
att stimulera miljövänlig och energieffektiv verksamhet framför miljöbelastande och 
energiineffektiv verksamhet.  

De få elbilar, som går att köpa idag, är avsevärt dyrare i inköpskostnad jämfört med 
motsvarande bensin- och dieselbilar. Drivmedelskostnaden är visserligen billigare för 
en elbil, men det påverkar fortfarande bara totalkostnaden för att äga en elbil i relativt 
liten utsträckning. Det gör att styrmedel är en förutsättning för att elbilar prismässigt ska 
kunna konkurrera med bensin- och dieselbilar på marknaden. I takt med att batterier blir 
bättre och billigare samt serietillverkning i större skala påbörjas, väntas elbilar sjunka i 
pris och närma sig motsvarande bensin- och dieselbilar. Eftersom teknikutvecklingen 
kommer att ta tid, kommer också styrmedlens utformning i stor utsträckning att avgöra i 
vilken omfattning och hur snabbt elbilar kan etableras på marknaden. 

I detta kapitel avhandlas fortsättningsvis utformning av styrmedel i olika former. 
Därefter presenteras vilka styrmedel som finns rörande elbilar idag och slutligen 
sammanställs vilka styrmedel, som kan bli aktuella att införa för elbilar, mestadels 
baserat på synpunkter som framkommit under intervjuer. 

4.5.1 Utformning av styrmedel 
Att utforma styrmedel på ett bra sätt är en svår uppgift. Tanken med styrmedel är att de 
ska bidra till att uppnå avsedda mål, samtidigt som de ska vara skattefinansiellt hållbara 
och inte snedvrida konkurrensen på marknaden till orimliga proportioner. För att 
styrmedlen ska vara så träffsäkra och ändamålsenliga som möjligt måste ställning tas till 
hur stark styreffekt styrmedlet ska ha, vilka grupper i samhället det ska rikta sig till och 
hur länge det ska vara i kraft.125 

En grundläggande fråga att ta ställning till i utformandet av styrmedel för bilar och 
bilanvändning är huruvida det ska riktas mot fasta eller rörliga kostnader. I denna 
frågeställning är det viktigt att ha en bra uppfattning över hur förhållandet mellan fasta 
och rörliga kostnader ser ut och hur stora delar de utgör av den totala ägarkostnaden. 
Den totala ägarkostnaden är den sammanlagda kostnaden för bilen under den 
ägandeperioden. Den inkluderar fasta kostnader som har med inköp och ägande att göra 
(inköpskostnad, fordonsskatt, försäkringskostnad och besiktningskostnad) samt rörliga 
kostnader som har med bilens användning att göra (drivmedelskostnad, reparationer, 
parkeringsavgifter, trängselskatt).126 

Förutom skatter och subventioner riktade mot användare, kan även andra typer av 
styrmedel av mer reglerande karaktär riktad mot tillverkare användas, för att påverka 
marknadsutveckling. Från EU-håll har bl.a. ett direktiv trätt i kraft som innebär att alla 
medlemsländer ska ha fordonsflottor som drivs av 10 % förnyelsebart bränsle år 2020. 
Det finns också en förordning med syfte att få biltillverkare att i sin nybilsförsäljning 
reducera koldioxidutsläpp. Förordningen införs stegvis med början 2012 då 65 % av alla 
sålda nya bilar måste släppa ut mindre än 120 gram koldioxid per km. Från 2012 ökar 
denna andel varje år fram till 2015 då 100 % av alla sålda nya bilar omfattas. EU har 
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också satt upp ett mål om att detta utsläppstak ska sättas till 95 gram koldioxid per km 
till år 2020, men detta mål är inte lagstadgat.127 

En annan form av styrmedel är, att från statligt håll ekonomiskt stödja näringsliv och 
lärosäten i forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram. Bidrag till forskning 
och utveckling, gör att kompetens kring elbilar byggs upp, som kan driva inhemsk 
industri att tidigt etablera sig och ta marknadsandelar på en framväxande marknad. 
Demonstrationsprogram kan stimulera marknadsutvecklingen genom att bilar köps upp 
och infrastruktur byggs ut. Elbilar synliggörs också genom demonstrationsprojekt, 
eftersom de ökar medvetenhen och kunskapen kring den nya tekniken för den breda 
allmänheten. Det främjar också olika marknadsaktörer att samarbeta och lösa de 
utmaningar som ofta finns i ett tidigt skede av marknadsutvecklingen för ny teknik.128 

4.5.2 Styrmedel för elbilar idag 
Det finns i dagsläget två skatteförmåner som direkt riktar sig till elbilar: fem års 
befrielse från fordonsskatt och reducerad förmånsbeskattning för elbil som tjänstebil.  

4.5.2.1 Elbilar undantagna fordonsskatt i fem år 

Fordonsskatten är idag utformad på två olika sätt beroende på bilens ålder. För bilar 
som är av en årsmodell äldre än 2006 är fordonsskatten baserad på fordonsslag, 
drivmedel och skattevikt. För bilar av årsmodell 2006 och nyare är fordonsskatten 
fortfarande baserad på fordonsslag och drivmedel, men den viktbaserade skattedelen är 
ersatt av en koldioxidbaserad del.129 Från och med den 1 januari 2010 är bilar med 
bättre miljöegenskaper, där elbilar är inräknade, föremål för fem års befrielse av 
fordonsskatt.130 Denna skattebefrielse innebär att en ägare av en elbil jämfört med en 
ägare av den genomsnittliga nybilen 2008 i fråga om koldioxidutsläpp sammanlagt 
slipper betala 6 975 kr under de fem år skattebefrielsen gäller.131 

4.5.2.2 Reducerad förmånsskatt gynnar elbilar 

Elbilar är idag, tillsammans med andra miljöbilar, föremål för reducerad 
förmånsbeskattning. Förmånsskatt betalas av anställda för vissa förmåner som fås som 
ersättning för arbete i annan form än kontanter. Som en del av lönen, kan en 
arbetsgivare då erbjuda en förmån i form av att den anställde får tillgång till en bil, som 
kan användas även privat. Denna förmån är skattepliktig och värdet på förmånen ska 
motsvara den inbesparing en genomsnittlig förmånstagare gör genom bilförmånen 
jämfört med att äga bilen själv. Förmånsvärdet räknas ut med en schablon som till 
största del grundas på nybilspriset, men också på en räntesats samt prisbasbeloppet. 
Olika sorters miljöbilar är föremål för olika stora reducerade förmånsvärden. För elbilar 
gäller att förmånsvärdet är reducerat med 40 % i förhållande till jämförbar bensin- eller 
dieselmodell, men får nedsättningen inte vara mer än 16 000 kr för ett helt år.132  
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För att få en uppfattning kring hur stort detta incitament är i kronor kan nämnas att 
hybridbilen Toyota Prius (som är föremål för samma reducerat förmånsvärde som 
batteribilar och laddhybridbilar) år 2009 hade ett 14 400 kr lägre förmånsvärde per år, 
jämfört med närmast jämförbara bensinbil. Detta resulterar i 4 608 kr lägre förmånsskatt 
vid 32 % inkomstskatt respektive 7 488 kr lägre förmånsskatt vid 52 % inkomstskatt, i 
förhållande till vad tjänstebilisten hade fått betala i förmånsskatt för närmast jämförbara 
bensinbil.133 Eftersom det i dagsläget inte existerar några batteribilar på marknaden är 
det svårt att sia om exakt hur fördelaktig den reducerade förmånsbeskattningen blir för 
dessa, men förmånsbeskattningen för hybridbilar ger en god fingervisning om ungefär 
hur stort det ekonomiska incitamentet kommer att bli. 

Det reducerade förmånsvärdet har visat sig vara ett kraftfullt incitament för 
förmånstagare att välja en miljöbil som tjänstebil. Av bilar som såldes som förmånsbilar 
var 19,3 % miljöbilar år 2008.134 Förmånsbilar stod då för en dryg tredjedel av den 
sammanlagda nybilsförsäljningen i Sverige på drygt 250 000 bilar.135 Eftersom 
arbetsgivare, som ger anställda förmånsbil, betalar sociala avgifter på förmånen finns 
också ett incitament för arbetsgivaren att förespråka för den anställde att välja en elbil 
före en bensin- eller dieselbil. Analyser av svensk nybilsförsäljning visar att 
privatpersoner i genomsnitt köper en ny bil för 200 000 kr, medan den genomsnittliga 
tjänstebilen kostar ungefär 75 000 kr mer.136 Den reducerade förmånsskatten för 
miljöbilar kommer att gälla fram till och med 2011, sedan ska ett nytt politiskt beslut tas 
om utformningen av denna skatt.137 

4.5.3 Statliga stöd till forskning, utveckling och demonstration för elbilar 
Energimyndigheten föreslog maj 2009 i sin rapport ”Kunskapsläge angående 
marknaden för elfordon och laddhybrider” ett statligt elfordonsprogram med en budget 
på 250 – 600 miljoner kr, som under en fyraårsperiod skulle satsas på forskning, 
utveckling och demonstration av olika slag med syfte att stimulera marknaden för 
elbilar. Förslaget antogs inte i budgetpropositionen för 2010, men från 
Energimyndighetens håll, är uppfattningen att regeringen – trots uteblivna pengar – 
stödjer idéerna om mer satsning på elbilar på ett indirekt genom generellt ökade anslag 
och mer fokus på transportfrågor.138  

Det finns i dagsläget i huvudsak två större statliga forskningsprogram för forsknings- 
och utvecklingsprojekt rörande elbilar som stöds med statliga medel. Det ena är ett 
forskningsprogram som benämns FFI (Fordonsstrategisk forskning & innovation), som 
från och med år 2009 tilldelas 450 miljoner kr till fordonsforskningsprojekt, med krav 
på motsvarande finansiering från näringslivet.139 En del av anslagen inom detta program 
går i dagsläget till forskning och utveckling av elbilar.140 Det andra är det nystartade 
statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB, som bildats som en reaktion på den 
ekonomiska krisen. Fouriertransform har 3 miljarder att investera i forsknings- och 
                                                
133 Tommy Crona (2009), Produktchef, Toyota Center Metro Auto, e-postkorrespondens. 
134 Ynnor, (2009). Tjänstebilsguide 2009. s. 115. 
135 Nordiska Minsiterrådet (2008). Trafikafgifter og klimapåvirkning – Hvordan sænker vi bilernes CO2-
udledning? 
136 BioEthanol for Sustainable Transport (2009). s. 40. 
137 Second Opinion (2009). Åsa Torstensson: standardisering måste till för att öka antalet elbilar. 
138 Henke (2009), personlig intervju. 
139 Industrikommitén (2009). Strategiska FoU-program 2009 - Industrin viktig för strategiska 
Forskningssatsningar. 
140 Henke (2009), personlig intervju. 
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utvecklingsprojekt i företag inom fordonsbranschen.141 Då mer och mer forskning och 
utveckling inom fordonsindustrin världen över handlar om elbilar är det troligt att 
Fouriertransform kommer att investera i sådana projekt framöver. 

