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1 SAMMANFATTNING	  
Projektet	   Bilel	   har	   haft	   som	   huvudsyfte	   att	   påskynda	   utvecklingen	   och	   underlätta	  
introduktionen	  av	  laddbara,	  eldrivna	  fordon.	  Projektet	  startades	  i	  augusti	  2009	  i	  samverkan	  
mellan	  Sust,	  Fortum	  och	  Göteborg	  Energi.	  	  

I	  projektet	  har	  Fortum	  och	  Göteborg	  Energi	  har	  satt	  upp	  laddplatser.	  	  En	  hemsida,	  Facebook-‐
sida	   och	   app	   har	   byggts	   upp	   för	   att	   samla	   och	   sprida	   information	   angående	   elbilar,	  
laddhybrider	   och	   laddinfrastruktur.	   Det	   har	   även	   gjorts	   ett	   antal	   undersökningar	   och	  
analyser.	  Vidare	  har	  projektet	   sett	  behovet	   kostnadseffektiva	   laddlösningar	  och	   samverkat	  
med	  ett	   innovationsprojekt	   i	   syfte	  att	   industrialisera	  ett	   intelligent	   ladduttag	   till	   reducerad	  
kostnad.	  	  

Tydliga	   slutsatser	   från	   projektet	   är	   att	   ansvar,	   samordning	   och	   plan	   för	   en	   nationell	  
laddinfrastruktur	   saknas.	   Trots	   stöd	   genom	   projektet	   finns	   inte	   kommersiellt	   gångbara	  
lösningar	  för	  varken	  normal	  eller	  snabbladdning.	  Projektet	  har	  på	  grund	  av	  bristen	  på	  fordon	  
fokuserat	  på	  spridning	  och	  kommunikation,	  utveckling	  av	  sociala	  media	  och	  hemsida	  i	  syfte	  
att	   påskynda	   utvecklingen.	   Sust	   har	   säkerställt	   att	   dessa	  media	   och	   spridning	   av	   kunskap	  
inom	  området	  fortgår	  efter	  det	  att	  projektet	  är	  avslutat.	  
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2 SUMMARY	  
The	  main	  purpose	  of	   the	  project	  Electric	  Vehicles	  has	  been	   to	  accelerate	   the	  development	  
and	  ease	  the	   introduction	  of	  rechargeable	  electrical	  vehicles.	  The	  project	  started	  in	  August	  
2009	  in	  collaboration	  between	  Sust,	  Fortum	  and	  Göteborg	  Energi.	  	  

Within	  the	  project	  Fortum	  and	  Göteborg	  Energi	  have	  installed	  charging	  stations.	  A	  website,	  
Facebook-‐page	  and	  mobile	  app	  has	  been	  set	  up	  to	  collect	  and	  distribute	  information	  about	  
electric	  vehicles,	  plug-‐in	  hybrids	  and	  charging	  infrastructure.	  Different	  surveys	  and	  analyses	  
have	   also	   been	   conducted.	   Furthermore	   the	   project	   has	   seen	   the	   need	   for	   cost	   efficient	  
charging	   solutions	   and	   collaborated	   with	   a	   development	   project	   with	   the	   purpose	   to	  
industrialise	  an	  intelligent	  charging	  station	  to	  a	  limited	  cost.	  	  

Clear	  conclusions	  from	  the	  project	  are	  that	  responsibility,	  coordination	  and	  a	  national	  plan	  
for	   infrastructure	   is	  missing.	   Despite	   support	   from	   the	   project	   there	   are	   no	   commercially	  
feasible	  solutions	  for	  normal	  or	  fast	  charging.	  The	  project	  have,	  due	  to	  the	  lack	  of	  vehicles,	  
focused	  on	  communication,	  development	  of	  social	  media	  and	  a	  website	  with	  the	  purpose	  to	  
speed	  up	  the	  development.	  Sust	  has	  ensured	  that	  the	  media	  and	  distribution	  of	  knowledge	  
within	  the	  area	  will	  proceed	  after	  the	  project	  has	  ended.	  	  	  	  	  
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3 BAKGRUND	  
Vi	   står	   inför	   ett	   systemskifte	   från	   fossilbränsledrivna	   fordon	   till	   eldrivna	   fordon.	   I	   Sverige	  
finns	  en	  politisk	  vilja	  och	  uttalade	  mål	  om	  att	   ställa	  om	  transportsektorn	   till	  att	  bli	  mindre	  
beroende	   av	   fossila	   bränslen.	   Projektets	   syfte	   är	   att	   bidra	   till	   miljömålen	   Begränsad	  
Klimatpåverkan,	  God	  Bebyggd	  Miljö,	  Enbart	  naturlig	  försurning	  och	  Ren	  Luft.	  Projektet	  bidrar	  
också	  direkt	  till	  målet	  Fossiloberoende	  Fordonsflotta	  2030	  och	  visionen	  om	  nettonollutsläpp	  
av	  växthusgaser	  2050.	  

Krav	   på	   bilindustrin	   är	   en	   snabb	   omställning	   till	   alternativa	   bränslen,	   bränslesnålare	   bilar,	  
laddhybrider	   och	   elbilar.	   Både	   etablerade	   och	   nya	   aktörer	   har	   introducerat	   såväl	  
laddhybrider	  som	  elbilar,	  av	  vilka	  laddhybriderna	  vunnit	  en	  bredare	  marknads-‐acceptans.	  

En	  hög	  penetration	  av	  eldrivna	  fordon	  i	  Sveriges	  fordonsflotta	  skulle	  signifikant	  kunna	  bidra	  
till	  att	  framtida	  klimatmål	  infrias.	  Storstadsregionerna	  har	  en	  nyckelroll	  i	  denna	  omställning	  
då	  de	  dels	  står	  för	  den	  största	  andel	  nya	  fordon	  och	  dels	  har	  körmönster	  med	  korta	  sträckor	  
i	  rusningstrafik	  där	  eldrift	  kommer	  bäst	  till	  sin	  rätt.	  En	  framgångsrik	  introduktion	  av	  elfordon	  
kräver	   dels	   att	   fordonen	   görs	   ekonomiskt	   attraktiva	   för	   slutkunden	   jämfört	   med	   andra	  
alternativ,	   dels	   att	   laddningsplatser	  måste	   finnas	   tillgängliga	   som	   är	   enkla	   för	   kunden	   att	  
använda.	  Ett	  scenario	  med	  ett	  stort	  antal	   laddningsplatser	   för	  eldrivna	  fordon	   innebär	  helt	  
nya	   konsument-‐	   och	   teknikkrav.	   Det	   är	   av	   viktigt	   att	   utbyggnaden	   av	   infrastrukturen	  
hanteras	  så	  optimalt	  som	  möjligt	  för	  att	  undvika	  framtida	  flaskhalsar.	  	  

4 KORT	  OM	  PROJEKTET,	  SYFTE	  OCH	  MÅL	  
Projektet	   Bilel	   startades	   i	   augusti	   2009	   i	   samverkan	  mellan	   Sustainable	   Innovation	   (Sust),	  
Fortum	  och	  Göteborg	  Energi.	  Efter	  ansökan	  från	  Sust	  beviljade	  Energimyndigheten	  den	  4	  maj	  
2009	   ett	   bidrag	   med	   totalt	   25	  %	   av	   stödberättigade	   kostnader	   upp	   till	   maximalt	  
12	  000	  000	  kr.	  	  

Projektet	  planerade	  att	  avslutas	   i	  december	  2011,	  men	  blev	   förlängt	   i	   augusti	  2011	   till	   att	  
istället	  avslutas	  i	  oktober	  2013.	  

4.1 SYFTE	  OCH	  MÅL	  

Projektet	   Bilel	   har	   haft	   som	   huvudsyfte	   att	   påskynda	   utvecklingen	   och	   underlätta	  
introduktionen	  av	  laddbara,	  eldrivna	  fordon.	  Detta	  genom	  att	  uppfylla	  följande	  delmål:	  

• 500	  laddplatser	  etableras	  i	  Stockholm	  och	  Göteborg.	  
• 250	  fordon	  ingår	  i	  en	  testflotta	  för	  erfarenhetsuppbyggnad.	  
• En	   väl	   fungerade	  metod/lösning	   för	   insamling	   bearbetning	   och	  webbpublicering	   av	  

data	  klar	  att	  använda	  fr.o.m.	  2010.	  
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• De	   första	   erfarenheterna/slutsatserna	   (t.ex.	   om	   behov	   av	   infrastruktur,	   funktioner,	  
olika	   intressenters	   tillståndsfrågor,	   fysisk	   planering,	   miljöeffekter	   och	   estetiska	  
aspekter)	  sammanställs	  och	  rapporteras	  (via	  media,	  seminarier/konferenser).	  

• En	   ”community”	   bildas	   av	   olika	   strategiska	   intressenter	   för	   effektiv	   spridning	   av	  
kunskap.	  

5 GENOMFÖRANDE	  

5.1 INGÅENDE	  PARTER,	  DERAS	  ROLLER	  OCH	  ANSVARSOMRÅDEN	  
Projektkonsortiet	  har	  bestått	  av:	  

• Sust	  –	  Ansvar	  för	  övergripande	  projektledning,	  samverkansprojektet,	  kommunikation	  
och	   spridning	   av	   resultat,	   upprättat	   community,	   genomfört	   utvärderingar,	  
undersökningar	  och	  analyser.	  	  

• Fortum	   –	   Ansvar	   för	   lokalt	   projekt	   Stockholm	   samt	   deltagit	   i	   samverkansprojektet,	  
tillfört	  testfordon	  och	  bidragit	  i	  utvärderingar,	  med	  kunskap	  och	  erfarenheter.	  	  