På olika håll i landet sker idag en del forskning, utveckling och demonstration kring 
elbilar som stöds från statligt håll. I Göteborg, Trollhättan och Malmö pågår projekt 
som rör utbyggnad av laddplatser för elbilar, bland annat i regi av Test Site Sweden 
(den nationella testarenan för transportrelaterad teknik).142 Vattenfall och Volvo har fått 
statligt stöd i det samarbetsprojekt de sedan början av 2009 driver med målsättningen att 
lansera laddhybrider till marknaden år 2012.143 E.ON har fått delfinansiering från 
Energimyndigheten för ett treårigt demonstrationsprojekt i Malmö, där 70 stycken 
elbilar ska köpas in och 250 laddstolpar ska byggas.144 Den senaste satsningen från 
statligt håll på tema elbilar till fordonsbranschen gick i december 2009 till dels Saab och 
teknikparken Innovatum. Dels gick satsningen till Volvo som fått pengar från 
Energimyndigheten för att förbättra batteriteknik, utveckla lättare bilmaterial och ett ta 
fram ett koncept för produktion av högeffektiva elmotorer.145  

4.5.4 Kraftigare styrmedel för elbilar i andra länder 
I jämförelse med andra länder i världen har Sverige idag en låg nivå på styrmedel för 
elbilar. Två europeiska länder, som går i bräschen när det gäller att införa styrmedel, är 
Norge och Storbritannien. I Norge finns en rad styrmedel som stimulerar inköp av 
elbilar. Den största subventionen är befrielsen från den s.k. engångsavgiften, som alla 
nyregistrerade bilar i Norge måste betala. Engångsavgiften är en registreringsavgift som 
baseras på fordonsvikt, koldioxidutsläpp och motoreffekt. Med genomsnittliga värden 
från dagens nya bilar på dessa parametrar kostar denna skatt kring 100 000 NOK.146 
Elbilar är dessutom befriade från moms och vägavgifter, har halverad 
tjänstebilsbeskattning, har tillgång till gratis parkering samt tillåtelse att köra i 
bussfiler.147 Även infrastrukturutbyggnad stimuleras, dels finansierar Oslo kommun 
utbyggnad av 400 laddstationer och dels kan bostadsrättsföreningar kan ansöka om 
bidrag för 10 000 NOK för varje laddstolpe de sätter upp.148 I Storbritannien är elbilar 
befriade från moms, och har betydligt lägre fordons- och tjänstebilsskatt jämfört med 
bensin- och dieselbilar. De är även undantagna trängselskatten i London och får fri 
parkering för motsvarande 6 000 GBP. Det har även nyligen aviserats om att 
subventioner på mellan 2 000 till 5 000 GBP för inköp av elbilar ska införas år 2011 och 
att 30 miljoner GBP satsas inom ett utbyggnadsprogram för laddplatser.149 

Förutom Norge och Storbritannien har flera länder aviserat införande av diverse 
styrmedel för att främja införande av elbilar. Frankrike, Spanien, Kina, Japan och USA 
har alla meddelat att de tänker subventionera elbilar i storleksordningen 5 000 – 10 000 

                                                
141 Västsvenska Industri- och handelskammaren (2009). Så funkar Fouriertransform. 
142 Henke (2009), personlig intervju. 
143 Lindholm (2009), personlig intervju. 
144 Mollstedt (2009), telefonintervju. 
145 Sveriges regering (2009). Storsatsning på elbilar i Västsverige. 
146 Norska Finansdepartementet (2010). Statsbudsjettet 2010 – Bilkalkulator. 
147 Think (2010). Fordeler / Hvorfor elbil? 
148 Elforsk (2009b). s. 9. 
149 TheDetroitBureau.com (2009). UK Proposes First EV Subsidies for Businesses. 
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EUR. Samtidigt görs investeringar i mångmiljardbelopp i forskning och utveckling på 
flera håll, bl.a. satsar Tyskland, Spanien, Kina och USA stort på detta.150 

Vad gäller samlade satsningar på elbilar inom EU har nuvarande ordförandelandet 
Spanien aviserat att de vill att EU-kommissionen till maj 2010 ska ha utarbetat en 
samlad strategi för hur satsningen på elbilar ska se ut mot 2020.151 Eftersom Sverige 
utgör en liten del andel av den europeiska befolkningen och världsmarknaden är EU:s 
satsningar på elbilar viktig. Detta märks bl.a. genom att stora delar av anslagen för 
forskning, utveckling och demonstration kring transport i Sverige kanaliseras via EU.152  

4.5.5 Många styrmedelslösningar möjliga i framtiden 
Vilka styrmedel som införs för att främja elbilar och hur de utformas är, något som i 
stor utsträckning kommer att bestämma hur marknadsutvecklingen kommer att 
fortskrida. Ska styrmedlen förekomma under kort eller lång tid? Ska de vara 
teknikneutrala eller specifikt främja elbilar? Ska de riktas mot fasta eller rörliga 
kostnader? Det finns en mängd styrmedelskombinationer att välja mellan och som alltid 
när det är fråga om statligt styrande finns det många politiska aspekter inblandade i 
utformningen. Under de intervjuer, som genomförts i denna studie, har också många 
olika förslag framkommit på vilka styrmedel, som bör införas för att främja elbilar.  

En synpunkt som framfördes av flera intervjupersoner var att styrmedlen i den svenska 
transportpolitiken generellt sett är – och har varit – alltför ryckigt utformade och inte 
uppnått de effekter som avsetts. Styrmedel har införts, justerats och avvecklats enligt 
oförutsägbara mönster, vilket har lett till otydliga riktlinjer för både konsumenter och 
biltillverkare. En ökad kontinuitet i styrmedelsutformningen efterfrågas. För att kunna 
uppnå långsiktiga transportmål och skapa tydlighet gentemot konsumenter och 
biltillverkare.153 Dessa synpunkter ligger också i linje med Finansdepartementets 
utlåtande om 2009 års klimatproposition. Det bedöms där att det går att skapa en bättre 
struktur i det svenska skattesystemet, så att det blir enklare att använda skatter som 
medel för att styra utvecklingen inom klimat- och energiområdet, där transportsektorn är 
en avgörande sektor. Det nämns även att det generellt sett endast är nödvändigt att 
stimulera teknikutveckling med koldioxidskatt och utsläppshandel, men att det för vissa 
nya tekniker krävs ytterligare mer styrmedel för att kunna nå långtgående mål.154 Vidare 
är det viktigt med långsiktiga styrmedel för bilindustrin. Bilindustrin kommer inte 
utveckla elbilar för massproduktion om det inte finns möjlighet till hygglig 
avkastning.155  

4.5.5.1 En registreringsavgift skulle utjämna prisskillnaderna 

Ett långsiktigt teknikneutralt styrmedel riktat mot fasta kostnader som skulle kunna 
införas för att främja försäljning av elbilar är en registreringsavgift för nya bilar enligt 
den bonus-malus-modell som infördes i Frankrike 2008. (Bonus och malus är latin och 
betyder bra respektive dåligt och de betecknar i det här fallet ekonomisk belöning 
respektive straff.) Systemet är i Frankrike utformat så att de som nyregistrerar bilar med 
                                                
150 Citigroup (2009).  s. 15. 
151 EUbusiness (2010). Ministers call for common EU electric car strategy. 
152 E-postkommunikation med Jonas Sundberg, Sweco Infrastructure, 2010-02-10. 
153 Henke (2009), personlig intervju. & Kågeson (2009), personlig intervju. & Hans G. Petterson (2009), 
Kansliråd, Näringsdepartementet, personlig intervju. 
154 Finansdepartementet (2009). Effektivare skatter på klimat- och energiområdet. s. 134-136. 
155 Lindholm (2010), Fordonsexpert, e-postkommunikation. 
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höga utsläpp av koldioxid betalar en viss avgift (malus) och därmed finansierar de 
premier (bonus) som betalas ut till de som nyregistrerar bilar med låga utsläpp. I det 
franska systemet är den högsta möjliga bonusen 5 000 EUR för bilar med lågt utsläpp 
och för bilar som släpper ut mycket koldioxid är den högsta möjliga avgiften 2 600 
EUR. Systemet är tänkt att vara helt intäktsneutralt för staten, men i Frankrike visade 
det sig att styrmedlet var effektivare än förväntat, försäljningen av små och 
utsläppssnåla bilar steg kraftigt vilket innebar att staten fick skjuta till extra pengar för 
att betala alla premier.156 

En något anpassad bonus-malus-modell förespråkas av Per Kågeson, fil.dr i 
energisystemanalys, som ett kraftfullt styrmedel för att ställa om den svenska 
fordonsflottan och göra den mer energisnål och klimatanpassad. I boken ”Miljöbil på 
villovägar” skissar han på en modell där en bil, som släpper ut 130 gram koldioxid per 
km och är av europeisk medelvikt är utgångspunkten i modellen. Bilar som släpper ut 
mer än detta riktvärde i förhållande till bilens vikt får betala en avgift och bilar som 
släpper ut mindre får en premie.157 I figuren nedan visar Kågeson hur han anser att en 
svensk registreringsavgiftsmodell skulle kunna se ut. (Se Figur 8) 

 

Kågeson föreslår ett maxbelopp för både premie och avgift på 40 000 kr. Han nämner 
också att bonus-malus-kurvan bör vara justerbar utefter vilka målsättningar som sätts. 
Justeringar bör dock aviseras i god tid och staten måste också vara beredd på att 
styrmedlets effektivitet underskattas så att det blir ett visst underskott i skatteintäkter.158 
Magnus Henke på Energimyndigheten och Hans G. Petterson på Näringsdepartementet 

                                                
156 Automotive News Europe (2008). French tax gives low-CO2 cars a boost. 
157 Kågeson (2009). Miljöbilar på villovägar – Hur klarar Sverige EU:s krav på snåla fordon och 
förnybara drivmedel? 
158 Kågeson (2009), personlig intervju. 

Figur 8. Kågesons förslag på ett svensk system för registreringsavgift på bilar. 
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sätter sig inte helt emot Kågesons förslag, men framhåller svårigheten med att utforma 
skalan i systemet på ett bra sätt.159 

4.5.5.2 Förmånsbeskattningens framtida utformning i dagsläget okänd 

Då tjänstebilar står för en betydande del av nybilsförsäljningen i Sverige förespråkas 
reducerad förmånsskatt för elbilar, som ett viktigt styrmedel även framöver för att få 
igång försäljningen av elbilar.160 Kågeson anser å sin sida, att nedsatt förmånsskatt 
egentligen inte skulle behövas för att främja försäljning av elbilar såvida ett bonus-
malus-system införs.161 Dagens bestämmelser kring det reducerade förmånsvärdet för 
miljöbilar upphör att gälla efter 2011 och det är i dagsläget oklart hur bestämmelserna 
kommer att bli därefter. Från branschhåll har Paul Gustavsson, chef för elbilssatsningen 
på Volvo, uttalat sig och sagt att Volvo under en övergångsperiod efter 2011 vill se en 
reduktion på 60 % av förmånsvärdet för elbilar och laddhybridbilar. Det är lätt att förstå 
mot bakgrund av att 50 % av Volvos försäljning på den svenska marknaden består av 
bilar, som säljs som tjänstebilar.162 

4.5.5.3 Befrielse från trängselskatt tidigare ett starkt skäl för miljöbilar  

Från och med hösten 2007 har miljöbilar, varit befriade från trängselskatt i Stockholm. 
Befrielsen kommer att upphöra 2013. Miljöbilar som är registrerade efter 1 januari 2009 
är innefattas inte av befrielsen.163 Befrielse från trängselskatt som ett styrmedel riktat 
mot den rörliga kostnaden för elbilar välkomnas av vissa respondenter och förkastas av 
andra. Argument för befrielse från trängselskatt är, att det skulle vara ytterligare en 
stimulans att köpa elbilar164 och att fler lokala styrmedel, som kan främja elbilar bara är 
till fördel.165 Argument emot är, att trängselskatten i så fall inte uppfyller sitt syfte med 
att minska trafiken om elbilar befrias från avgift samt att det skulle bli ett oförutsägbart 
styrmedel, som skulle behöva fasas ut när elbilarna blivit tillräckligt många.166 I en 
studie som Stockholms Stad tillsammans med ett antal andra städer i världen beställt för 
att undersöka marknadsinförande av biodrivmedelsbilar rankas några olika incitament 
för att välja miljöbilar. I den studien påstod de privatpersoner som köpt miljöbil att den 
viktigaste anledningen till varför de valt att köpa en miljöbil var att minska deras 
miljöpåverkan. Näst starkaste skäl påstods vara lägre drivmedelskostnader och befrielse 
från trängselskatt, som båda värderades som lika stora incitament. Miljöbilspremie på 
10 000 kr och gratis boendeparkering värderades som relativt oviktiga. Förmånsbilister 
ansåg att reducerad förmånsskatt var det starkaste skälet till att välja miljöbil. Näst 
viktigast var minskad miljöpåverkan och tredje viktigast var befrielsen av trängselskatt. 
Resultaten från studien visar att incitament som reducerar den rörliga kostnaden samt 
ger en specifik förmån för miljöbilsägare verkar värderas högre än incitament som 
påverkar inköpspriset på bilen.167 

                                                
159 Henke (2009), personlig intervju. & Petterson (2009), personlig intervju. 
160Wingfors (2009), personlig intervju. & Sunnerstedt (2009), personlig intervju. 
161 Kågeson (2009), personlig intervju. 
162 Second Opinion (2009). 
163 Miljöfordon.se (2009). Miljöbilar och trängselskatt i Stockholm. 
164 Winbäck (2009), personlig intervju. 
165 Henke (2009), personlig intervju. & Wingfors (2009), personlig intervju. 
166 Kågeson (2009), personlig intervju. 
167 BioEthanol for Sustainable Transport (2009). s. 11. 
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4.5.5.4 Fri parkering för elbilar inte möjligt att införa i dagsläget 

Fri parkering för elbilar är ett annat styrmedel riktat mot den rörliga kostnaden som kan 
främja elbilar. Detta gäller framförallt i storstadskommuner, där det är dyrt att parkera 
och svårt att hitta parkeringsplatser.168 Det är upp till varje kommun att själv bestämma 
om särskilda parkeringsbestämmelser för vissa fordonsslag ska införas.169 I dagsläget 
finns det inte möjlighet för kommuner att införa särskilda bestämmelser för elbilar, av 
den anledningen att elbilar inte är definierade som ett särskilt fordonsslag i lagen om 
vägtrafikdefinitioner.170 Bland annat har Stockholms Stad har varit drivande i att 
försöka få till en lagändring i denna fråga, men har inte fått gehör från detta från 
regeringen.171 

                                                
168 Wingfors (2009), personlig intervju. 
169 Trafikförordning (SFS 1998:1276), 3 kap. 47-57 §§, 10 kap. 1 § andra stycket 16-17, och 2-3 §§. 
170 Lag om vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559), 2 § 
171 Sunnerstedt (2009), personlig intervju. 
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5 Prognosmodell över total ägarkostnad för batteribil 
respektive bensinbil 

Batteribilar kommer under de närmaste 10-20 åren att vara dyrare i inköp än bensin- och 
dieselbilar med jämförbar prestanda. Men p.g.a. att el är billigare än bensin och diesel, 
kommer de att vara billigare i drift. Det betyder att skillnaden i total ägarkostnad mellan 
batteribilar och bensin- och dieselbilar blir mindre ju längre bilen körs. Vid en viss 
körsträcka blir den totala ägarkostnaden således lika stor. Körs sedan en längre sträcka 
än denna blir elbilen totalt sett billigare.  

Med en prognosmodell, som är framtagen under denna studie, visas hur den totala 
ägarkostnaden förhåller sig för batteribilar och bensinbilar. Dieselbilen, som i stort kan 
likställas med bensinbilen, är för enkelhetens skull inte med i jämförelsen. Modellens 
syfte är att visualisera och skapa en bättre förståelse för hur sambanden mellan fast 
(inköp) och rörlig kostnad (drivmedel) ser ut för batteribilar jämfört med bensinbilar. 
Tre prognoser har gjorts med modellen, som visar total kostnad för ägande av 
jämförbara nya bilar av batteribils- respektive bensinbilsmodell vid inköp 2010, 2020 
och 2030. En noggrannare jämförelse görs vid en körsträcka på 7 500 mil. Eftersom det 
motsvarar genomsnittlig körsträcka efter fem års ägande, som kan antas vara ungefär så 
lång tid som en ny bil ägs idag.172 I modellen används inköpskostnaden för en bensinbil 
som nollpunkt, eftersom det, något förenklat, antas att den extra inköpskostnaden för en 
batteribil endast utgörs av batteriets pris, vilket i denna modell är baserat på kostnaden 
för ett batteri på 20 kWh. Den rörliga kostnaden baseras i modellen på körsträckan, där 
bränsleförbrukning samt priset på el respektive bensin är de parametrar som avgör 
kostnaden. Parametrarna som används i modellen är alltså: 

• Batteripris 

• Bensinpris  

• Elpris  

• Bränsleförbrukning 
Alla parametrar baseras på prisutvecklingsprognoser fram till 2040. I och med att 
prisutvecklingsprognoserna för bensin och batterier är tämligen osäkra används i denna 
modell både ett lågpris- och ett högprisscenario för dessa parametrar. Låg- och 
högprisscenarierna för bensinpris och elpris är dock bara med i den sista simuleringen 
med inköp 2030, eftersom möjligheten finns att priset är väsentligt högre än prognosen 
anger. För en översikt över vilka parametervärden som använts för respektive 
simuleringar, se Tabell 6 i Appendix 1 – Prognosmodell. 

Utöver ovan nämnda parametrar används också fordonsskatten som en parameter som 
påverkar den fasta kostnaden i simuleringen med start 2010. Den femåriga 
skattereduktionen för batteribilen är i den simuleringen avdragen från dess fasta 
kostnad. 

                                                
172  SCB (2010). Tab 4. Körsträcka per bil och per person 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 (xls). 
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Anledningen till att fordonsskatten inte räknas in i de andra simuleringarna är att den 
rimligtvis kommer att ha omarbetats till 2020 och 2030 och därför utgör alltför stor 
osäkerhetsfaktor för att räknas med i simuleringarna för dessa inköpsår.*173I övrigt 
antas i modellen att bränsleskatt och andra styrmedel riktade mot transportsektorn ser 
likadana ut som idag. 

Modellen är just en modell, vilket innebär att vissa svårhanterliga parametrar har 
utelämnats. Hänsyn tas inte till följande parametrar: 

• Andrahandsvärde 

• Försäkringskostnader 

• Service- och reparationskostnader 

• Leasingkostnader 

• Valutavariationer 

Dessutom tar modellen inte hänsyn till att elbilsägaren eventuellt får en högre kostnad 
för att göra längre resor med bensinbil.  

För en mer detaljerad beskrivning av hur modellen är uppbyggd se Appendix 1 – 
Prognosmodell. 

I kapitel 6.1.5.1 diskuteras resultaten från beräkningarna ytterligare. I den avslutande 
handlingsplanen läggs sedan förslag på ekonomiska styrmedel för att främja införande 
av elbilen. Styrmedlen är utformade utefter resultaten av modellens kostnadsprognoser. 

                                                
* Fordonsskatten baseras idag till största delen på hur mycket koldioxid fordonet släpper ut. Enligt EU:s 
utsläppsmål på 95 gram CO2/km för nya bilar år 2020 kommer den genomsnittliga bensinbilen då med 
nuvarande fordonsskattebestämmelser endast få en försumbart högre skattekostnad (1 800 kr mer under 
en femårsperiod) relativt elbilen. Det är av denna anledning troligt att fordonsskattesystemet kommer att 
omarbetas fram till 2020 och därför tas inte fordonsskatt med som parameter i simuleringarna för 2020 
och 2030. 
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5.1 Kostnadsförhållande mellan batteribil och bensinbil vid 
inköp 2010 

 

Figur 9.  Modellresultat av förhållandet i total ägarkostnad mellan batteribil och 
bensinbil vid inköp 2010. 

I scenariot med ett lågt batteripris får batteribilen en lägre total ägandekostnad efter 
18 000 mils körning. Om batterikostnaden istället är hög behöver batteribilen köras 22 
500 mil för att dess totala ägarkostnad ska bli lika med bensinbilens. Notera, att det 
rådande femåriga fordonsskatteavdraget för batteribilar inkluderas som parameter i 
denna prognos, men inte i följande prognoser. Vid denna årliga körsträcka, innebär det i 
det här fallet, att batteribilen vid inköp 2010 får samma totala ägarkostnad, som 
bensinbilen först efter 12 - 15 år. I figuren och tabellen nedan går att utläsa att 
batteribilens totala ägarkostnad efter 7 500 mils körande, vilket med den genomsnittliga 
svenska körsträckan på 1 500 mil motsvarar fem års ägande, ligger mellan 77 000 och 
109 000 kr mer än bensinbilens totala ägarkostnad. För den dubbla sträckan – 15 000 
mil – är samma merkostnad för batteribilen någonstans kring 22 000 och 54 000 kr. 

Körsträcka [mil] Billigt batteri Dyrt batteri 

7 500 77 000 109 000 

15 000 22 000 54 000 

Tabell 3. Skillnad i total ägarkostnad för batteribil i förhållande till bensinbil vid olika 
scenarier. 
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5.2 Kostnadsförhållande mellan batteribil och bensinbil vid 
inköp 2020 

 

Figur 10. Modellresultat av förhållandet i total ägarkostnad mellan batteribil och 
bensinbil vid inköp 2020. 

Vid inköp 2020 förväntas batterikostnaden enligt prognoser ha sjunkigt kraftigt jämfört 
med 2010. Under samma tid förväntas också bränsleförbrukningen hos bensinbilar 
minska kraftigt. Resultatet för 2020 blir, att den totala ägarkostnaden för batteribilen 
blir lika med bensinbilens totala ägarkostnad, vid en kortare körsträcka i jämförelse med 
scenariot 2010. I scenariot med ett lågt batteripris får batteribilen en lägre total 
ägandekostnad om körsträckan är över 12 500 mil. Om batterikostnaden istället är hög 
behöver den årliga körsträckan vara 16 500 mil för att det ska löna sig att köra batteribil. 
I figuren och tabellen nedan går att utläsa, att batteribilen efter 7 500 mil (5 års 
genomsnittlig körsträcka) är mellan 20 000 och 34 000 kr dyrare att äga. Efter 15 000 
mils körning är batteribilen 9 000 kr billigare i scenariot med billigt batteri och 5 000 kr 
dyrare för scenariot med dyrt batteri.  

Körsträcka [mil] Billigt batteri Dyrt batteri 

7 500 20 000 34 000 

15 000 - 9 000 5 000 

Tabell 4. Skillnad i total ägarkostnad för batteribil i förhållande till bensinbil vid olika 
scenarier. Negativa siffror indikerar att batteribilen är billigare vid dessa scenarier. 
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5.3 Kostnadsförhållande mellan batteribil och bensinbil vid 
inköp 2030 

 

Figur 11. Modellresultat av förhållandet i total ägarkostnad mellan batteribil och 
bensinbil vid inköp 2030. 

Vid simuleringen för inköp 2030 finns både ett låg- och högprisscenario för bensinpriset 
med, där bensinen vid pump kostar 13,30 kr/l i det billiga fallet och 19,40 kr/l i det dyra 
fallet. Batteripriset och bränsleförbrukningen för bensinbilar väntas ha sjunkit 
ytterligare relativt 2020.  

I scenariot med lågt bensinpris och högt batteripris får batteribilen en lägre total 
ägandekostnad om körsträckan är 18 500 mil (lågt elpris) eller 22 000 mil (högt elpris). 
Med lågt bensinpris och lågt batteripris blir motsvarande sträcka 12 000 mil (lågt elpris) 
eller 14 500 mil (högt elpris). 

I scenariot med högt bensinpris och högt batteripris blir batteribilen billigare att äga 
efter 11 500 (lågt elpris) eller 13 000 (högt elpris) körda mil. I det mest fördelaktiga 
scenariot för batteribilens del, då batteriet har ett lågt pris och bensinen är dyr, fås en 
lägre total ägandekostnad för batteribilen efter 7 500 (lågt elpris) till 8 500 mil (högt 
elpris). 

Kostnadsskillnaden mellan batteribil och bensinbil för 7 500 mil (5 år genomsnittlig 
körsträcka) vid inköp 2030 ligger i intervallet mellan 0 – 37 000 kr, beroende på 
scenario. För 15 000 mils körsträcka är motsvarande intervall -37 000 – 18 000. För en 
översikt över kostnadsskillnaderna i olika scenarier, se tabellen nedan. 
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Körsträcka 
[mil] 

Billigt batteri Dyrt batteri 

Billig el Dyr el Billig el Dyr el 

Billig 
bensin 

Dyr 
bensin 

Billig 
bensin 

Dyr 
bensin 

Billig 
bensin 

Dyr 
bensin 

Billig 
bensin 

Dyr 
bensin 

7 500 13 000 0 17 000 4 000 33 000 19 000 37 000 23 000 

15 000 -9 000 -37 000 -2 000 -29 000 10 000 17 000 18 000 -9 000 

Tabell 5. Skillnad i total ägarkostnad för batteribil i förhållande till bensinbil vid olika 
scenarier. Negativa siffror indikerar att batteribilen är billigare vid dessa scenarier. 
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6 Diskussion 
Efter att elbilen vid återkommande tillfällen genom historien har stått som förlorare i 
konkurrensen med bensin- och dieselbilen, står vi idag inför ett ännu ett införande av 
elbilar. Trots dess brokiga historia präglad av tillkortakommanden, tycker vi att 
utsikterna för elbilen denna gång är relativt goda. Detta eftersom förutsättningarna för 
att införa elbilen idag i många avseenden är mer fördelaktiga än tidigare i historien. 
Teknikutveckling har gjort elbilens prestanda betydligt bättre än tidigare och dagens 
samhälle är i flera avseenden bättre lämpat för elbilar. Men elbilen är i dagsläget 
fortfarande en oetablerad och dyr teknik och för att kunna sätta igång ett teknikskifte, 
krävs därför stöd och stimulans från både offentlig sektor och näringsliv för få den 
etablerad. Utifrån historiska lärdomar, dagens förutsättningar samt förväntade framtida 
förutsättningar för elbilen diskuterar vi i detta kapitel vilka faktorer som är mest 
avgörande för elbilens framtid. Vi diskuterar också vilka roller olika huvudaktörer har i 
denna utveckling. 

6.1 Avgörande faktorer för elbilens utveckling 
Det finns en rad faktorer som avgör hur elbilens framtid i Sverige kommer att se ut. 
Med utgångspunkt i studiens kunskapsunderlag, för vi här nedan en diskussion kring 
vilka faktorer som kommer att vara mest avgörande.  