• Göteborg	   Energi	   –	   Ansvar	   för	   lokalt	   projekt	   Göteborg	   samt	   deltagit	   i	  
samverkansprojektet,	   tillfört	   testfordon	   och	   bidragit	   i	   utvärderingar,	   med	   kunskap	  
och	  erfarenheter.	  

Övriga	  samarbetspartners	  i	  projektet	  har	  varit:	  
• Stockholm	   stad	   –	   Samverkan	   med	   staden	   för	   främjandet	   av	   elbilar,	   genomfört	  

seminarier	  med	  fastighetsägare	  om	  laddmöjligheter	  samt	  erfarenhetsöverföring.	  
• Göteborg	   stad	   –	   Samverkan	   med	   staden	   för	   planering	   av	   laddplatser,	   genomfört	  

seminarier	  med	  fastighetsägare	  om	  laddmöjligheter	  samt	  erfarenhetsöverföring.	  
• TSS	  –	  Sust	  har	  samverkat	  med	  TSS	  inom	  mätteknik	  i	  fordon	  och	  mätvärdesinsamling	  

samt	  delat	  mätdata	  mellan	  parterna.	  
• Toyota	   –	   Deltagit	   med	   testbilar	   i	   citykörcykel	   samt	   med	   kundunderlag	   för	  

laddhybridbilar	   för	   långtidsutvärdering	   med	   teknik	   i	   bilarna	   samt	   uppföljande	  
undersökning	   med	   förarna.	   Toyota	   har	   även	   deltagit	   vid	   demonstrationer,	  
evenemang	  och	  seminarier	   för	  att	  visa	   laddfordonsteknik.	  Vidare	  har	  Toyota	  spridit	  
appen	  laddbil	  och	  annan	  projektkommunikation.	  

• Fagerhult	   –	   Utveckling	   av	   laddstolpe	   med	   betalningsfunktion	   via	   SMS	   varav	   sex	  
stycken	   har	   installerats	   på	   Skeppsholmen	   i	   Stockholm	   och	   är	   i	   fortsatt	   drift	   sedan	  
2010.	  

• Liros	  –	  Samverkan	  för	  nyttjande	  av	  intelligent	  och	  kostnadseffektiv	  laddlösning.	  
• Uppsala	  Universitet	  –	  Uppsats	  om	  affärsmodeller	  för	  laddning.	  
• SP	  –	  Verifiering	  av	  egenutvecklad	  laddsladd	  med	  energimätare.	  
• Energimarknadsinspektionen	  –	  Rådgivning	  gällande	  koncessionsfrågor.	  
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5.2 ÖVERSIKTLIG	  PROJEKTPLAN	  

Den	  ursprungliga	  projekttiden	  var	  2009-‐05-‐01	  –	  2011-‐12-‐31.	  Energimyndigheten	  beslutade	  
2009-‐05-‐04	  att	  bevilja	  projektet	  sökt	  bidrag	  med	  25	  %	  av	  kostnaderna	  upp	  till	  12	  000	  000	  kr.	  	  

På	  grund	  av	  att	   introduktionen	  av	  elbilar	  och	   laddhybrider	   inte	  har	   skett	   i	   den	  omfattning	  
som	  förväntats	  beviljades	  en	  förlängning	  av	  projekttiden	  med	  22	  månader	  till	  2013-‐10-‐31.	  

5.3 PROBLEM	  UNDER	  PROJEKTET	  

Introduktionen	   av	   elbilar	   och	   laddhybrider	   har	   skett	   långsammare	   än	   förväntat.	  
Biltillverkarnas	   lanseringsplaner	   låg	  ett	  par	  år	   längre	  fram	  än	  vad	  de	  bedömde	  våren	  2009,	  
vilket	   ledde	   till	   svårigheter	   att	   rekrytera	   fordon	   till	   testflotta.	   Det	   har	   heller	   inte	   varit	  
försvarbart	  att	  bygga	  ut	   laddplatser	   i	  den	  omfattning	   som	  var	  planerat	  då	  det	   inte	   funnits	  
något	  reellt	  behov.	  Det	  motiverade	  den	  förlängning	  av	  projekttiden	  som	  Energimyndigheten	  
beviljade.	  	  

5.4 SAMVERKAN	  MED	  ANDRA	  PROJEKT	  

• Tillsammans	   med	   Stockholms	   Stad	   och	   projekt	   Elbilsupphandlingen	   har	   ett	  
seminarium	   angående	   Laddplatser	   för	   elbilar	   anordnas.	  Motsvarande	   aktiviteter	   är	  
genomförda	   i	  Göteborg.	   Samverkan	  har	  också	   skett	  med	  Test	  Site	  Sweden,	  Toyota,	  
Renault,	  Nissan	  samt	   löpande	  kontakter	  med	  Elbil	  2020	  och	  Kista	  Commute	  –	  Cero-‐
analys	  Markus	  Robèrt	  KTH,	  som	  visar	  att	  pendling	  med	  bil	  är	  största	  CO2-‐påverkan	  för	  
Kista-‐företagen,	   där	   projekten	   Bilel	   och	   Lätta	   Elfordon	   visat	   på	   de	   verkliga	   utsläpp	  
och	  alternativa	  möjligheter.	  

Samordning	  med	  Susts	  övriga	  projekt	  inom	  transportsektor:	  

• Askersund:	  Green	  Street	  Light,	  Laddning	   i	  belysningsnätet,	  möjlig	   laddinfrastruktur	   i	  
städerna.	  

• Lätta	  elfordon,	  gemensam	  laddinfrastruktur	  för	  lätta	  elfordon	  och	  laddhybrider.	  	  
• Citylogistik,	  i	  de	  fall	  elfordon	  varit	  aktuella.	  

5.5 GENOMFÖRANDE	  

Organisatoriskt	  har	  projektet	  drivits	  i	  tre	  huvudsakliga	  delar:	  Lokalt	  projekt	  Stockholm,	  Lokalt	  
projekt	  Göteborg	  och	  ett	  Samverkansprojekt.	  Inom	  respektive	  lokalt	  projekt	  har	  Fortum	  och	  
Göteborg	   Energi	   ansvarat	   för	   introduktionen	   av	   laddplatser	   samt	   för	   lokala	   kontakter	   och	  
kommunikationsinsatser.	   Inom	   Samverkansprojektet	   har	   det	   arbetats	   med	   rekrytering	   av	  
fordon	   och	   förare	   för	   utvärdering,	   gemensam	   teknikutveckling,	   affärsmodeller	   för	  
laddinfrastruktur	  samt	  genomförande	  av	  citykörcykel	  (se	  nedan)	  och	  extern	  kommunikation.	  

5.5.1 LOKALA	  PROJEKT	  
De	  lokala	  projekten	  har	  främst	  omfattat	  etablering	  av	  laddinfrastruktur	  i	  samverkan	  mellan	  
energibolagen	   och	   städernas	   trafikkontor.	   Utvärdering	   av	   etablerade	   laddplatser	   har	  
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genomförts	   samt	  samverkansaktiviteter	   för	  att	   stimulera	  näringsidkare	  och	   fastighetsägare	  
att	  investera	  i	  laddplatser.	  

5.5.1.1 STOCKHOLM	  

I	  Stockholm	  har	  Fortum	  installerat	   laddstolpar	  på	  ett	  antal	  olika	  platser	  både	  utomhus	  och	  
inomhus,	   bland	   annat	   i	   garage	   för	   privat	   och	   allmänt	   bruk	   samt	   infartsparkeringar	   och	  
ytparkering	   i	   centrala	   Stockholm.	   Teknikvalet	   har	   förändrats	   under	   projektets	   gång,	   i	  
uppstarten	   installerades	   enkla	   laddstolpar	   med	   åtkomst	   genom	   stålnycklar	   eller	   RFID-‐
brickor.	   De	   senare	   installationerna	   har	   haft	   laddstolpar	   med	   låsta	   luckor	   där	   tillgång	   till	  
laddningen	   fåtts	  genom	  sms	   (utan	   förregistrering	   för	  att	   säkerställa	  en	  öppen	   lösning)	  och	  
där	  samtliga	  laddstationer	  varit	  uppkopplade	  mot	  Fortums	  Charge	  &	  Drive	  system.	  Tack	  vare	  
att	   laddstationerna	   har	   varit	   uppkopplade	   har	   laddbilsförarna	   också	   kunnat	   se	   på	  
map.chargedrive.se	  alternativt	  i	  en	  iPhone-‐applikation	  om	  laddstolparna	  har	  varit	  lediga	  eller	  
upptagna.	  

Under	  projektets	  gång	  har	  även	  standarden	  satts	  för	  hur	  ladduttagen	  ska	  se	  ut,	  vilket	  också	  
medfört	  att	  de	  senaste	  installationerna	  gjorts	  med	  en	  kombination	  av	  vanliga	  schucko-‐uttag	  
samt	  det	  så	  kallade	  Mode	  3	  Typ	  2-‐uttaget.	  

5.5.1.2 GÖTEBORG	  

Göteborg	   Energi	   har	   i	   projektet	   satt	   upp	   laddplatser	   främst	   för	   företag	   som	   vill	   erbjuda	  
anställda	  möjligheten	  att	  ladda	  sitt	  elfordon	  under	  arbetstid	  eller	  för	  bilpooler.	  Idag	  är	  dock	  
många	  kunder	  köpcentra	  och	  liknande	  näringsidkare	  som	  vill	  erbjuda	  kunder	  möjligheten	  att	  
ladda	   elfordon	   under	   tiden	   de	   handlar.	   Göteborg	   Energi	   har	   installerat	   laddplatser	   för	  
samfällighetsföreningar	   och	   parkeringsbolag	   både	   utomhus	   och	   inomhus.	   Efterfrågan	   var	  
sval	  i	  början	  då	  kunden	  valde	  att	  sätta	  upp	  laddplats	  i	  marknadsföringssyfte.	  Under	  projektet	  
har	  detta	  ändrats	  då	  kunderna	  har	  ett	  behov	  av	  laddplatser	  idag.	  

Oftast	  är	  det	  någon	  som	  hyr	  parkeringsplatsen	  och	  Göteborg	  Energi	  har	  hjälpt	   till	  med	  att	  
sätta	  upp	  laddplatsen.	  Ett	  antal	  publika	  platser	  finns	  dock.	  En	  enklare	  lösning	  har	  valts	  med	  
en	  elmätare	  i	  laddstolpen	  där	  kunden	  får	  sin	  elförbrukning.	  I	  början	  testades	  en	  SMS-‐lösning	  
och	  betalsystem.	  Detta	  innebar	  en	  stor	  fast	  månadskostnad	  då	  det	  inte	  fanns	  så	  många	  som	  
laddade	  sina	  bilar.	  

5.5.2 SAMVERKANSPROJEKT	  

5.5.2.1 COMMUNITY	  

I	   samverkansprojektet	   har	   en	   hemsida,	   www.laddbil.se,	   startats	   för	   att	   samla	   och	   sprida	  
information	  angående	  elbilar,	  laddhybrider	  och	  laddinfrastruktur.	  Kopplat	  till	  hemsidan	  finns	  
en	   Facebook-‐sida,	   Laddbil,	   som	   fungerar	   som	   community,	   diskussionsforum	   och	  
informationsspridning.	  Även	  en	  app	  är	  kopplad	  till	  hemsidan,	  som	  registrerar	  resor	  och	  visar	  
hur	  mycket	  fossilbränsle	  och	  koldioxidutsläpp	  som	  har	  sparats/eller	  kunde	  ha	  sparats	  för	  just	  
den	   resan.	   Denna	   funktionalitet	   är	   unik	   och	   en	   möjlighet	   både	   för	   privatpersoner	   och	  
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organisationer	   att	   analysera	   möjlig	   fossilbränslebesparing,	   ekonomisk	   besparing	   samt	  
minskad	  CO2	  påverkan	  med	  laddfordon.	  

Korrekta	   utsläppsvärden	   har	   tagits	   fram	   för	   cityförhållanden	   genom	   mätningar	   under	   en	  
enhetlig	  citykörcykel	   (se	  nedan).	  Totala	  sträckan	  för	  alla	   resor	  som	  har	  körts	  med	  elbil	  och	  
laddhybrid	  ackumuleras	  på	  hemsidan	  www.laddbil.se.	  

5.5.2.2 UNDERSÖKNING	  

I	   samverkansprojektet	   har	   även	   gjorts	   ett	   antal	   undersökningar	   och	   analyser.	   Dels	   två	  
telefonundersökningar	   med	   förare	   till	   Toyota	   Prius	   Plug-‐in	   Hybrid	   om	   laddning	   och	  
laddinfrastruktur.	   En	   när	   förarna	   hade	   kört	   bilen	   upp	   till	   4	   månader	   och	   en	  
uppföljningsintervju	  ett	  år	  senare.	  Ett	  antal	  förare	  har	  även	  använt	  en	  laddsladd	  som	  mäter	  
mängden	   energi	   som	   laddas	   vid	   varje	   tillfälle	   samt	   teknik	   i	   bilarna	   med	   GPS-‐mätning	   av	  
körsträckorna	  (utrustning	  inlånad	  från	  Test	  Site	  Sweden).	  

På	   uppdrag	   av	   Göteborg	   Energi	   gjordes	   en	   användarutvärdering	   av	   laddinfrastruktur	   för	  
elbilar.	  Undersökningen	  byggde	  på	  intervjuer	  gjorda	  före	  och	  efter	  testpersoners	  användning	  
av	   Volvo	   C30	   Electric.	   Runt	   30	   personer	   med	   olika	   kön,	   boendesituation,	   yrke	   och	   ålder	  
deltagit	   i	   undersökningen.	  Merparten	   av	   de	   intervjuade	   hade	   haft	   tillgång	   till	   elbilen	   i	   tre	  
veckor.	  

En	  citykörcykel	  har	  genomförts	  vid	  tre	  olika	  tillfällen	  (årstider)	   i	  samarbete	  med	  Toyota	  för	  
att	   mäta	   och	   jämföra	   olika	   drivlinor	   (bensin	   med	   start/stopp-‐teknik,	   diesel,	   elhybrid,	  
laddhybrid	   och	   elbil).	   Syftet	   är	   dels	   den	   inbördes	   jämförelsen	  mellan	   drivlinorna,	   dels	   att	  
jämföra	   fossilbränsleförbrukning	   och	   CO2-‐utsläpp	   under	   verkliga	   cityförhållanden	   med	  
körning	  i	  infartstrafiken	  jämfört	  med	  certifieringskörcykeln.	  

5.5.2.3 TEKNIK	  

Sust	   har	   tillsammans	  med	  Maingate	   och	   Fagerhult	   utvecklat	   två	   stycken	   laddstolpar	  med	  
betalningslösningar	   som	   bygger	   på	   GSM-‐kommunikation	   och	   betalningslösningen	  Mopper	  
(se	  www.mopper.se).	   Dessa	   demonstrerades	   och	   påvisade	   tidigt	  möjligheterna	  med	   enkla	  
och	   mobila	   betalningslösningar.	   Under	   2012	  –	  2013	   har	   samverkan	   med	  
innovationsföretaget	   Liros	   skett	   i	   syfte	   att	   industrialisera	   ett	   intelligent	   ladduttag	   till	  
begränsad	  kostnad,	  se	  Bilaga	  1.	  

I	  samverkan	  med	  TSS	  och	  Fältcom	  (se	  www.faltcom.se)	  har	  projektet	  utvecklat	  en	  avancerad	  
loggning	   av	   körsträckor	   som	   typförare	   vardagligen	   kör.	   Detta	   har	   under	   projektets	   gång	  
ersatts	  med	  appen	  Laddbil.	  	  

Inom	  projektet	  har	  Sust	  även	  utvecklat	  en	  sladd	  med	  fjärravläst	  elmätare	  för	  mätning	  av	  el	  
som	  elbilar	  laddar	  oavsett	  ladduttag	  och	  laddplats.	  Dessa	  har	  även	  nyttjats	  av	  TSS.	  

5.5.2.4 KOMMUNIKATION	  

Samverkansprojektet	  har	  även	  ansvarat	  för	  kommunikation	  om	  projektet.	  Bilel	  har	  varit	  med	  
på	  Teaterskeppet	  under	  Almedalen	  2010	  –	  2013.	  Detta	  genom	  att	  Toyota	  varit	  på	  plats	  på	  
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kajen	  under	  hela	  veckan	  och	  presenterat	  sina	  nyheter,	  bland	  annat	  premiärvisades	  det	  första	  
exemplaret	  av	  Toyota	  Prius	  Plug-‐in	  Hybrid	  2010.	  Under	  Almedalen	  2012	  hölls	  ett	  seminarium	  
med	   titeln	   ”Hur	   löser	   vi	   trafiken	   i	   storstäderna?	   Hur	   når	   vi	   miljömålen?”	   och	   under	  
Almedalen	  2013	  hölls	  seminariet	  ”Fossiloberoende	  fordonsflotta	  –	  måste	  vi	  vänta	  till	  2030?”.	  
Bilel	   har	   även	   varit	   med	   på	   Hållbarhetsdagarna	   i	   februari	   2013	   där	   en	   ett	   tema	   var	  
”Framtidens	  transporter	  och	  bränslen”.	  En	  debattartikel	   i	  DN	  ”Hatt	  och	  Ek	  får	   inte	  glömma	  
städerna”	  som	  svar	  på	  Anna-‐Karin	  Hatt	  och	  Lena	  Eks	  debatt-‐artikel	  ”Vi	  behöver	  en	  strategi	  
för	   miljöbilar	   även	   efter	   2013”	   har	   skrivits	   och	   publicerats.	   Vidare	   har	   projektdeltagare	  
deltagit	   som	   talare	   under	   Tylösandsseminariet,	   Energitinget	   och	   bilbranschseminarier.	   För	  
kommunikationsmaterial,	  se	  Bilaga	  2.	  

6 RESULTAT,	  ERFARENHETER	  OCH	  REFLEKTIONER	  

6.1 UPPNÅDDA	  OCH	  UPPSKATTADE	  RESULTAT	  

6.1.1 SYSTEMSTUDIE	  
Erfarenheter	   och	   resultat	   har	   sammanställts	   i	   en	   systemstudie	   som	   finns	   i	   Bilaga	   3.	   I	   den	  
listas	   biltillverkarnas	   el-‐	   och	   laddhybridbilar,	   existerande	   och	   kommande	   modeller,	   och	  
prognoser	  från	  tillverkare	  och	  intresseorganisationer.	  Den	  innehåller	  även	  en	  genomgång	  av	  
laddinfrastrukturen	  med	  fokus	  på	  teknik,	  erfarenheter	  och	  framtida	  utveckling.	  	  