6.1.1 Teknik 
Mycket av elbilens framtida utveckling beror på tekniken och då handlar det framförallt 
om teknikutvecklingen hos batterier. Batterierna avgör både prestanda och pris på 
elbilar, alltså de kanske mest grundläggande förutsättningarna för elbilen. 

När det gäller priset visar prognoser att det förväntas sjunka i takt med att 
produktionsprocesser förfinas och skalfördelar nås när elbilsmarknaden kommer igång 
och växer till sig under 2010-talet. Mer än en halvering av dagens batteripris väntas 
redan till år 2020. Batteriprisprognoserna ska givetvis, som alla prognoser tolkas med 
viss försiktighet. Erfarenheterna från historien visar, att just för högt ställda 
förväntningar på batteriutvecklingen har varit ett återkommande problem vid tidigare 
införandeförsök. Det finns en risk att detta fenomen återigen upprepas: att batteripriset 
inte sjunker i den takten som dagens prognos förutspår. Det skulle innebära att elbilarna 
blir dyrare och mindre attraktiva än tänkt, vilket i sin tur skulle göra att ett införande tar 
orimligt lång tid i förhållande till storleken på de investeringar som görs. 

Idag är förutsättningarna annorlunda än tidigare. För det första handlar det idag om 
litium-jonbatterier, en teknik som innebär att energitätheten hos batterierna i dag är 
bättre än tidigare generationers batterier, samtidigt som det enligt kännare inom 
branschen, fortfarande finns en hel del potential att förbättra batteriernas prestanda. 
Prisutvecklingen hänger till stor del på hur elbilarna tas emot på marknaden. Blir 
efterfrågan lägre än väntat, kanske inte priset på batterier kanske inte sjunker i den 
förväntade takten. Något som skiljer sig idag jämfört med tidigare införanden, är dock 
att det hos politiker, biltillverkare, konsumenter och andra inblandade aktörer finns ett 
större stöd för elbilen än vad fallet har varit tidigare. Detta marknadsstöd gör att det 
finns skäl att tro att förväntningarna på prisutvecklingen av batterierna denna gång 
uppfylls. 
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Lika viktigt som att priset på batterierna sjunker är att de kan leverera den utlovade 
mängden energi samtidigt som de håller hög kvalitet. Hög kvalitet innebär att batteriet 
fungerar som förväntat, har lång livslängd, är säkert vid både vanlig drift och vid en 
krock samt att det tål hårda yttre förhållanden som sträng kyla. Vi anser att det är viktigt 
för biltillverkare och batteritillverkare lyckas på denna punkt, annars riskerar elbilarna 
att få dåligt rykte, vilket kan fördröja eller omöjliggöra ett införande. 

En stor och viktig fördel med tekniken bakom elbilen är att den bidrar till minskade 
utsläpp av koldioxid. Ytterligare positiva egenskaper ur miljösynpunkt är att 
hälsovådliga lokala utsläpp längs vägar och i stadsmiljö drastiskt kan minskas eftersom 
elbilen i sig inte har några utsläpp. Dessutom är elbilen tystare, vilket minskar 
bullerstörningar från trafiken.  

Även om elbilen har fördelaktiga egenskaper ur miljösynpunkt, dess prestanda 
förbättras avsevärt samt sjunker i pris, är det precis som tidigare i historien, att elbilens 
framtid hänger mycket på hur konkurrerande tekniker utvecklas. Teknikutvecklingen 
har de senaste åren gått snabbt för de traditionella bensin- och dieselbilarna, som gjort 
att de blivit betydligt energieffektivare och nått lägre utsläppsvärden. Denna utveckling 
kommer inte att helt bryta oljeberoendet, men allt effektivare bensin- och dieselbilar har 
potential att kraftigt minska oljeberoendet och bilismens miljöpåverkan. Därför utgör 
energieffektiviseringen av bensin- och dieselbilarna ett hot för elbilen. Elbilar är 
förvisso inte beroende av olja och har mindre miljöpåverkan än bensin- och dieselbilar, 
men å andra sidan är de än så länge avsevärt dyrare. Den grundläggande frågan i detta 
sammanhang handlar därför om huruvida det ur ett ekonomiskt och miljömässigt 
samhällsperspektiv är mest hållbart att främja utvecklingen av den traditionella tekniken 
eller att satsa mer på den utmanande tekniken. Utöver den hårda konkurrensen med de 
traditionella bensin- och dieselbilarna måste även elbilen konkurrera med andra biltyper 
som drivs av alternativa bränslen, som t.ex. biogas och etanol. Vad gäller alternativa 
bränslen kommer framförallt gasbilens framtida marknadsutveckling att vara avgörande 
för elbilens framtid. Gasbilen genererar förvisso buller och utsläpp av partiklar på lokal 
nivå, vilket inte elbilen gör. Om gasbilen tankas med biogas ger den endast låga 
nettoutsläpp av koldioxid och påverkar därför klimatet i mindre utsträckning. En annan 
fördel med gasbilen är att den kostar ungefär lika mycket som en motsvarande bensin- 
eller dieselbil. Vi anser alltså att det är väldigt avgörande för elbilens framtid hur dessa 
konkurrerande tekniker utvecklas framöver. 

6.1.2 Laddning 
När elbilen tampades mot ång- och bensinbilen i början på 1900-talet var begränsad 
tillgång till laddning ett stort hinder. Men vid införandeförsöken på 70- och 90-talet var 
detta hinder i stort sett överkommet, då utbyggda elnät gjorde att laddmöjligheterna var 
goda överallt där det fanns eluttag. Detsamma gäller för det välutbyggda elnät som finns 
i Sverige idag, där ett eluttag sällan är långt borta. Givetvis krävs på sikt viss utbyggnad 
av eluttag för laddning av elbilar för att en storskalig övergång till elbilar ska bli möjlig, 
men den tillgång på laddplatser som redan finns idag utgör i ett inledande skede inget 
hinder för att införa elbilar.  

Många kan idag ladda elbilen i hemmet genom att koppla in den i ett vanligt eluttag, 
vilket också har varit det absolut vanligaste sättet att ladda elbilar tidigare. Dessutom 
finns, på många parkeringsplatser runtom i landet, motorvärmaruttag som kan användas 
för att ladda elbilar. Denna tillgång till laddning räcker gott och väl för de inledande 
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faserna i marknadsutvecklingen. Alla har dock möjlighet att ladda en elbil idag. Av en 
enkätundersökning från 2009 framkom att så stor andel som 43 % påstod att de saknar 
tillgång till elektricitet vid parkeringsplatsen hemma och vid arbetsplatsen. Många av de 
tillfrågade visste förmodligen inte att det faktiskt går utmärkt att ladda elbilar i ett 
vanligt uttag, något som framkommit i en annan enkätundersökning gjord vid samma 
tidsperiod. Trots allt finns det förmodligen en betydande del av den svenska 
befolkningen som saknar laddmöjligheter för elbilar vid sina hem och arbetsplatser. 
Många av dessa bor i flerbostadshus där parkeringsplatserna i anslutning till boendet 
saknar eluttag. För att öka tillgängligheten till laddning anser vi att laddmöjlighet 
generellt sett ska ges på platser där bilar parkeras under längre tid. Därför anser vi att en 
långsiktig utbyggnad av laddinfrastruktur bland annat bör fokusera på installation av 
ladduttag för elbilar vid parkeringar för boende i flerbostadshus. Förutom vid hemmet 
sker parkering i längre tid framförallt vid arbetsplatsen och utbyggnad behövs därför 
också vid arbetsplatsparkeringar. Även vid parkeringsplatser som tillhandahålls av t.ex. 
parkeringsföretag och köpcentra kan laddplatser med fördel installeras för att ge 
möjlighet till ett par timmars laddning medan bilen står parkerad. 

Vi tycker också att denna parkeringsladdning på sikt bör kompletteras med 
snabbladdningsstationer längs vägnätet, för att även möjliggöra längre resor med 
batteribilen, utan att väntan på batteriladdningen blir för lång. Dessa 
snabbladdningsstationer skulle kunna byggas ut i anslutning till befintliga 
bensinmackar, snabbmatsrestauranger och vägkrogar. Om det byggs ut ett heltäckande 
nät av snabbladdningsställen där laddningstiden ligger kring eller under 30 min för att 
bilen ska få 15 mils räckvidd skulle det innebära att batteribilen inte längre är oduglig 
för längre resor. 

Ett möjligt alternativ till laddning av elbilar är batteribyte. En lösning som företaget 
Better Place satsar på och hoppas bli det etablerade sättet att ”tanka” elbilar. Det finns 
många frågetecken kring batteribyteskonceptet och det återstår att se hur det kommer att 
fungera när det sätts igång på riktigt. Vi tror att nackdelarna, som höga kapitalkostnader 
och teknikinlåsning, förmodligen kommer att överväga fördelarna och att konceptet 
därför är dömt att misslyckas i större omfattning. 

Konceptet med att ladda elbilar med induktiv laddning kan vara en möjlig framtida 
lösning, men det kommer förmodligen att krävas mycket forskning och utredning på 
området för att få tekniken att fungera bra och samtidigt vara samhällsekonomiskt 
lönsam. Därför tror vi att induktiv laddning är något som, om det kommer, är något som 
ligger väldigt långt fram i tiden. 

6.1.3 Drivmedel 
Prisutvecklingen för el och framförallt olja är två väldigt avgörande faktorer för hur 
snabbt och lyckat ett införande av elbilar blir. I dagsläget har elbilarna en stor fördel i 
att driftskostnaden är betydligt lägre än för bensin- och dieselbilar. För att elbilar ska 
behålla denna fördel krävs att den stora prisskillnaden mellan el och oljebaserade 
drivmedel består eller ökar. Ett ökat oljepris och fortsatt lågt elpris, som är ett tänkbart 
framtidsscenario som det ser ut idag, skulle göra driftskostnaden för elbilen relativt 
bensin- och dieselbilen minskar ännu mer, vilket skulle kompensera ytterligare för 
elbilens höga inköpskostnad och jämna ut förhållandena i total ägarkostnad för de två 
alternativen. På samma sätt skulle ett höjt elpris och ett fortsatt lågt oljepris vara till 
elbilens nackdel, vi tror dock på det för elbilen fördelaktiga scenariot. 
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Det är inte bara den globala tillgången och efterfrågan på råolja som styr bensin- och 
dieselpriset utan det beror också mycket på beskattningen. Idag utgör skattepåslaget på 
bensin och diesel redan en stor del av priset och vi anser det därför inte troligt, att höjd 
drivmedelsbeskattning i huvudsak kommer att påverka priserna på oljebaserade 
drivmedel, utan snarare råvarutillgång och marknadspriser. 

Vad gäller den ökade efterfrågan på el som kommer med elbilarna, anser vi, att den inte 
att utgöra något hinder. Det handlar inte om några ofantliga mängder elektricitet och 
dessutom planeras en viss utbyggnad av den totala elproduktionen i landet. 

6.1.4 Marknad 
Avgörande för en lyckad elbilsmarknadsutveckling är att det både finns en god tillgång 
och stark efterfrågan på elbilar. Tillgången på elbilar har under det senaste året varit en 
flaskhals då demonstrationsprojekt på olika håll i Sverige har fått ligga på is, i väntan på 
att någon biltillverkare kan sälja elbilar. Men till skillnad från tidigare elbilssatsningar 
är nu de allra flesta biltillverkare med och satsar stort på elbilar. De första elbilarna 
kommer till marknaden under 2010, men då är det i första hand små volymer det 
handlar om. Exempelvis ska Think City, Mitsubishi i-MiEV och modifierade Fiat 500-
bilar börja säljas i Sverige under 2010. Mellan 2015-2020 har förmodligen alla större 
biltillverkare fått ut en eller flera modeller av batteri- och laddhybridbilar på 
marknaden. Först vid denna tidpunkt, när tillgången på elbilar har blivit så stor och det 
finns ett varierat utbud av modeller, är marknaden beredd att växa ordentligt under 
förutsättning att efterfrågan är hög. 

När det gäller marknadsutvecklingen för elbilar befinner den sig just nu i en 
förberedande fas. Hur marknadsutvecklingen kommer att se ut är givetvis svårt att sia 
om, men den förväntas följa formen av den S-kurva som beskrivs i kapitel 4.4.1. I detta 
förberedande skede och även i följande introduktionsfas och tillväxtfas kommer 
inköpspriset för elbilar att vara högre än för traditionella bensin- och dieselbilar. I dessa 
inledande faser är det därför tänkbart att det är framförallt offentliga organisationer och 
företag som kommer att köpa elbilar. Detta för att leva upp till miljöaspekter i sina 
policies och profilera sig som hållbara och miljömedvetna. Det segment privatpersoner 
som kommer att köpa elbil tidigt, är förmodligen välbärgade teknik- eller 
miljöintresserade män som bor i hus, eftersom det i en enkätundersökning har visat sig 
vara mest intresserad av att köpa elbilar. När priset på elbilarna sedan i tillväxtfasen 
sjunker i och med större produktionsvolymer kommer de locka större 
konsumentgrupper, vilket i sin tur ger biltillverkarna möjlighet att öka produktionen och 
sänka priset. Samtidigt kommer elbilar vid denna tidpunkt att börja säljas på 
andrahandsmarknaden, där den största andelen av privatpersonerna köper sina bilar. Om 
efterfrågan på elbilar visar sig vara fortsatt hög kommer marknadsutvecklingen, att 
ytterligare några år framåt gå över i en genombrottsfas. Till sist kommer en 
kommersialiseringsfas, då försäljningen av elbilar kommer att kunna stå för en stor 
andel av samtliga nya bilar samtidigt som de efterfrågas även på andrahandsmarknaden.  

För att efterfrågan på elbilar ska vara hög i introduktionsfasen krävs det att de 
demonstrationsprojekt som drivs idag och kommer att sätta igång inom kort, visar att 
elbilen fungerar som förväntat. Demonstrationsprojekten har en viktig funktion att 
informera allmänhet och näringsliv om elbilen, samtidigt som det utgör en arena för 
intresserade aktörer att tillsammans skapa lösningar och utarbeta affärsmodeller kring 
elbilsanvändning. 
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Det finns idag en efterfrågan på elbilar i Sverige, vilket marknadsundersökningar 
indikerar och dessutom har flera aktörer stått i kö för att få köpa elbilar till diverse 
demonstrationsprojekt. Att efterfrågan har svängt mot att riktas mer mot snåla bilar med 
mindre miljöpåverkan är ett faktum. Att avgöra hur mycket konsumenter är beredda att 
betala för elbilar är fortfarande svårt att förutse. Hur denna efterfrågan kommer att se ut 
i framtiden, är en väldigt avgörande faktor i sammanhanget, då den utgör underlag både 
för hur biltillverkare kommer att satsa på elbilar samt hur statliga myndigheter utformar 
styrmedel. Något som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget, är att den svenska 
marknaden ur de stora biltillverkarnas perspektiv, är väldigt liten i förhållande till andra 
länder och resten av världsmarknaden. Om efterfrågan på elbilar är stor endast i Sverige 
kommer det därför förmodligen inte att påverka biltillverkare att öka tillverkning av 
elbilar i någon större omfattning. Sveriges möjligheter att införa elbilen i större skala, är 
därför väldigt beroende av hur efterfrågan utvecklas i EU och på världsmarknaden. 

Det initiativ till gemensam upphandling som Vattenfall och Stockholms Stad har tagit, 
ökar chanserna för svenska företag och organisationer, att få köpa fler elbilar från de 
relativt små tillverkningsserierna de närmaste åren. Den gemensamma upphandlingen 
öppnar också för att bilarna kan köpas till förmånligare villkor och bättre pris, än om 
varje företag och organisation var för sig hade köpt bilar. 

Många konsumenter kan säkerligen skrämmas av den höga inköpskostnaden av elbilar. 
Ett sätt att komma runt denna problematik för återförsäljare av bilar är, att erbjuda en 
affärsmodell där batteriet eller hela elbilen leasas, så att konsumenten månatligen 
betalar en löpande kostnad för batteriet. Därmed tillåts förhållandet mellan den höga 
inköpskostnaden och låga driftskostnaden för elbilen att jämnas ut, då den löpande 
leasingkostnaden enligt denna affärsmodell i själva verket kan ses som en driftskostnad. 

En annan aspekt, som återförsäljare behöver hantera i mötet med potentiella 
elbilskonsumenter, är räckviddsproblematiken. Av marknadsundersökningar att döma är 
inställningen hos många konsumenter idag att elbilen inte är önskvärd eftersom den har 
en räckvidd på omkring 15 mil. Denna räckvidd är trots allt tillräcklig för över 97 % av 
de resor som görs i Sverige. Några gånger per år, exempelvis till semestern, kan en 
räckvidd på 15 mil ändå vara alltför kort. En lösning som vi tycker att återförsäljare av 
bilar då kan använda, är att konsumenten vid elbilsköpet också får ett bra avtal med en 
biluthyrningsfirma och således tar en hyrbil när räckvidden är för kort.  

Vad gäller batteribilar kontra laddhybridbilar, anser vi att biltillverkare bör satsa mer på 
att utveckla batteribilar. Laddhybridbilar kommer förmodligen att vara starkt 
begränsade till högprissegmentet, eftersom de har både förbränningsmotor och elmotor 
med tillhörande batterier. Priset gör att de endast tilltalar ett fåtal konsumenter. Trots att 
laddhybridbilar ger mindre koldioxidutsläpp än bensin- och dieselbilar och inte har 
batteribilarnas räckviddsproblem, gör det förväntade höga priset att de förmodligen blir 
en alltför dyr kompromiss. Därför bör framtida satsningar på elbilar i huvudsak vara 
fokuserade på batteribilar. 

För elbilens framgång är det också viktigt att elbilarna används i områden där de har 
konkurrensfördelar gentemot konventionella bilar. Elbilens fördel är att den är har låg 
drivmedelskostnad, är tyst och inte släpper ut några avgaser. Samtidigt är den dyr i 
inköp och har begränsad räckvidd, vilket gör att den bör utnyttjas i hög grad, men inte 
vid för långa körsträckor, gärna i stadsmiljö för att nyttan av den elbilen maximeras. 
Elbilen lämpar sig initialt därför för regelbundna längre turer. Att använda elbilen som 
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budbil eller postbil med fasta rutter och många stopp är därför lämpligt. Ett annat 
alternativ kan vara i att använda elbilarna i hemtjänsten där längre sträckor körs under 
dagen samtidigt som bilen också kan stå parkerad en stund, vilket medför tid för 
laddning. Elbilen lämpar sig också som en del av bilpoolen hos kommuner, 
myndigheter, företag och andra större organisationer där ressträckorna inte är för långa. 
Om bilpoolerna utvecklas så att de kan utnyttjas av de anställda efter kontorstid eller av 
privatpersoner stärks fördelen med elbilen ytterligare. Områden där elbilen inte lämpar 
sig är där det körs väldigt långa sträckor. Ett sådant område kan vara taxibilar där 
resorna ibland är långa och kravet på flexibilitet stort. 

6.1.5 Styrmedel 
I och med att prislappen på elbilarna kommer att vara mycket högre än traditionella 
bensin- och dieselbilar ett bra tag framöver, kommer styrmedel att vara helt avgörande 
för att elbilar ska säljas på den svenska marknaden i någon större omfattning. För att 
främja en övergång mot elbilar bör styrmedel utformas med målet, att minska skillnaden 
i den totala ägarkostnaden mellan elbilar och traditionella bensin- och dieselbilar, så att 
marknadens efterfrågan efter de mindre miljöpåverkande elbilarna stimuleras. Eftersom 
styrmedlen ökar efterfrågan, tillåts produktionsvolymerna i sin tur öka, vilket leder till 
skalfördelar för biltillverkare och till sänkta priser för konsumenterna. Denna politiskt 
drivna marknadsutveckling krävs för att komma över det hinder, som det höga 
inköpspriset för elbilar utgör, tills elbilar på egen hand har möjlighet att prismässigt 
konkurrera mot bensin- och dieselbilar.  

Det finns en bred flora av styrmedel för att främja elbilar. Det råder inget tvivel om att 
den styrmedelsmix för elbilar riktade mot konsumenter som finns idag (befrielse från 
fordonsskatt i 5 år och reducerat förmånsvärde) är svaga, speciellt när de sätts i 
jämförelse med de styrmedel som införts i andra länder i Europa. Förvisso är det först 
med start 2010 som elbilar kan förväntas börja rulla på våra svenska vägar, vilket kan 
delvis kan förklara bristen på styrmedel. Om ett införande av elbilar är önskvärt, anser 
vi att det är nödvändigt, att införa styrmedel så tidigt som möjligt, så att efterfrågan på 
elbilar stimuleras och kan stimulera marknaden ordentligt i ett tidigt skede.  

Det som framförallt verkar avskräckande för elbilsköparen är den höga fasta kostnaden 
för elbilen. Därför anser vi att det är viktigt att utforma styrmedlen, så att de sänker just 
den fasta kostnaden, snarare än att sänker den rörliga kostnaden, som redan är låg för 
elbilen. Alternativt kan styrmedlen utformas så att de höjer den fasta kostnaden för den 
traditionella konkurrerande tekniken. Att rikta styrmedel mot att höja rörliga kostnader 
för traditionell teknik, genom t.ex. ytterligare drivmedelsbeskattning är också ett 
alternativ Men det bedömer vi som betydligt svårare att genomföra med tanke på den 
redan relativt höga beskattningen på bensin- och diesel. 

Något som vi anser vara viktigt vid förändring av rådande styrmedel och införande av 
nya typer av styrmedel, är att de verkligen har en styreffekt och lyckas bidra till att 
uppnå avsedda förändringar. De ska också vara utformade mot bakgrund av en 
långsiktig strategi, där styrmedlen införs med en tydlighet avseende hur länge de gäller 
och att styrmedlen kompletterar varandra på ett bra sätt. Detta är nödvändigt för både 
konsumenter och biltillverkare, så att de vet vilka spelregler som gäller och kan utgå 
från långsiktiga ekonomiska kalkyler vid inköps- respektive produktionsbeslut. 

I grunden för en styrmedelsmix med målsättning att främja elbilar tycker vi en 
teknikneutral registreringsavgift enligt bonus-malus-modell bör ligga. En sådan avgift 
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riktas mot den fasta kostnaden och baseras på bilens koldioxidutsläpp och 
energieffektivitet. Med denna modell premieras fordon med små utsläpp med en premie 
medan fordon med höga utsläpp beläggs med en extra avgift vid inköp. Fördelen med 
ett sådant system för registreringsavgift är, att det är teknikneutralt samtidigt som det, 
när det är optimalt utformat, också är intäktsneutralt för staten. Eftersom det är svårt att 
på förhand veta exakt vilken effekt registreringsavgiften får, anser vi att det är viktigt, 
att storleken på premie- respektive avgiftsdelen efterhand justeras så att systemet förblir 
intäktsneutralt. Det är också nödvändigt för styreffekten att utsläpps- och 
energieffektivitetskrav justeras efterhand, i takt med att dessa värden kontinuerligt 
förbättras hos nya bilar. Systemet som ramverk bör införas med avsikten att vara i bruk 
under lång tid, åtminstone 20-30 år, så att biltillverkare vet vilka långsiktiga spelregler 
de ska rätta sig efter och kan fortsätta att utveckla och producera snålare fordon med 
mindre utsläpp.  

Fördelen med ett teknikneutralt system, som inte bara gynnar elbilen, är att det gynnar 
energieffektivitet och låga utsläpp oavsett teknik. Det kommer därmed också att få 
konventionell teknik att bli mer energieffektiv och mindre miljöbelastande. Ett 
teknikneutralt styrmedel i denna form ligger också i linje med EU:s utsläppskrav, som 
är uttalat teknikneutrala. Om införandet av elbilen misslyckas, effektiviseras bilparken 
ändå, vilket också ger en klimatnytta. 

För att vara så träffsäkra som möjligt anser vi att styrmedlen, som ska främja 
elbilsförsäljning, också bör utformas så att de framförallt förmår de konsumenter som 
vanligtvis köper nya och relativt dyra bilar, att köpa elbilar. Det handlar alltså om att 
styrmedel i första hand ska påverka kapitalstarka konsumentgrupper som företag, 
offentliga organisationer och välbärgade privatpersoner att köpa elbilar och driva 
omställningen av den svenska bilflottan mot att bestå av en större andel elbilar. Därför 
kan den teknikneutrala registreringsavgiften kompletteras med en rad riktade styrmedel 
för att utgöra en träffsäker och ändamålsenlig styrmedelsmix. Några styrmedel som med 
fördel kan användas för att påskynda marknadsutvecklingen under de inledande faserna 
är reducerad förmånsbeskattning, fri parkering och befrielse från trängselskatt.  

Vi anser att den reduktion på 40 % av förmånsvärdet för elbilar, som gäller idag, bör 
omarbetas när dagens bestämmelser kring förmånsbeskattning löper ut efter 2011. Det 
reducerade förmånsvärdet bör finnas kvar även efter 2011, eftersom det visat sig vara ett 
kraftfullt styrmedel hittills och är riktat mot en målgrupp av välbärgade personer som i 
stor utsträckning köper nya och dyra bilar. Förmånsbeskattningen bör också 
differentieras utefter nettoutsläpp av koldioxid istället för biltyp, som är fallet idag. 