6.1.2 LADDPLATSER	  
Inom	  projekt	  Bilel	  har	  Fortum	  satt	  upp	  75	  st	  laddplatser	  i	  Stockholm	  och	  Göteborg	  Energi	  har	  
satt	  upp	  252	  st	  laddplatser	  i	  Göteborg.	  Samtliga	  laddplatser	  finns	  listade	  i	  Bilaga	  4.	  Generellt	  
kan	  sägas	  att	  laddplatser	  i	  gatumark	  inte	  har	  varit	  möjligt	  att	  få	  till	  under	  projektet.	  	  

I	  Stockholm	  har	  en	  dialog	  förts	  med	  staden	  avseende	  laddstolpar	  i	  gatumark.	  Generellt	  och	  
främst	  refererar	  man	  till	  Stockholm	  Parkerings	  parkeringsplatser	  och	  garage.	  Men	  man	  har	  
också	   tittat	   på	   möjliga	   siter	   i	   gatumark	   som	   då	   främst	   skulle	   vara	   skaftparkeringar,	   dvs.	  
platser	   som	  är	   tydligt	  utritade	  och	  där	  bilen	   står	  parkerad	  vinkelrätt	   gentemot	   trottoaren.	  
Detta	  har	  dock	  än	  så	  länge	  inte	  mynnat	  i	  någon	  konkret	  installation.	  

I	   Göteborg	   får	   laddplatser	   inte	   sättas	   upp	   i	   gatumark	   men	   bra	   dialog	   har	   förts	   med	  
trafikkontoret	  för	  att	  hitta	  lämpliga	  platser.	  Kunden	  har	  oftast	  valt	  att	  bjuda	  på	  strömmen	  till	  
laddningen.	  Kostnader	  för	  installation	  har	  varierat	  beroende	  på	  om	  det	  finns	  ström	  framme	  
och	  vilken	  strömstyrka	  man	  behöver.	  Erfarenheten	  är	  att	  användarna	  har	  varit	  nöjda.	  

Genom	  samverkan	  med	  det	   svenska	   innovationsföretaget	   Liros	   finns	  en	   färdig	  produkt	   för	  
industrialisering	   av	   ett	   kostnadseffektivt	   och	   intelligent	   ladduttag.	   Lösningen	   bygger	   på	  
befintlig	  modul	  som	  idag	  används	  vid	  övergångsställen	  och	  kan	  installeras	  i	  belysningsnätet.	  
Fördelarna	  med	   belysningsnätet	   är	   att	   kostnader	   för	   markarbeten	   undviks,	   montage	   sker	  
enkelt	  och	  uttaget	  klamras	  på	   lyktstolpen.	  Vidare	  är	  modulen	  typgodkänd	  av	  kommunerna	  
sedan	   tidigare	   vilket	   förenklar	   tillståndsfrågor.	  Uttaget	   kan	  även	  monteras	   fristående,	  mot	  
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vägg	  och	   i	  parkeringshus.	  Bolaget	  planerar	  att	  under	  2014	   leverera	  sin	   lösning	   till	   kunder	   i	  
Sverige	  och	  internationellt.	  	  

6.1.3 COMMUNITY	  
Hemsidan	  www.laddbil.se	  som	  startats	  inom	  projektet	  har	  sedan	  den	  lanserades	  i	   juli	  2013	  
haft	   över	   3	  000	   unika	   besökare.	   Facebook-‐sidan	   Laddbil	   som	   är	   kopplad	   till	   hemsidan	   har	  
750	  st	  likes.	  Appen	  Laddbil	  har	  blivit	  nedladdad	  530	  gånger	  och	  den	  totala	  sträckan	  körd	  på	  
el	  är	  1	  450	  km.	  	  

6.1.4 LÅNGTIDSSTUDIE	  AV	  FÖRARE	  AV	  LADDHYBRIDER	  
Resultaten	   från	   telefonundersökningarna	  återfinns	   i	  Bilaga	  5.	  Slutsatserna	  visar	  att	  vid	  den	  
första	  intervjun	  är	  att	  den	  plats	  där	  man	  helst	  skulle	  vilja	  ha	  möjlighet	  att	  ladda	  bilen,	  utöver	  
hemmet,	   är	   på	   arbetet.	   Därefter	   är	   det	   offentliga	   laddplatser	   i	   närområdet	   den	   plats	   där	  
man	   helst	   skulle	   vilja	   ladda,	   det	   är	   då	   framför	   allt	   köpcentrum	  och	   parkeringshus-‐/platser	  
som	  man	  åsyftar.	  Befintlig	  laddinfrastruktur	  får	  ett	  ganska	  svalt	  omdöme	  samtidigt	  som	  45	  %	  
uppger	  att	  den	  påverkar	  i	  hög	  grad	  hur	  mycket	  de	  kör	  på	  ren	  eldrift.	  

Undersökningen	   som	  gjordes	  ett	   år	   senare	   visar	   en	   större	  önskan	  om	  möjlighet	   att	   kunna	  
ladda	   bilen	   på	   offentliga	   laddplatser	   i	   såväl	   närområdet	   som	   utanför.	   Fortfarande	   är	   det	  
framför	   allt	   laddplatser	   i	   köpcentrum	   och	   parkeringshus/-‐platser	   som	   man	   åsyftar.	   Om	  
möjlighet	  fanns	  att	   ladda	  på	  de	  ytterligare	  ställen	  som	  man	  önskar	  kunna	  ladda	  på,	  uppger	  
drygt	  90	  %	  att	  andelen	  elmil	  definitivt	  eller	  troligen	  skulle	  öka.	  

Dagens	  laddinfrastruktur	  får	  även	  i	  den	  här	  undersökningen	  ett	  ganska	  svalt	  omdöme.	  På	  en	  
5-‐gradig	  skala	  får	  befintlig	  laddinfrastruktur	  betyget	  2,1	  och	  hela	  48	  %	  är	  inte	  alls	  nöjda	  med	  
hur	  det	  ser	  ut	  idag.	  	  

Majoriteten	  uppger	  i	  båda	  intervjuerna	  att	  de	  kör	  längre	  än	  20	  km	  per	  dag	  oavsett	  om	  det	  är	  
vardag	  eller	  helg.	  Vid	  andra	  intervjun	  är	  det	  en	  något	  större	  andel	  som	  kör	  >	  20	  km	  dagligen	  
jmf	  med	  2012.	  Här	  görs	  ett	   förfinande	  av	   intervallen	  som	  visar	  att	  36	  %	  uppger	  att	  de	  kör	  
>	  50	  km	  per	  arbetsdag	  och	  25	  %	  att	  de	  kör	  denna	  sträcka	  varje	  ledig	  dag/helgdag.	  Enligt	  TSS-‐
data	   som	   samlades	   in	   i	   samband	   med	   den	   första	   telefonintervjun	   är	   den	   genomsnittliga	  
reslängden	  per	  dag	  ca	  38	  km	  och	  snittlängden	  per	  resa	  12	  km,	  vilket	  stämmer	  överens	  med	  
deltagarnas	  uppfattning.	  	  

Båda	  intervjuerna	  visar	  att	  nästan	  alla	  deltagare	  har	  tillgång	  till	  eluttag	  vid	  boendet	  och	  att	  
det	   är	   den	   vanligaste	   laddplatsen.	   Undersökningen	   visar	   även	   att	   42	  %	   vid	   första	  
undersökningen	  och	  46	  %	  vid	  andra	  endast	  använder	  en	  enda	  laddplats,	  dvs.	  man	  laddar	  inte	  
på	  olika	  ställen.	  77	  %	  anger	  att	  de	  har	  behov	  av	  att	  också	  kunna	  ladda	  på	  en	  annan	  plats	  än	  
där	  man	  laddar	  idag.	  Om	  den	  möjligheten	  fanns	  uppger	  ca	  90	  %	  att	  andelen	  elmil	  definitivt	  
eller	  troligen	  skulle	  öka.	  	  

Vid	   andra	   intervjun	   konstateras	   en	   generell	   ökning	   i	  medvetenhet	   om	   bränsleförbrukning	  
och	   fördelningen	   av	   el-‐	   respektive	   hybridmil.	   Ca	   70	   %	   av	   deltagarna	   har	   tidigare	   haft	   en	  
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hybridbil	  och	  därmed	  tidigare	  anpassat	  sitt	  körmönster	  (kör	  lugnare,	  mjukare,	  långsammare	  
och	   accelererar	   försiktigare)	   och	   fått	   en	   ökad	   medvetenhet	   om	   bränsleförbrukning.	   Hos	  
dessa	  personer	  syns	  inte	  en	  så	  stor	  förändring	  som	  hos	  de	  som	  börjat	  köra	  laddhybrid	  utan	  
att	  först	  ha	  kört	  hybridbil.	  De	  av	  respondenterna	  som	  tidigare	  haft	  en	  hybridbil	  är	  något	  mer	  
medvetna	   om	   bränsleförbrukningen	   än	   övriga.	   Skillnaden	   i	   medvetenhet	   om	  
bränsleförbrukningen	  har	  planat	  ut	  något	  vid	  jämförelse	  av	  de	  två	  undersökningarna.	  	  

En	  andel	  om	  87	  %	  har	  tillgång	  till	  eluttag	  vid	  boendet	  och	  det	  är	  också	  hemmet	  som	  är	  den	  i	  
vanligaste	  laddplatsen.	  Nästan	  hälften	  av	  respondenterna	  uppger	  att	  de	  endast	  använder	  en	  
enda	  laddplats,	  dvs.	  man	  laddar	  inte	  på	  olika	  ställen.	  En	  andel	  om	  16	  %	  anger	  att	  de	  inte	  har	  
behov	  av	  att	  kunna	  ladda	  bilen	  på	  annat	  ställe	  än	  där	  man	  laddar	  den	  idag.	  	  

Andelen	   resor	   som	   görs	  med	   fulladdad	   bil	   har	   ökat	   (snitt	   73	  %	   jmf	  med	   66	  %	   2012).	   Hela	  
23	  %	   anger	   att	   de	   gör	   samtliga	   resor	   med	   fulladdad	   bil,	   vilket	   kan	   jämföras	   med	   15	  %	  
föregående	  år.	  

6.1.5 CITYKÖRCYKEL	  
Data	   från	   citykörcykeln	   återfinns	   i	   Bilaga	   6	   och	   visar	   att	   när	   bilar	   körs	   i	   infartstrafiken	   så	  
släpper	  de	  ut	  betydligt	  mer	  koldioxid	  än	  vad	  det	  certifierade	  värdet	  visar.	  T.ex.	  en	  dieselbil	  
med	   ett	   certifierat	   värde	   på	   138	  g	  CO2/km	   släpper	   i	   infartstrafiken	   ut	   188	   gram	   CO2/km.	  
Resultatet	  från	  testkörningarna	  visar	  att	  certifieringsvärdet	  är	  bra	  för	  att	  jämföra	  olika	  bilar,	  
men	   då	   man	   faktiskt	   vill	   veta	   vad	   de	   släpper	   ut	   är	   det	   missvisande.	   Det	   visar	   också	   att	  
trängseln	   i	   storstadsregionerna	   har	   mycket	   stor	   inverkan	   på	   koldioxidutsläppen.	  
Testkörningarna	  ger	  även	  en	  indikation	  på	  skillnaden	  mellan	  olika	  drivmedel,	  resultatet	  visar	  
att	  en	  laddhybrid	  endast	  drar	  10	  –	  20	  %	  av	  en	  bensin-‐	  eller	  dieselbil.	  	  

6.1.6 UNDERSÖKNING	  MED	  VOLVO	  C30-‐FÖRARE	  
Undersökningen	  utförd	  av	  Göteborg	  Energi	  gjorda	  före	  och	  efter	  testpersoners	  användning	  
av	  Volvo	  C30	  Electric	  visar	  att	  skillnaden	  mellan	  hur	  provförarna	  använt	  elbilen	  jämfört	  med	  
sin	   vanliga	   bil	   under	   provperioden	   är	   liten.	   De	   flesta	   har	   klarat	   vardagens	   transportbehov	  
med	  elbilens	  begränsade	  körsträcka	  och	  det	  har	  räckt	  att	  ladda	  bilen	  hemma	  och	  på	  jobbet.	  	  

Den	   oro	   som	   ett	   flertal	   av	   de	   intervjuade	   uppgav	   i	   förintervjun	   kring	   elbilens	   begränsade	  
körsträcka	  verkade	   försvinna	  när	  provföraren	   fick	   större	  erfarenhet	  av	  elbilen.	   Laddningen	  
har	  fått	  ett	  övervägande	  positivt	  betyg	  som	  generellt	  sett	   inte	  vållat	  några	  större	  problem.	  
Vissa	  initiala	  problem	  vid	  laddning	  i	  hemmet	  har	  förekommit,	  t.ex.	  vid	  laddning	  vid	  villa	  har	  
säkringen	   löst	   ut	   för	   några	   vilket	   tyder	   på	   viss	   otydlighet	   eller	   okunskap	   kring	   möjlig	  
laddstyrka.	   Bland	   de	   intervjuade	   finns	   ett	   stort	   intresse	   för	   snabbladdning,	   ändå	   är	   det	   få	  
som	  känt	  sig	  direkt	  begränsade	  av	  körsträcka	  och	  laddtid.	  	  

Vilken	  betalningsvilja	  som	  finns	  för	  snabbladdning	  och	  laddning	  har	  inte	  kunnat	  preciseras.	  I	  
allmänna	  termer	  uttrycks	  att	  den	  totala	  kostnaden	  för	  bil	  och	  drivmedel	  inte	  får	  vara	  högre	  
än	  för	  en	  konventionell	  bil.	  	  
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6.2 MÅLUPPFYLLELSE	  

I	  tabellen	  nedan	  jämförs	  målen	  i	  1.3	  med	  uppnådda	  resultat.	  	  

Mål	   Uppnådda	  resultat	  

500	  laddplatser	  etableras	  i	  Stockholm	  
och	  Göteborg	  

Inom	  projektet	  har	  totalt	  327	  laddplatser	  etablerats.	  

250	  fordon	  ingår	  i	  en	  testflotta	  för	  
erfarenhetsuppbyggnad	  

101	  st	  förare	  har	  intervjuats	  via	  telefon,	  4	  st	  via	  
enkäter.	  Av	  dessa	  hade	  39	  st	  TSS	  logger	  och	  4	  st	  
laddsladdar.	  Utöver	  dessa	  har	  500	  personer	  laddat	  ner	  
appen	  Laddbil.	  

30	  st	  förare	  av	  Volvo	  C30	  Electric	  har	  intervjuats	  före	  
och	  efter	  en	  testperiod.	  

En	  väl	  fungerande	  metod/lösning	  för	  
insamling,	  bearbetning	  och	  
webbpublicering	  av	  data	  klar	  att	  
användas	  fr.o.m.	  2010,	  

Insamling	  av	  data	  sker	  via	  citykörcykeln,	  appen,	  och	  
telefonundersökningar.	  Publicering	  av	  data	  sker	  via	  
hemsidan	  www.laddbil.se.	  

Inledningsvis	  sattes	  ett	  system	  upp	  tillsammans	  med	  
TSS	  för	  att	  logga	  körmönster.	  

De	  första	  erfarenheterna/slutsatserna	  
(t.ex.	  om	  behov	  av	  infrastruktur,	  
funktioner,	  olika	  intressenters	  
tillståndsfrågor,	  fysisk	  planering,	  
miljöeffekter	  och	  estetiska	  aspekter)	  
sammanställs	  och	  rapporteras	  (via	  
media,	  seminarer/konferenser).	  

Erfarenheter	  och	  slutsatser	  har	  sammanställts	  i	  
systemstudien	  som	  bifogas	  slutrapporten.	  Under	  
projektets	  gång	  har	  erfarenheter	  och	  slutsatser	  
presenterats	  under	  Almedalen,	  Hållbarhetsdagarna	  och	  
i	  en	  debattartikel.	  

En	  ”community”	  bildas	  av	  olika	  
strategiska	  intressenter	  för	  effektiv	  
spridning	  av	  kunskap.	  

En	  community	  har	  satts	  upp	  dels	  via	  Facebookgruppen	  
Laddbil	  med	  750	  likes	  och	  hemsidan	  www.laddbil.se	  för	  
informationsdelning.	  	  

	  

7 SLUTSATSER	  OCH	  REKOMMENDATIONER	  	  
Under	   större	   delen	   av	   projektets	   löptid	   har	   tillväxten	   av	   elbilar	   och	   laddinfrastruktur	   varit	  
småskalig.	   Slutsatser	   kan	   ändå	   dras	   genom	   att	   det	   inom	  projektet	   etablerats	   drygt	   300	   st	  
laddplatser	   och	   att	   ca	   100	   förare	   av	   laddhybrider	   följts	   och	   utvärderats	   under	   drygt	   sex	  
månader.	  	  



14	  
	  

7.1.1 TYDLIGA	  SLUTSATSER	  
-‐ Ekonomiska	  drivkrafter	  saknas:	  Regelverket	  för	  laddinfrastruktur	  finns	  samtidigt	  som	  

tillväxten	   nu	   hänvisas	   till	   marknaden.	   Dock	   saknas	   idag	   de	   ekonomiska	  
förutsättningarna	   för	   en	   sådan	   marknad,	   då	   eventuella	   intäkter	   inte	   finansierar	  
investeringarna	  och	  subventioner	  saknas.	  	  

o Ett	  antal	  aktörer	  har	  etablerat	  viss	  laddinfrastruktur	  som	  demonstratorer,	  men	  
ansvar,	  samordning	  och	  plan	  för	  en	  nationell	  laddinfrastruktur	  saknas.	  	  

o Trots	   stöd	   genom	   projektet	   vid	   etablering	   av	   laddplatser	   finns	   inte	  
kommersiellt	  gångbara	  lösningar	  för	  varken	  normal	  eller	  snabbladdning	  idag.	  	  

-‐ Städernas	   prioriteringar:	   Städerna	   i	   Sverige	   och	   EU	   prioriterar	   cykling	   och	  
kollektivtrafik	   för	  minskad	   trängsel.	   Detta	   innebär	   en	   lägre	   prioritet	   för	   elbilar	   och	  
laddinfrastruktur,	  vilket	  är	  en	  delförklaring	  till	  långsam	  utveckling.	  

-‐ Långdragen	   process	   för	   publik	   laddning:	   För	   kommersiella	   aktörer	   leder	   bristen	   på	  
process	   för	   markanvisning	   till	   orimligt	   långa	   ledtider	   vilket	   i	   praktiken	   hindrar	  
etablering	  av	  publik	  laddning	  i	  städerna.	  	  	  

-‐ Efterfrågan	   av	   laddinfrastruktur:	   Utvärderingen	   visar	   att	   befintliga	   förare	   av	  
laddhybrider	   skulle	   köra	   dubbelt	   så	   lång	   sträcka	   på	   el	   om	   laddmöjlighet	   fanns	   på	  
arbetsplatsen.	   Laddning	   på	   arbetsplatser	   är	   den	   typ	   av	   laddning	   som	   är	   mest	  
efterfrågad	  och	  som	  skulle	  ge	  den	  största	  ökningen	  av	  antalet	  körda	  mil	  på	  el.	  	  