Förmåner som fri parkering och befrielse från trängselskatt anser vi är bra att införa 
under de inledande faserna i marknadsutvecklingen, fram till kring 2015. Fram till dess 
kommer elbilarna på våra vägar förmodligen fortfarande kommer att utgöra en relativt 
liten andel av landets totala fordonsflotta. Dessa privilegier skulle stimulera inköp av 
elbilar ytterligare, trots att de inte nödvändigtvis utgör någon större kostnadsbesparing 
för ägaren. Kostnadsbortfallen som fri parkering och befrielse från trängselskatt för 
elbilar skulle under denna begränsade tidsperiod inte heller bli stora, eftersom antalet 
elbilar under perioden väntas vara relativt få. 

Vi anser att dessa riktade styrmedel: reducerad förmånsbeskattning, fri parkering och 
befrielse från trängselskatt är bra komplement till den teknikneutrala 
registreringsavgiften och att de tillsammans utgör en styrmedelsmix som kan påskynda 
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elbilens marknadsutveckling. De riktade styrmedlen syftar till att påskynda ett 
teknikskifte till elbilar i ett inledande skede av marknadsutvecklingen och se till att de 
första elbilarna kommer ut på vägarna och visar på att elbilen som system fungerar. De 
riktade styrmedlen ska inte utgöra en långsiktig subventionering för tekniken i sig. Vi 
tycker därför att de ska fasas ut så fort elbilarna har förmågan att konkurrera på 
marknadsmässiga villkor utan riktade styrmedel. Vid införande av dessa riktade 
styrmedel är det därför också viktigt att det finns en tydlighet kring hur länge de ska 
verka.  

Ett ytterligare sätt att från statligt håll stimulera inköp av elbilar är att ställa krav på 
myndigheter, landsting, kommuner och andra offentliga organisationer, att en viss andel 
av de nya bilar som köps in, ska vara elbilar. 

6.1.5.1 Uppskattning av styrmedelsbehov baserat på prognosmodellen 

Vid utformningen av ekonomiska styrmedel krävs noggrann avvägning av dess storlek, 
för att uppnå avsedd effekt. Med den prognosmodell som beskrivs i kapitel 5, ges en 
överblick över hur stora kostnadsskillnaden mellan batteribilar och bensinbilar väntas 
bli, för inköp av elbil 2010, 2020 och 2030. I figurerna nedan visas hur stor skillnaden i 
total ägarkostnad för batteribil jämfört med bensinbil utvecklar sig från 2010 till 2030 
vid 7 500 respektive 15 000 mils körning. 

 

Av figuren ovan framgår att batteribilen, enligt våra beräkningar, förväntas bli påtagligt 
dyrare åtminstone fram till 2020 vid 5 års ägande. Därför behövs ekonomiska styrmedel 
och då främst i ett inledande skede av marknadsutvecklingen. Vid 2020 förväntas 
batteribilar bli avsevärt billigare, vilket framförallt beror på den förväntade 
prisnedgången på batterier. Denna utveckling innebär att batteribilar 2020 har betydligt 
mindre styrmedelsbehov jämfört med 2010. Prognosmodellen visar också att 
batteribilen 2030 vid fem års ägande kan ha möjlighet att konkurrera på samma prisnivå 

Figur 12. Ungefärlig kostnadsskillnad för ägande av batteribil och bensinbil vid fem års 
ägande och körsträcka på 1500 mil per år. 
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som bensinbilen, utan hjälp av styrmedel. Prisbilden kan även ligga kvar på ungefär 
samma nivå som 2020. Denna osäkerhet beror på att prisutvecklingen på lång sikt för 
batterier, bensin och el samt utvecklingen av bränsleeffektiviteten på bensinbilar på, är 
extremt svår att förutsäga med större noggrannhet. I figuren nedan visas hur 
kostnadsskillnaden ser ut för tio års ägande. 

 

Vid 15 000 mils körning, vilket motsvarar ungefär tio års ägande, blir 
kostnadsskillnaderna mellan batteribil och bensinbil lägre än för femårsfallet p.g.a. 
batteribilens lägre driftskostnad. Enligt våra beräkningar är batteribilen helt klart 
konkurrenskraftig vad gäller total ägarkostnad både 2020 och 2030 för en körsträcka på 
15 000 mil. För 2010 väntas dock batteribilen fortfarande vara kring 20 000 – 55 000 kr 
dyrare än bensinbilen vilket indikerar att den i detta inledande skede är i behov av 
styrmedel för att kunna konkurrera kostnadsmässigt med bensinbilen. Denna prognos 
visar också att batteribilar kring 2020 och framåt kan väntas konkurrera i kostnad med 
bensinbilar över en tioårs ägandeperiod. 

6.2 Aktörer 
Det finns ett antal aktörer, som idag i olika utsträckning är involverade i elbilen och 
dess framtida utveckling. Grovt sett kan huvudrollsinnehavare i ett framtida i 
elbilssystem tänkas se ut enligt följande:  

Figur 13. Ungefärlig kostnadsskillnad för ägande av batteribil och bensinbil vid tio års 
ägande och körsträcka på 1500 mil per år. 
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Staten formar med styrmedel, regelverk och andra politiska instrument de övergripande 
förutsättningarna för alla andra aktörer i elbilssystemet. Bilindustrin ser till att elbilar 
tillverkas och säljs via återförsäljare. Elindustrin producerar och distribuerar elen som 
elbilarnas batterier ska laddas upp med. Elen säljs som drivmedel av de elbolag samt 
privata och offentliga aktörer som bygger ut laddplatser. Elbilarna hamnar sedan på 
vägarna genom att konsumenterna – privatpersoner, företag och organisationer – köper 
och kör elbilarna. 

Vi anser att dessa huvudaktörers inställning, drivkrafter och samarbetsförmåga är 
avgörande för hur framtiden för elbilen kommer att se ut. När det gäller inställningen till 
elbilen, har den genom historien alltid haft ivriga förespråkare. Teknikutveckling har nu 
gjort elbilen ett snäpp vassare tillsammans med miljödebatten som de senaste åren, har 
lett till att elbilen nu förmodligen har fler förespråkar än någonsin. Samtidigt finns en 
skepsis och visst motstånd mot elbilen, eftersom tekniken är oprövad i stor skala och 
dessutom är dyr. Här nedan diskuteras olika aktörers inställning och motiv till att satsa 
på elbilar. 

6.2.1 Motiv och inställning hos huvudaktörer vid ett införande av elbilen 

6.2.1.1 Staten 

Att införa elbilar ligger i linje med de långsiktiga transportpolitiska mål som regeringen 
arbetar mot. Elbilen är ett medel som kan bidra till att uppnå dessa högt satta långsiktiga 
mål, som bl.a. säger att Sverige år 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. 
Minskat oljeberoende, minskad miljöpåverkan och ökad energieffektivitet är tre starka 
skäl till varför det från statligt håll finns anledning att främja elbilen. Men i övergången 
från fossilberoende till -oberoende finns även andra. Gas- och etanolbilar samt andra 
mindre miljöpåverkande bilar konkurrerar i det avseendet med elbilar. Från statligt håll 
är dock den generella strategin i utformningen av stöd i form av styrmedel, regelverk 
och forskningsprogram inom transportsektorn att de inte ska vara riktade mot att främja 
en viss teknik. Istället ska de utformas utefter miljömässiga och andra 
samhällsgynnande egenskaper utan hänsyn till vilken teknik som används för att uppnå 
detta. Inställningen till elbilar från statligt håll är därmed positiv för elbilar, eftersom 
hänsyn även tas till de konkurrerande drivmedelsalternativen är förmågan att mer uttalat 
och specifikt främja elbilen i viss mån begränsad. Men det råder dock ingen tvekan om 
att staten har en positiv grundinställning till elbilar. De premieras i dagsläget genom att 
de är befriade från fordonsskatt under fem år och har ett nedsatt förmånsvärde samtidigt 
som forskningsprojekt kring elbilar får anslag från statligt håll. I jämförelse med de 
stimulanser som elbilar får eller har blivit utlovade i europeiska grannländer får, stödet 
från statligt håll i dagsläget ses som väldigt försiktigt trots att grundinställningen är 
positiv.  

6.2.1.2 Bilindustrin 

Bilindustrin, med de stora biltillverkarna i spetsen, är utan tvekan en av huvudaktörerna 
i det framtida elbilssystemet. Det är de som ska utveckla, producera och marknadsföra 
elbilarna – vilket innebär en del utmaningar. De allra flesta av de större biltillverkarna 
arbetar idag med att utveckla och inom de närmaste åren också lansera elbilsmodeller på 
marknaden. Vilket tydligt visar att biltillverkarna denna gång är villiga att satsa på 
elbilar, något som skiljer sig jämfört med biltillverkarnas tydliga skepsis gentemot 
elbilar tidigare i historien. Kommande elbilsmodeller har visats upp på första parkett på 
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bilmässor de senaste åren och i media talar representanter från biltillverkare gärna om 
elbilen som framtidens bil.  

Trots att biltillverkare satsar och utåt talar sig varma för elbilen, anser vi att de i 
dagsläget inte är odelat positiva till en omställning mot elbilar. Efter att i åratal ha 
investerat långsiktigt i kompetens och produktionsprocesser för att tillverka och sälja 
bilar med förbränningsmotorer är det en stor omställning till att också tillverka elbilar. 
Bensin- och dieselbilar står dessutom idag för de allra största intäkterna för 
biltillverkare och kommer förmodligen att göra det i många år framöver. Därför handlar 
mycket av utmaningen för biltillverkare om att avväga hur mycket investeringar och 
arbete som ska läggas på traditionella bilar med förbränningsmotor respektive elbilar. 
Dessutom måste ställning tas till hur mycket som ska satsas på bilar drivna av andra 
alternativa drivmedel, som t.ex. gasbilar och bränslecellsbilar. Till saken hör också att 
elbilar har en brokig historia och är en dyr och i stor skala oprövad teknik. Därför råder 
det stor osäkerhet kring hur efterfrågan på elbilar kommer att utvecklas. Tillsammans 
gör dessa faktorer att avvägningen i hur mycket det ska satsas på elbilar i nuläget är 
komplex. Mycket hänger på hur framgångsrik elbilen blir de första åren på marknaden. 
Som läget ser ut idag tycker vi ändå att en försiktig optimism kan skönjas hos 
biltillverkarna. 

En viktig aktör i sammanhanget är också batteritillverkare, vilka blir en ny och väldigt 
viktig underleverantör till biltillverkarna. Deras förmåga att producera bra batterier så 
billigt som möjligt är avgörande för både prestanda- och prisutvecklingen för elbilarna. 
En viktig del i samarbetet mellan batteritillverkare och biltillverkare är, att lyckas 
integrera batterierna på bästa sätt och optimera deras kapacitet i elbilarna. 

6.2.1.3 Elindustrin 

Det finns flera goda anledningar för elbolag att etablera satsa på elbilar, vilket också är 
fallet i Sverige idag, där de större elbolagen är drivande i projekt som rör forskning, 
utveckling och demonstration av elbilar. Om elbilar slår igenom på bred front kan 
elbolagen i mångt och mycket få en roll som liknar den, som oljebolag har för bilismen 
idag. Därmed kan elbolagen också konkurrera med oljebolagen i det avseendet att de 
skulle producera, distribuera och sälja energi till bilar.  

Ur ett svenskt perspektiv har elbolagen också redan idag goda förutsättningar att bli 
drivmedelsleverantörer till elbilar. Stommen till en heltäckande laddinfrastruktur för 
elbilar finns redan. I det välutbyggda elnät, som finns i Sverige idag. Elbolagen kan få 
en roll som gör att de får möjlighet att sälja mer el och därmed också kan utnyttja 
framtida större produktionsnivåer. Eftersom el är relativt billigt och eftersom det inte 
handlar om några väldiga kvantiteter för att försörja elbilar med energi, är det sannolikt 
att de ekonomiska förtjänsterna av att sälja el, inte är den enda och kanske inte heller 
största anledningen för elbolag till att stödja utvecklingen av elbilar. Att bli 
drivmedelsleverantör för elbilar ger nämligen också elbolag möjlighet att stärka sina 
varumärken genom att förknippas med de miljöassocierade elbilarna. Detta ser vi tecken 
på redan idag, då elbolag gärna syns i samband med elbilar, t.ex. har Fortum satsat stort 
på reklamkampanjer i samband med att de satt upp laddstolpar i Stockholm. 