-‐ Tillväxt	   av	   laddbara	   fordon:	   Sedan	   2012	   ser	   vi	   att	   både	   laddhybrider	   och	   lätta	  
elfordon	   etablerats	   på	  marknaden	   och	   att	   de	   under	   2013	   visar	   på	   klart	   tilltagande	  
tillväxt.	   Produkter	   inom	   dessa	   segment	   är	   i	   princip	   kommersiella	   i	   dagsläget,	   men	  
motsvarande	   har	   inte	   skett	   för	   elbilen	   som	   fortfarande	   lider	   av	   högt	   pris	   och	  
begränsad	   räckvidd.	   Till	   sommaren	   2014	   väntas	   ett	   betydligt	   bredare	   utbud	   och	  
modellprogram	  som	  både	  omfattar	   laddhybrider	  och	  kommersiellt	  gångbara	  elbilar,	  
särskilt	  från	  de	  tyska	  bilfabrikanterna.	  	  

-‐ Begränsad	   kunskap	   om	   eldrift	   hos	   organisationer	   ett	   hinder:	   Organisationer	   med	  
stora	   fordonsflottor	   har	   begränsad	   kännedom	   om	  möjligheterna	  med	   eldrift,	   både	  
inom	   tjänstebilar	   för	   pendling	   och	   tjänsteresor,	   och	   gällande	   verksamhetsfordon.	  
Stationära	   fordonsflottor	   med	   planerad	   körning	   lämpar	   sig	   väl	   för	   eldrift	   liksom	  
fordon	  som	  används	  av	  många	  förare	  och	  därmed	  har	  högre	  nyttjandegrad	  per	  dag.	  

-‐ Ekonomiska	  styrmedel	  har	  gynnat	  diesel:	  Sverige	  har	  under	  de	  senaste	  åren	  visat	  en	  
total	   dominans	   av	   dieselbilar	   som	   en	   direkt	   konsekvens	   av	   de	   ekonomiska	  
styrmedlen.	   Dock	   väntas	   de	   nya	   styrmedlen	   samt	   EU:s	   krav	   på	   bilindustrin	   få	   en	  
direkt	  positiv	  påverkan	  på	  elbilar	  och	  laddhybrider.	  	  

-‐ Supermiljöbilspremien:	   Har	   inte	   räckt	   för	   att	   göra	   elbilen	   konkurrenskraftig	  
prismässigt	   i	   kombination	  med	   att	   räckvidden	   kraftigt	   begränsar	   dess	   funktion.	   Till	  
sommaren	  2014	  väntas	  däremot	  ett	  bredare	  utbud	  av	  elbilar	  med	  goda	  prestanda	  till	  
väsentligt	   lägre	   inköpspris	   än	   dagens,	   t.ex.	   VW	   e-‐up	   och	   Golf	   samt	   den	   mer	  
påkostande	  BMW	  i3.	  
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7.1.2 ERFARENHETER	  FRÅN	  PROJEKTET	  
Projektet	   har	   på	   grund	   av	   bristen	   på	   fordon	   fokuserat	   på	   spridning	   och	   kommunikation,	  
utveckling	  av	  sociala	  media	  och	  hemsidan	  laddbil.se	  i	  syfte	  att	  påskynda	  utvecklingen.	  Vidare	  
har	  Sust	  säkerställt	  att	  dessa	  media	  och	  spridning	  av	  kunskap	  inom	  området	  fortgår	  efter	  det	  
att	  projektet	  är	  avslutat.	  Projektet	  har	  också	  genomfört	  citykörcykler	  med	  olika	  drivlinor	  för	  
att	  visa	  skillnaderna	  på	  certifieringskörcykeln	  och	  verkliga	  city-‐förhållanden.	  Detta	  har	  väckt	  
uppmärksamhet	  då	  resultaten	  pekar	  på	  kraftigt	   (över	  50	  %)	  mer	  utsläpp	   i	  citykörning	  samt	  
att	   laddhybrider	   även	   med	   kort	   körsträcka	   på	   el	   (ca	   20	  km)	   visar	   på	   en	   mycket	   påtaglig	  
energieffektivisering	   (ca	   30	   gram	  CO2/km	   jämfört	  med	   ca	   180	   gram	  CO2/km)	   jämfört	  med	  
senaste	   dieseltekniken.	   Detta	   visar	   på	   en	   radikal	   energieffektivisering	   även	   med	   mindre	  
batterier	  i	  laddhybrider	  i	  vardaglig	  citykörcykel.	  

-‐ Kunskapsuppbyggnad:	  
o Långtidsstudie	   av	   förare	   av	   laddhybrider	   (3.1.4	   ovan)	   samt	   teknisk	   mätning	  

visar	  på	  etablerade	  körmönster	  där	  laddinfrastruktur	  på	  arbetsplatser	  visar	  på	  
möjligheter	  och	  hinder	  med	  laddhybrider.	  

o Genom	   samverkan	   med	   Stockholm	   och	   Göteborg	   Stad,	   seminarier	   med	  
fastighetsägare	   och	   deltagande	   av	   fordonsleverantörer	   finns	   praktiska	  
erfarenheter	  av	  olika	  intressenters	  roller	  och	  intressen.	  

o Tekniska,	   kommersiella	   och	   regulatoriska	   förutsättningar	   har	   erfarits	   i	  
etablering	  av	  laddinfrastruktur	  samt	  genom	  utvärderingar	  av	  förare.	  Projektet	  
har	   identifierat	   kostnadseffektiva	   lösningar	   för	   volymutbyggnad	   samt	   att	  
Fortum	  testar	  möjliga	  affärsmodeller	  för	  snabbladdning.	  

o Genom	  seminarier,	   debatter	   i	  Almedalen	  och	  under	  Hållbarhetsdagarna	   samt	  
genom	   löpande	   spridning	   av	   information	   genom	   laddbil.se,	   över	   500	  
nedladdningar	   av	   appen	   Laddbil,	   Facebook	   samt	   debattartikel	   i	   Dagens	  
Nyheter	  har	  både	   intressenter,	   politiker	  och	  allmänhet	   fått	   erfara	  nyttan	  av	  
elbilar	  samt	  fått	  frågeställningar	  belysta	  inom	  laddinfrastruktur	  och	  fordon.	  

o Projektet	   utvecklade	   tidigt	   ett	   par	   laddstolpar	   med	   enkel	   betalfunktion	   som	  
fungerat	   som	   demonstratorer.	   Under	   2013	   har	   projektet	   identifierat	  
möjligheter	   för	   billigare	   laddning	   med	   möjlighet	   i	   tätorter	   för	   laddning	   i	  
gatumiljö.	  	  

7.1.3 REKOMMENDATION	  
Baserat	  på	  ovanstående	  erfarenheter	  och	  att	  roller	  och	  plan	  för	  en	  bred	  rollout	  av	  laddbara	  
fordon	  är	  fortsatt	  otydliga	  föreslås	  en	  förstudie	  för	  att	  utreda	  möjligheterna	  till	  en	  bredare	  
rollout	   av	   laddbara	   fordon	   samt	   laddinfrastruktur	   som	   stödjer	   dessa.	   Fokus	   bör	   vara	  
organisationer	  med	  stora	  fordonsflottor	  samt	  kommuner	  med	  stor	  andel	  verksamhetsfordon	  
då	   dessa	   aktörer	   väntas	   leda	   utvecklingen	   under	   överskådlig	   tid.	   Både	   tjänstebilar	   och	  
verksamhetsfordon	   bör	   omfattas	   samt	   även	   de	   fordon	   dessa	   aktörer	   kan	   påverka	   genom	  
upphandling	  och	  policys.	  Detta	  skulle	   innebära	  en	  stor	  påverkan	  utöver	  ett	  redan	  kraftfullt	  
konsortium.	   Vidare	   bör	   fordonsleverantörer,	   forskning,	   erfarenheter	   från	   tidigare	   projekt	  
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omfattas	   för	   att	   dra	   nytta	   av	   tidigare	   erfarenheter	   samt	   möjliggöra	   matchning	   mellan	  
fordonsleverantörers	  och	  fordonsflottornas	  behov.	  Visar	  en	  sådan	  förstudie	  att	  möjligheter	  
finns	  att	  etablera	  en	  storskalig	  utrullning	  av	   laddbara	  fordon	  med	   laddinfrastruktur	  kan	  ett	  
sådant	  initiativ	  genomföras	  som	  ett	  demonstrationsprojekt.	  

************************	  
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”Hatt och Ek får inte glömma 
städerna” 
Publicerad 2012-04-10 18:22 

 

Centerministrarna Anna-Karin Hatts och Lena Eks utspel (DN Debatt 5/4) [1] [1] är 
välkommet – men det krävs mer för att nå klimatmålen. De har helt missat städernas 
stora tillväxt och förutsättningar, skriver Peter Nygårds och Patrick Nilsson, Sust. 

Vi föreslår tre ytterligare avgörande åtgärder för att uppfylla klimatmålen och 
som ger Sverige en tätposition när det gäller Hållbara Städer. 

1. Höjda biltullar för alla fordon som inte har nollutsläpp. 

Sverige har världens snabbaste tillväxt av persondieselbilar. Diesel är överlägset 
bensin på landsväg, men ett direkt uselt bränsle vid långsam stadskörning med 
många start och stopp. Samtidigt visar forskning att dieselutsläpp är farligt för luftrör 
och hjärtkärlsystem. Laddbara bilar, som går helt eller delvis på el, passar däremot 
utmärkt i städerna med utsläppsfri körning i ett par mil. Vi föreslår höjda biltullar för 
alla fordon som inte har nollutsläpp. Detta styr fordonen dit de passar bäst, då 
optimeras miljön både i och utanför städerna. 