6.2.1.4 Konsumenter 

Det tidiga 1900-talets samhällsideal där bilen stod för äventyrlighet och frihet finns kvar 
än idag. Folk vill i allmänhet kunna ta bilen till sommarstugan eller till fjällen även om 
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dessa resor står för en väldigt liten del av bilanvändningen. Idag har även bilens 
miljöpåverkan i stor utsträckning lagts till som en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 
valet av bil. Från att traditionellt sett ha efterfrågat bilar med stora och kraftiga motorer, 
har efterfrågan bland svenska bilköpare de senaste två åren svängt mot att bli mer 
inriktad på bilar som är energisnåla och har låga koldioxidutsläpp. Det är trots allt ofta 
plånboken som styr allra mest vid köp av bil. Därför är efterfrågan på elbilar i dagsläget 
liten. De första åren när de nya elbilarna kommer på marknaden, tror vi därför den 
största efterfrågan kommer att utgöras av företag och offentliga organisationer. Där 
finns större ekonomiska resurser och fördelar med att profilera sig som miljövänliga. 
Dessutom finns för dessa aktörer möjligheten att förhandla ner priserna något genom att 
medverka i gemensamma upphandlingar. Marknadsundersökningar har också visat, att 
det också finns en tydlig efterfrågan hos privatpersoner idag. På grund av elbilens höga 
inköpspris är den i dagsläget relativt liten, men den finns framförallt hos de bilister som 
vill vara miljövänliga och tidigt ute med ny teknik. Motståndet på konsumentsidan mot 
elbilen kommer främst från de, som anser att den i första hand är för dyr och i andra 
hand inte uppfyller deras behov i form av räckvidd, laddningstillgång och laddningstid. 

6.2.1.5 Övriga privata och offentliga aktörer 

Vid sidan av elbolag, ser vi att det finns möjligheter för andra aktörer, att genom 
utbyggnad av laddplatser för elbilar tjäna pengar eller ge mervärden till sin verksamhet. 
McDonalds är en aktör som redan hakat på tåget och satt upp laddstolpar vid en av sina 
restauranger och har planer på att sätta upp fler. I dagsläget anser vi, att det initiativet 
mest kan ses som att de tagit chansen att lägga till gröna värden till sitt varumärke 
genom att installera en laddstolpe till en relativt liten kostnad. Men oavsett anledning 
till vad som varit drivande i detta initiativ, kan nya aktörer som McDonalds utgöra en 
stark drivkraft i utbyggnaden av laddplatser för elbilar runtom i landet. Andra grupper 
av aktörer som kan driva på utbyggnaden av laddplatser är parkeringsföretag, 
kommuner, köpcentra samt hyres- och bostadsrättsföreningar, som äger 
parkeringsplatser där ladduttag skulle kunna installeras. Det är dock oklart hur stora de 
ekonomiska incitamenten för dessa aktörer att bygga ut laddplatser är. Det ligger i 
nuläget inga förtjänster i att sälja el till elbilar, såvida det inte bakas in i priset för en 
högre parkeringsavgift för en parkeringsplats med laddmöjlighet. 

Vi tror inte att de traditionella drivmedelsleverantörerna är helt positiva till en 
omställning mot en oljeoberoende fordonsflotta i Sverige. Försäljningen av drivmedel 
består idag nästan uteslutande av bensin och diesel och att ersätta dem med el skulle ge 
mindre förtjänster. Å andra sidan står kringförsäljning i form av snabbmat, godis, 
tidningar och annat för en stor del av förtjänsterna som drivmedelsföretagen gör vid sina 
mackar idag. Denna del skulle inte försvinna om drivmedelsföretag skulle börja erbjuda 
möjligheten att ladda elbilar vid bensinstationer. En positiv inställning kan också ses 
hos Preem, som under 2009 satt upp laddstolpar vid tre av sina bensinstationer i 
Stockholm. Vi ser alltså att drivmedelsleverantörer är beredda att anpassa sig till de 
förändringar som elbilarna för med sig. 

6.2.2 Samarbeten mellan aktörer 
De största elbolagen i Sverige: E.ON, Fortum och Vattenfall har alla startat samarbeten 
med andra aktörer kring elbilar. Det är samarbeten där elbolag samarbetar med 
biltillverkare, kommuner, parkeringsföretag, drivmedelsföretag och byggfirmor kring 
utveckling av laddinfrastruktur och affärsmodeller för elbilar. Dessa 
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branschöverskridande samarbeten gör att kunskap och ekonomiska risktaganden delas, 
vilket i denna förberedande fas i marknadsutvecklingen driver på arbetet med att införa 
elbilar. 

Ännu finns anledning att tro, att ytterligare fler aktörer kommer att bli involverade i 
samarbeten kring elbilar. Vi anser att hyrbilsföretag borde vara en sådan aktör, som 
tillsammans med biltillverkare och återförsäljare har möjlighet att utforma nya 
affärsmodeller. Ett exempel på en affärsmodell, är att konsumenten vid inköpet av en 
elbil får möjlighet att teckna avtal med ett hyrbilsföretag. I avtalet ges möjlighet att hyra 
bil till förmånligt villkor, vilket underlättar de tillfällen långresor ska göras och elbilen 
inte passar p.g.a. sin begränsade räckvidd. Hyrbilsföretag skulle också kunna driva på 
utvecklingen genom att köpa in och erbjuda elbilar i sin bilflotta. 

För att kraftfullt, organiserat och målmedvetet kunna föra arbetet med att etablera 
elbilen på marknaden framåt, tror vi det behövs en stark aktör i näringslivet, som kan ta 
på sig ledartröjan och visa vägen. En sådan aktör skulle kunna inta rollen som 
branschorganisation för den nya elbilsbransch som växer fram och skapa en 
samarbetsarena för aktörer inom bil- och elindustrin samt andra näringslivsgrenar som 
involveras i t.ex. utbyggnad av laddplatser. Denna samordnande roll skulle förslagsvis 
kunna intas av branschorganisationen Power Circle, en sammanslutning av aktörer inom 
elindustrin. De har redan idag intagit en roll, där de samordnar demonstrationsprojekt 
kring elbilar. Om Power Circle eller någon annan liknande aktör skulle kunna samordna 
liknande arbeten och samtidigt få in fler aktörer involverade i en branschorganisation 
för elbilar, tror vi att elbilen snabbare kan etableras i Sverige. 

6.3 Sammanfattande diskussion 
I denna sammanfattande diskussion svarar vi på studiens syfte genom att besvara de 
frågeställningar som presenteras i rapportens inledning. 

• Vilka faktorer är avgörande för att införa elbilar i Sverige? 

Det finns flera faktorer som är avgörande vid ett införande av elbilar i Sverige. Dessa 
faktorer påverkar också sinsemellan varandra. Här nedan lyfter vi fram de faktorer som 
vi anser vara mest betydelsefulla i detta teknikskifte. 

Den tekniska prestandan. Det är av grundläggande betydelse, att de elbilar som från 
och med i år släpps på marknaden, tekniskt sett håller en hög kvalitet och komfort. I 
detta sammanhang spelar också teknikutvecklingen hos de biltyper som elbilen 
konkurrerar med stor roll. 

Kostnaden. Den mest avgörande faktorn anser vi vara hur den totala ägarkostnaden för 
elbilen förhåller sig i jämförelse med konkurrerande tekniker. Hur denna 
kostnadsutveckling kommer att se ut bestäms till största del av hur batteripris, oljepris 
och elpris utvecklar sig samt vilka styrmedel som sätts in från statligt håll. 

Tillgång och efterfrågan på världsmarknaden. På grund av att Sverige utgör en 
mycket liten del av den samlade världsmarknaden, är möjligheterna att införa elbilar i 
vårt land starkt beroende av de stora internationella biltillverkarnas satsningar på elbilar 
samt efterfrågan på elbilar på världsmarknaden.  

Politiskt ledarskap. Det politiska klimatet avgör till stora delar elbilens framtid. Den 
svenska statens och EU:s politik rörande elbilar kommer att avgöra förutsättningarna för 
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att införa elbilar. Ett kraftfullt ställningstagande, som leder till konkreta åtgärder, måste 
till för att elbilar ska kunna etableras på marknaden.  

Välanpassade affärsmodeller. För att ytterligare stimulera ett införande av elbilar 
behövs affärsmodeller, som gör elbilar attraktiva på marknaden.  

Utbyggnad av laddplatser. Efter hand kommer utbyggnad av laddplatser att vara 
nödvändigt för att elbilar ska kunna etableras i stor skala.  

• Vilka lärdomar från historien bör tas i beaktning vid det förestående 
införandet av elbilar? 

Det var en kombination av tekniska, marknadsmässiga och infrastrukturmässiga 
aspekter som till slut gjorde att bensinbilens kom att utkonkurrera elbilen och sedan 
totalt dominera bilismen. Den tekniska prestandan hos elbilar har återkommande varit 
sämre än bensinbilens, samtidigt som dess utvecklingspotential ständigt överskattats. 
När bensinbilen väl hade fått ett försprång på marknaden befästes dess dominanta 
ställning av serietillverkning och förfinade produktionsprocesser. Till försprånget 
bidrog också att oljeindustrin byggde upp ett världsomspännande system för 
drivmedelsförsörjning. Vid början av 1900-talet var den begränsade tillgången till 
laddning för elbilar också ett stort problem. Det är inte något som hänsyn behöver tas 
till i lika stor utsträckning idag, speciellt inte i Sverige med landets välutbyggda elnät. 

De viktigaste lärdomarna från historien för dagens införande av elbilar är att inte 
överskatta teknikens utveckling och att ha förståelse för den starka spårbundenhet kring 
bensin- och dieselbilar, som råder än idag. 

• Vilka aktörer är involverade i det svenska elbilsinförandet och vilka roller 
har de i detta arbete? 

Statens roll i sammanhanget är att utforma styrmedel, regelverk och andra politiska 
instrument som skapar de övergripande förutsättningarna för alla andra aktörer att införa 
elbilar.  

Bilindustrins roll är att utveckla, tillverka och sälja elbilar. Därmed är det bilindustrin 
som ytterst styr hur den tekniska prestandan hos elbilarna utvecklas och vilket pris 
elbilarna får på marknaden.  

Elindustrins roll är att producera, distribuera och sälja el som drivmedel till elbilar. 
Elindustrins roll för elbilarna kan liknas vid oljebolagens roll i förhållande till bensin- 
och dieselbilarna.  

Kommuner, arbetsgivare, bostads- och hyresrättsföreningar, parkeringsföretag, 
köpcentra drivmedelsföretag, snabbmatskedjor och vägkrogar spelar alla en viktig 
roll genom att det är dessa aktörer, som kommer att behöva bygga ut laddplatser för 
elbilar. De bidrar till utvecklingen med motiven att tjäna pengar, locka kunder och 
stärka sitt varumärke genom att bygga ut laddplatser för elbilar. 

Konsumenterna och deras värderingar avgör hur efterfrågan på elbilar blir, vilket i 
slutändan är det, som avgör om elbilar etableras på marknaden eller inte.  

Branschöverskridande samarbeten mellan olika aktörer är viktigt, för att dela kostnader 
och affärsrisker, samtidigt som värdefulla erfarenheter kan utbytas. 
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• Vad bör dessa aktörer göra för att fortsatt främja ett införande av elbilar? 

Denna avslutande frågeställning besvaras i följande kapitel, där en handlingsplan för 
införande av elbilar i Sverige presenteras. 
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7 Handlingsplan till 2030 
Mot bakgrund av den kartläggning av förutsättningar att införa elbilen i Sverige som 
gjorts i studien presenterar vi här nedan en handlingsplan för hur ett införande kan 
stimuleras av inblandade aktörer. 

Statliga aktörer 
• Utforma en elbilsvision och påverka EU 

För att införa elbilar i Sverige i stor skala behövs en samlad vision utformas och 
förankras från politiskt håll. Visionen ska tydligt förmedla budskapet till bil-, batteri- 
och elindustri, övrigt näringsliv, myndigheter, kommuner och privatkonsumenter att 
elbilen har starkt politiskt stöd och leda till att dessa aktörer stimuleras att på olika sätt 
på arbeta för att etablera elbilen. En vision är också en viktig förutsättning för att den 
svenska bilindustrin ska våga satsa på elbilar. Visionen bör ligga i linje med den 
samlade elbilsstrategi, som under våren 2010 utarbetas av EU-kommissionen. Samtidigt 
bör svenska politiker verka för att EU fortsättningsvis satsar offensivt på elbilar. 