2. Laddinfrastruktur i storstäderna här och nu. 

I dag finns utbyggda infrastrukturer för fossilbränsle, etanol och gas – men inte för el 
även fast ett vanligt eluttag är vad som krävs. I Stockholm och Göteborg saknas en 
laddinfrastruktur värd namnet. Investeringar här ger störst klimatpåverkan och 
avkastning – framförallt vid arbetsplatser, parkeringsgarage och infartsparkeringar. 
För vem köper en laddbar bil om den inte kan laddas? 

3. Vi måste ändra vårt sätt att förflytta oss. 

Även om Sverige genomför Hatts och Eks förslag så uppnås inte klimatmålen. Vi kan 
inte fortsätta köra bil som i dag i städerna utan måste åka kollektivt, cykla eller välja 
nya alternativ. Elcyklar till exempel är inte alltför dyra, kan köras fem mil på en 
laddning och är överlägset bilen i infartstrafiken. De laddas också på vanligt eluttag. 

Att kunna uppnå så mycket genom relativt begränsade åtgärder är sällsynt. Så Anna-
Karin Hatt och Lena Ek: fortsätt ert goda arbete – men glöm inte städerna. 

Karin Nilsson

Karin Nilsson
Bilaga 2 - Kommunikationsmaterial

Karin Nilsson



Peter Nygårds, styrelseordförande Sust 

Patrick Nilsson: vd Sust 

Sust är grundat av Sveriges ledande företag i samarbete med Energimyndigheten, i 
syfte att utveckla hållbara energilösningar med entreprenörer och forskare. 

LÄNKAR I ARTIKELN 
1. http://http://www.dn.se/debatt/vi-behover-en-strategi-for-miljobilar-aven-efter-2013 
2. http://http://www.dn.se/debatt/vi-behover-en-strategi-for-miljobilar-aven-efter-2013 
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. 
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Var med och påverka!
Gå med och skapa en laddbilstrend. 

Laddbilar sparar både pengar och miljö. Med 
appen Laddbil ser du hur mycket. På vår hem-
VLGD�¿QQV�LQIRUPDWLRQ�I|U�GLJ�VRP�lJHU��N|U�

HOOHU�lU�LQWUHVVHUDG�DY�HOELODU�RFK�ODGGK\EULGHU�

6lNHUKHWMiljö Ekonomi

Ladda ner appen   och se besparingen
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Projektet
/DGGELO�LQJnU�L�HWW�SURMHNW�I|U�DWW�VWLPXOHUD� 
utvecklingen av laddbara bilar och laddplatser 
i Stockholm och Göteborg. 

(Q�YLNWLJ�GHO�DY�SURMHNWHW�lU�DWW�In�LQ�V\Q� 
SXQNWHU�RFK�XWYlUGHUD�HUIDUHQKHWHU�NULQJ�
IRUGRQHQ�RFK�ODGGSODWVHUQD��*HQRP�DSSHQ��
KHPVLGDQ�RFK�IDFHERRN�JUXSSHQ�/DGGELO�KDU�
du möjlighet att påverka. 

Var med och påverka
Ladda ner appen Laddbil och registrera dina 
bilresor. Appen visar hur mycket pengar och 
NROGLR[LGXWVOlSS�GX�VSDUDU�PHG�HQ�ODGGELO�
MlPI|UW�PHG�HQ�IRVVLOEUlQVOHELO��/DGGELOV�
DSSHQ�lU�WLOO�EnGH�I|U�GLJ�VRP�LGDJ�N|U�HQ�
elbil eller laddhybrid och vill se hur mycket 
GX�VSDUDU��PHQ�lYHQ�I|U�GLJ�VRP�IXQGHUDU�Sn�
hur mycket du skulle spara per månad om du 
hade en laddbil.

3n�KHPVLGDQ�VXPPHUDV�DOO�N|UQLQJ�Sn�HO�I|U�
DOOD�VRP�DQYlQGHU�DSSHQ��+HPVLGDQ�LQQH-
KnOOHU�GHVVXWRP�LQIRUPDWLRQ�I|U�GLJ�VRP�lJHU��
N|U�RFK�lU�LQWUHVVHUDG�DY�ODGGELODU��

,�YnU�IDFHERRNJUXSS�RFK�Sn�YnU�KHPVLGD�NDQ�
GX�YDUD�PHG�RFK�GLVNXWHUD�ODGGELODU��ODGG-
platser och nyheter med andra intresserade. 

)|U�PHU�LQIRUPDWLRQ�Jn�LQ�Sn�ZZZ�ODGGELO�VH

/DGGELO�LQJnU�L�SURMHNWHW�%LOHO�VRP�GULYV�DY�6XVW�� 
)RUWXP�RFK�*|WHERUJ�(QHUJL�PHG�VW|G�IUnQ� 
Energimyndigheten. 

www.sust.se
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DUYDYlJHQ
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6XVWDLQDEOH�,QQRYDWLRQ

Besöksadress: Storgatan 31, Stockholm
Postadress: Box 55998, 102 16 Stockholm

Patrik Nilsson, VD
telefon 0766-285600 

Fredrik Karlsson, Kommunikationschef
telefon 0766-285601

Webb: www.sust.se
Mail: info@sust.se 

Besök oss gärna också efter Almedalen!6XVWDLQDEOH�,QQRYDWLRQ��6XVW��ELOGDGHV������DY����I|UHWDJ�L�6YHULJH�
RFK�PHG�DNWLYW�VW|G�IUnQ�(QHUJLP\QGLJKHWHQ��6XVW�DUEHWDU�PHG�
YDUGDJVQlUD�HQHUJLHIIHNWLYLVHULQJ�RFK�IRNXVHUDU�Sn�Q\�WHNQLN�L�

ERVWlGHU��ORNDOHU�RFK�WUDQVSRUWHU�

,QRP�6XVW�P|WV�I|UHWDJ��P\QGLJKHWHU�RFK�IRUVNQLQJ�I|U�DWW�Sn�HWW�HIIHN�
WLYW�VlWW�VNDSD�EnGH�KnOOEDUD�RFK�O|QVDPPD�O|VQLQJDU�Sn�GH�XWPDQLQJDU�
6YHULJH�RFK�YlUOGHQ�VWnU�LQI|U�

6XVW�EHGULYHU�WLOOVDPPDQV�PHG�PHGOHPVI|UHWDJ�RFK�DQGUD�LQWUHVVHQWHU�
GHPRQVWUDWLRQV��RFK�XWYHFNOLQJVSURMHNW�I|U�DWW�WHVWD�RFK�GHPRQVWUHUD�GHW�
VHQDVWH�LQRP�HQHUJLHIIHNWLYLVHULQJ��'HW�OnQJVLNWLJD�PnOHW�lU�DWW�GH�JRGD�
LGpHU�VRP�¿QQV�LQRP�IRUVNQLQJ�RFK�QlULQJVOLY�Vn�VQDEEW�VRP�P|MOLJW�VND�
RPYDQGODV�WLOO�Q\D�HQHUJLHIIHNWLYD�YDURU��WMlQVWHU�RFK�I|UHWDJ�

7LOO�JDJQ�I|U�6YHULJH�RFK�PLOM|Q�
� � � � �� � � �ZZZ�VXVW�VH
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Söndag 4 juli
15.00-16.00 “Moderaterna – hur länge håller arbetslinjen? “

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Synovate, Kajsa Bergvall, analyschef, 
Retriever 

Måndag 5 juli
8.30-9.30 “Vänsterpartiet – högt i det blå?“

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Synovate, Kajsa Bergvall, analyschef, 
Retriever. Moderator: Erik Blix
Frukost från 8.00 

10.00-12.00    “Gated communities eller trygghet för alla?”
Johan Skoglund, VD JM AB, Karl-Åke Pettersson, Ordförande Tryggare 
Sverige, Kicki Scheller, Sakkunnig i jämställdhetsfrågor Länsstyrelsen 
Gotland, Carina Olsson, Riksdagsledamot (s) och ordförande i Sveriges 
Kvinnojourers Riksförbund.
Seminariet följs av mingel

12.00-13.00 “Är valet redan avgjort? Vad säger opinions-
 mätningarna - och historien?”

Arne Modig, Novus Opinion, PJ Anders Linder, Svenska Dagbladet
Moderator: Fredrik Karlsson, Sust
Lättare lunch serveras 12.00

13.00-15.00    “Regionalpolitik eller regional politik – hur hjälper vi bäst  
 tillväxtföretag i hela Sverige?”

Gunvor Engström, landshövding i Blekinge (fd VD Företagarna), Peter 
Hultqvist, riksdagsledamot (s), Nina Larsson, riksdagsledamot (fp), Baard 
Eilertsen, VD Maingate
Seminariet följs av mingel

15.30-16.30    “Miljöpolitik efter !nanskrisen: vilken roll spelar miljöfrågorna  
 under nästa mandatperiod?”