• Inför en ny registreringsavgift för bilar 
En registreringsavgift enligt bonus-malus-modell bör införas för att främja inköp av 
elbilar och andra bilar med låga koldioxidutsläpp. Batteribilar skulle med detta 
teknikneutrala avgiftssystem premieras kraftigt eftersom de har ett nollutsläpp av 
koldioxidutsläpp. Systemet bör med fem till tio års mellanrum justeras, eftersom priset 
på elbilar förväntas sjunka samtidigt som nyproducerade bensin- och dieselbilar blir 
bränslesnålare. I figuren nedan ses ett skissat förslag på hur avgiftssystemet skulle 
kunna se ut år 2010, 2020 respektive 2030. Storleken på premie och avgift är delvis 
baserade på resultaten från simuleringarna med prognosmodellen, med avsikten att 
merparten av skillnaden i total ägarkostnad mellan bensinbil och batteribil ska försvinna 
med detta system. Notera dock att förslaget nedan är en skiss och att vidare 
undersökningar krävs för att utforma systemet optimalt. Kurvans variation efter 
koldioxidutsläpp baseras på EU-förordningens bestämmelser om utsläppstak för nya 
bilar för 2010, 2020 respektive 2030. 

 

Figur 14. Förslag på avgiftssystem för nyregistrering av bilar. 



65 
 

 

• Omarbeta förmånsbeskattningen för tjänstebilar 
När dagens bestämmelser för förmånsbeskattning utgår 31 december 2011, bör de 
omarbetas och baseras på koldioxidutsläpp istället för fordonstyp. Detta för att 
ytterligare stimulera efterfrågan av bilar med låga koldioxidutsläpp på 
tjänstebilsmarknaden. Tjänstebilar står idag för en tredjedel av den svenska 
nybilsförsäljningen. Reduktionen på förmånsvärdet för elbilar bör i en sådan modell 
motsvara eller vara något högre än 40 % som med dagens förmånsvärde. 

• Inför elbil som ett särskilt fordonsslag i lagen om vägtrafikdefinitioner  
I dagsläget hindrar lagstiftningen att elbilar kan få riktade stöd eftersom elbil inte är 
definierat som ett särskilt fordonsslag i lagen om vägtrafikdefinitioner. Därför är det 
viktigt att en sådan definition införs, så att det blir möjligt att införa riktade stöd, som 
t.ex. nedanstående punkter med befrielse från trängselskatt och fri parkering för elbilen. 

• Befria elbilar från trängselskatt 
Under en begränsad period, fram till 2015, bör elbilar befrias från trängselskatt i 
Stockholm och Göteborg, för att öka efterfrågan på elbilar. Det är viktigt, att undantaget 
har en fast tidsbegränsning och gäller endast då elbilsantalet i Sverige är relativt lågt, så 
att trängselskattens huvudsyfte – att minska trafiken – fortfarande uppnås. 

• Inför fri parkering för elbilar 
Fri parkering för elbilar bör införas fram till 2015. Det skulle öka efterfrågan på elbilar,  
eftersom fri parkering betraktas av användaren som en attraktiv förmån och det skulle 
ge små inkomstbortfall för de som tillhandahåller parkeringsplatser. 

• Ge bidrag till utbyggnad av laddplatser om behov uppstår 
När fler elbilar rullar på vägarna och ett större behov av laddning finns, behöver 
laddplatser byggas. Offentliga aktörer som tillhandahåller parkeringsplatser bör 
installera ladduttag vid dessa när fler elbilar rulla på vägarna. Om privata aktörer inte 
självmant bygger ut laddplatser då de behövs enligt bedömning att laddplatserna inte 
kan bära sina egna kostnader behöver utbyggnaden stimuleras med statliga bidrag. 
Långsamladdning ska i första hand byggas ut vid flerbostadshus och arbetsplatser, 
eftersom bilarna där står parkerade en längre tid. Snabbladdningen bör istället 
huvudsakligen byggas ut längs större vägar, för att möjliggöra längre resor utan att 
väntan på batteriladdning blir för lång.  

• Ge fortsatt stöd till utvecklings- och demonstrationsprojekt med elbilar 
Nu när marknaden för elbilar är på väg in i en introduktionsfas bör fortsatt ekonomiskt 
stöd ges till utvecklings- och demonstrationsprojekt med elbilar. Projekten behövs för 
att utveckla teknik, utbyta erfarenheter mellan aktörer, för att information om elbilen 
och visa upp ett fungerande elbilssystem för allmänheten. För att få ekonomiskt stöd bör 
krav ställas på projekten att ha ett tydligt och relevant syfte, ha god samordning och 
involvera aktörer från olika branscher och aktörsgrupper. 

• Stimulera offentliga organisationer att sätta upp inköpsmål för elbilar 
Offentliga aktörer som kommuner, landsting och myndigheter bär ett ansvar för att 
främja en hållbar samhällsutveckling. Därför bör de sätta upp mål om att en del, 
exempelvis 10 %, av den egna fordonsflottan ska bestå av elbilar vid en viss tidpunkt, 
exempelvis 2020. Dessa aktörer bör också gå samman och genomföra samordnade 
upphandlingar för att få bättre och billigare avtal än de enskilda avtalen. 
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Tillverkare och återförsäljare av bilar 
• Utarbeta attraktiva affärsmodeller anpassade för elbilen 

Förutom att utveckla och tillverka elbilar behövs affärsmodeller, som passar kundernas 
behov. En affärsmodell som behövs, är leasingavtal för batteriet, i syfte att hantera den 
höga inköpskostnaden och att dessutom dela på risken, att det går sönder. Attraktiva 
avtal med biluthyrningsföretag behövs också, så att elbilsköparen förmånligt kan hyra 
en bensin- eller dieselbil, som därmed underlättar längre resor. Elbilsköparen bör också 
kunna erbjudas en flexibel batteristorlek, så att räckviddsbehovet och därmed också 
kostnaden anpassas till kundens behov. 

Övrigt näringsliv 
• Installera laddplatser och utforma affärsmodeller till dessa 

För att möjliggöra en större mängd elfordon, behövs fler laddplatser än vad som finns 
tillgängligt idag. Bostads- och hyresrättsföreningar samt arbetsgivare behöver installera 
uttag för laddning vid flerbostadshus respektive arbetsplatser. Drivmedelsföretag bör 
bygga ut snabbladdningsstationer vid sina nuvarande mackar. Detsamma gäller 
vägkrogar och snabbmatsrestauranger längs vägnätet. Även om installationen är 
kostsam, bör den kunna räknas hem med en ökad försäljning av butiksprodukter. 
Aktörerna behöver också utarbeta affärs- och betalningsmodeller kring laddningen. 

Tidsplan för åtgärder 
I figuren här nedan visas vid vilka tidpunkter ovanstående åtgärderna bör utföras.  

 

 Figur 15. Tidsplan för utförande av åtgärder. 
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De rekommenderade åtgärderna är utformade som pilar, där pilens början visar när 
åtgärden bör initieras och dess slut där åtgärden bör avslutas. När det gäller de 
ekonomiska styrmedlen innebär avslut att de fasas ut. För andra åtgärder, som ”Utforma 
elbilsvision”, ”Definiera elbil som särskilt fordonsslag”, ”Sätt inköpsmål för elbilar i 
offentliga org.” och ”Utforma affärsmodeller för elbilar” innebär pilens slut att åtgärden 
rekommenderas vara avklarad vid denna tidpunkt, men också att resultatet av den ska 
gälla under överskådlig framtid. 
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Vidare forskning 
I arbetet med denna studie har frågeställningar dykt upp, som i och med studiens 
omfång inte kunnat undersökas, men som vi tycker vore intressanta att fördjupa sig 
inom vid framtida forskning. 

I denna studie görs ingen närmare undersökning kring hur dagens svenska fordonsflotta 
kan ställas om till andra fordonsslag än elbilar. Det vore intressant att göra en mer 
grundlig undersökning kring detta, som förutom elbilar även innefattar gasbilar och 
andra bilar drivna av diverse biobränslen. En jämförelse av hur samhällsekonomiskt 
gynnsamma dessa alternativ till bensin- och dieselbilar är vore därför önskvärt att titta 
på en framtida studie. 

Det vore med tanke på detta också intressant att mer utförligt fördjupa sig i hur framtida 
transportpolitiska styrmedel kan och bör utformas för att stimulera elbilar och andra 
alternativa fordonsslag, som kan bidra till att uppnå de långsiktiga transportpolitiska 
målsättningarna. Mer utförliga studier som bygger på mer precisa beräkningar på olika 
styrmedels effekter utifrån kvantitativa data, är också nödvändiga för att införa 
exempelvis det system för registreringsavgift som vi förespråkar i vår rapport. 

Det vore också intressant att göra djupare undersökningar kring hur affärsmodeller för 
försäljning av bilar kan utformas för att öka efterfrågan på elbilen. Det skulle t.ex. 
kunna göras en utredning kring hur koncept för att hyra en bensinbil i samband med 
inköp av elbil kan se ut. Det vore också intressant att undersöka hur leasingavtal bäst 
utformas med avseende på bl.a. försäkringsvillkor och leasingperiod. 
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Appendix 1 – Prognosmodell  
Modellen bygger på prognoser för batteripris, bensinpris, elpris samt energieffektivitet och 
simuleringar har gjorts då bilarna köps 2010, 2020 eller 2030. Det antas att en batteribil utan 
batteri kostar lika mycket som en bensinbil vid inköpet. Hänsyn tas inte till andrahandsvärde 
på varken batteri eller bil, försäkring, servicekostnader, leasingkostnader eller valutavariation. 
Priserna bygger också på att skattesatsen (fordonsskatten undantagen) för tidsperioden inte 
ändras. Priserna anges i 2009 års kronor. 

I modellen köps batteriet till prognostiserat pris 2010, 2020 eller 2030 och eftersom 
prognoserna är mycket osäkra används två prisscenarier vid varje tidpunkt. Batteripriserna är i 
2010-fallet baserade på två intervjuprisangivelser på 1 000174 respektive 800175 USD per kWh. 
För prisprognoser för 2020 och 2030 har data tagits från Figur 3. För att omsätta 
batterikostnaden till svensk valuta antas en fast växelkurs mot USD, där 1 USD motsvarar 7 
kr under hela perioden. 

Drivmedelskostanden för batteribilarna bygger på att de drar 1,2 kWh per mil och det antas att 
batteribilen inte blir effektivare fram till 2030. Elpriset i modellen baseras på ett 
medelspotpris från inköpstidpunkten och 10 år framåt. En översikt över elprisets utveckling 
finns i kapitel 4.3.4. Utöver spotpriset är energiskatt på 28,2 öre/kWh och 25 % moms tillagt. 
Kostnaden för elcertifikat är inte tillagd. Skatterna på el antas vara konstanta under perioden. 

Bensinalternativen är baserade på oljeprisprognosen som nämns i kapitel 4.3.3. Sambandet 
mellan oljepris och bensinpris är att 80 USD per fat motsvarar ett grundbensinpris på 4 kr, 
vilket ger ett pris vid pumpen på 11,90 kr. Grundbensinpriset antas procentuellt öka lika 
mycket som råoljepriset. Utöver grundbensinpriset är energiskatt på 3,08 kr/l och 
koldioxidskatt på 2,44 kr/l samt moms pålagt på priset. Skatterna på bensin antas, likt 
skatterna på el, vara konstanta under perioden. Bränsleförbrukningen antas sjunka från dagens 
svenska genomsnitt hos nya bilar på 0,69 l/mil till 0,37 l/mil 2020 och 0,30 l/mil 2030. För 
2030 finns också ett scenario för dyr olja, på 200 USD/fat, för att visa på utfallet om oljepriset 
radikalt ökar. 

En översikt av parametrarna i modellen ges nedan. De angivna värdena anger prognostiserad 
kostnad och prestanda vid bilköpet. Drivmedelspriserna är medelvärden över den kommande 
10-årsperioden. 

Tabell 6. Sammanställning över modellparametrar för fyra scenarier. 

                                                
174 Intervju med Göran Lindbergh, KTH, 2009-11-05 
175 E-postkontakt, Olle Johansson, Power Circle, 2009-12-08. 

Parameter 2010 2020 2030 2030 dyr olja 

Batterikostnad dyrt batteri [kr] 170 800 63 000 56 000 56 000 

Batterikostnad billigt batteri [kr] 138 600 49 000 36 400 36 400 

Bränsleförbrukning bensinbil [l/mil] 0,69 0,37 0,30 0,30 

Bensinpris till kund [kr/l] 12,50 12,90 13,30 19,40 

Elförbrukning batteribil [kWh/mil] 1,2 1,2 1,2 1,2 

Elpris till kund [kr/kWh] 1,10 0,75 0,75 (1,23) 0,75 (1,23) 