So!a Arkelsten, riksdagsledamot (m), Karin Åström, styrelseledamot 
Naturskyddsföreningen.
Moderator: Peter Nygårds, Swedbank

 

Måndag 5 juli (forts.)
16.00-19.00    “Livräddande IT - vägen till trygg och säker vård”

Erik Weiman (m), ordf. landstingsstyrelsen i Uppsala län, Nils "ulin, senior 
advisor security, Logica. 
Moderator: Henrik Kennedy, reporter, Dagens Medicin.
Seminariet följs av mingel

Tisdag 6 juli
8.30-9.30 “Folkpartiet – Sveriges nya enfrågeparti? “

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Synovate, Kajsa Bergvall, analyschef, 
Retriever. Moderator: Erik Blix
Frukost från 8.00

9.00-10.00 ”Finns det pengar till investeringar i miljöteknik? Och hamnar  
 pengarna i så fall rätt?”

Marie Reinius, VD Svenska Riskkapitalföreningen, Barbara Evaeus, Världs-
naturfonden WWF, Birger Flygare, direktör och rådgivare, Jonas Eklind, 
VD Sustainable Growth Capital. Moderator: Fredrik Karlsson, Sust
Frukost serveras 08.30

10.00-11.30 “Smarta nät - så "yttar vi makten till elkonsumenterna”
Tomas Wall, forskning och utveckling Fortum Sverige, Karl Elfstadius, 
Head of Smart Grid Market & Business development, ABB, Linda Ekener 
Mägi, director Communication and Stakeholder Engagement, Ericsson, 
"omas Dahlman, chef energifrågor Electrolux.
Panel: Sten Jakobsson, VD ABB Sverige, Per Langer, VD Fortum Sverige, 
Ulla Hamilton, Miljö- och tra!kborgarråd Stockholms stad
Moderator: Fredrik Karlsson, Sust

13.00-15.00 “Föregångare - vinnare eller förlorare? Kan företag som går  
 före i klimatarbetet bli framgångsrika? “

Marian Radetzki, professor i nationalekonomi Luleå Tekniska Universitet, 
Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska naturskyddsföreningen, Anders 
Egelrud, VD Fortum Värme, Johan Skoglund, VD JM, Karin Svensson 
Smith, riksdagsledamot (mp), Urban Karlström, statssekreterare Finansde-
partementet (kd).  Moderator: Nina Ekelund, Respect, projektledare BLICC
Sidekick: Sten Bergström, professor, SMHI:s avd. för miljö och säkerhet

Tisdag 6 juli (forts.)
13.00-15.00     “Framtidens LED-belysning - lönsam både för miljön och  
 användaren? “

Henrik Clausen, Fagerhult Lighting Academy, Gunnar Eliasson, Quality & 
Environment Manager, Leif Norrby, Design & Development Director
Moderator: Fredrik Karlsson, Sust
Seminariet följs av mingel

15.00-16.30  “Så blir vi bättre på att kommersialisera svensk forskning!”
Kristina Scharp, Svenskt Näringsliv, Bo Dahlbom, professor, Hans Nilsson, 
Energie"ektiviseringsföretagen
Moderator: Fredrik Karlsson, Sust    
                   
22.00-24.00
Den årliga Guitar Hero-turneringen avgörs i Stora Matsalen.
Ställ upp med ett komplett lag eller dyk upp själv för att
spela eller bara lyssna!

Onsdag 7 juli
8.30-9.30 “Centerpartiet – på kollisionskurs med sig själva?“

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Synovate, Kajsa Bergvall, analyschef, 
Retriever. Moderator: Erik Blix
Frukost från 8.00

9.00-10.00      “Kan attraktiv design spara energi?”
Andres Muld, Energimyndigheten, Hans Nilsson, Energie"ektiviserings-
företagen, Bo Dahlbom, professor
Moderator: Fredrik Karlsson, Sust
Frukost serveras 08.30

13.00-14.00 “Sätt lärarna i första klass!”
Marie Granlund, skolpolitisk talesperson (s), Tina Acketoft, skolpolitisk 
talesperson (fp), Claes Bromander, vice ordf. Friskolornas riksförbund, 
Stephan Müchler, VD på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Moderator: Johan Wester

Onsdag 7 juli (forts)
13.00-15.00 “Ett enklare regelverk - företagens viktigaste fråga“

Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket, Jens Hedström, VD 
Näringslivets Regelnämnd, NNR, Carola Gunnarsson (c), vice ordf SKL 
och kommunstyrelsens ordf Sala, Börje Vestlund (s), riksdagsled och tales-
person i regelförenklingsfrågor, Ulrik Wehtje, företagare/ägare BBAB Media
Moderator: Andrea Femrell, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR.

20.00-22.30 “Elit – något för vård, skola och omsorg? “
 + Semi!nalen i fotbolls-VM på storbild

Stephan Müchler, VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Lagen i semin!nal 2 i fotbolls-VM

Torsdag 8 juli
8.30-9.30 “Socialdemokraterna – en omöjlig ekvation? “

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Synovate, Kajsa Bergvall, analyschef, 
Retriever. Moderator: Erik Blix
Frukost från 8.00

Fredag 9 juli
8.30-9.30 “Kristdemokraterna – behöver man sälja sig till djävulen för att  
 bli större? “ och “Miljöpartiet – lider av växtvärken?”

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker, Synovate, Kajsa Bergvall, analyschef, 
Retriever. Moderator: Erik Blix
Frukost från 8.00

Toyota premiärvisar det första exemplaret av sin 
kommande laddhybrid under Almedalsveckan.
Välkommen till kajen utanför Teaterskeppet!
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Besöksadress: Storgatan 31, Stockholm
Postadress: Box 55998, 102 16 Stockholm

Patrik Nilsson, VD
telefon 0766-285600 

Webb: www.sust.se
Mail: info@sust.se 

Besök oss gärna också efter Almedalen!Sustainable Innovation (Sust) bildades 2008 av 12 företag i Sverige 
och med aktivt stöd från Energimyndigheten. Sust arbetar med 
vardagsnära energieffektivisering och fokuserar på ny teknik i 

bostäder, lokaler och transporter.

Inom Sust möts företag, myndigheter och forskning för att på ett effek-
tivt sätt skapa både hållbara och lönsamma lösningar på de utmaningar 
Sverige och världen står inför.

Sust bedriver tillsammans med medlemsföretag och andra intressenter 
demonstrations- och utvecklingsprojekt för att testa och demonstrera det 
senaste inom energieffektivisering. Det långsiktiga målet är att de goda 
LGpHU�VRP�¿QQV�LQRP�IRUVNQLQJ�RFK�QlULQJVOLY�Vn�VQDEEW�VRP�P|MOLJW�VND�
omvandlas till nya energieffektiva varor, tjänster och företag.

Till gagn för Sverige och miljön.
         www.sust.se
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Måndag 4 juli
8.00-10.00 “Den saknade pusselbiten i ett hållbart energisystem“

Tomas Wall, Fortum, Tomas Kåberger, Energimyndigheten, Niklas 
Damsgaard, Sweco, Stefan Henningsson, WWF, Per Ankersjö (c), Stock-
holm stad, Lars Johansson (s), Riksdagen
Birgitta Resvik, Fortum, moderator

10.00-12.00    “Greenwash eller trovärdigt klimatarbete?”
Johan Skoglund, VD JM, Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar, 
Axfood, Ulf Wikström, miljöchef, Fortum Värme, Cecilia Udekwu, 
kommunikationsdirektör, Procter & Gamble Norden, Martina Krüger, 
klimat- och energichef Norden, Greenpeace, Jessica Cederberg Wodmar, 
hållbarhetskonsult, JWC Hållbar Kommunikation,
Nina Ekelund, program director, Hagainitiative, moderator
Mattias Goldmann, Tricorona, sidekick 

12.00-13.45 “Den svenska byggnormen - ett tvingande energislöseri?”
Byggherrar och fastighetsägare tvingas genom byggnormen att slösa med mer energi än 
nödvändigt - trots att energi- och miljöhänsyn ska vara ett viktigt perspektiv i utforman-
det av byggnormen. Går det att hantera målkon!ikterna när regelverken utformas?

Per Forsling, energiexpert, Fastighetsägarna, Lennart Henriz, miljödirektör, 
JM, Joachim Lindborg, teknisk chef, Sustainable Innovation, Nikolaj 
Tolstoy, utvecklingsledare, Boverket
Moderator: Fredrik Karlsson, Sust
Lättare lunch serveras 12.00

15.00-16.00    “Outsourcing vs kärnverksamhet i vården”
Anette Falkenrot, chef för psykiatrin, Region Halland, Erik Weiman, 
landstingsråd (m), Uppsala läns landsting, Björn Zackrisson, a!ärsområde-
schef hälso- och sjukvård, Praktikertjänst, Stefan Alexandersson, IT-chef på 
Landstingsstaben IT, Landstinget Västernorrland
Moderator: Jörgen Lindqvist chefredaktör, Computer Sweden

16.00-17.00    “Vem ska ta ansvar för individens hälsa och vård?”
Bo Dahlbom, professor, IT-universitetet Göteborg, Mats Olsson, director 
health & healthcare, Kairos Future, Maria Abrahamsson, riksdagsledamot 
(m), Mikael Rolfs, ordförande i rådet för IT- och läkemedelsfrågor, Läkar-
förbundet, Daniel Forslund, departementssekreterare, Socialdepartementet
Moderator, Jörgen Lindqvist, chefredaktör, Computer Sweden

Tisdag 5 juli 
8.00-10.00 ”Energie!ektivisering genom innovativ design”

Vilken roll kan professionell design spela i utvecklingen av innovativ miljöteknik?
Hur använder vi designmetoder för att utveckla hållbara produkter, tjänster och system 
med människan i centrum? 

Andres Muld, Energimyndigheten, Olof Kolte, grundare, Olof Kolte 
Design, Jakob Lind, vd, Futurniture, Frida Eriksson, Futurniture, Bo 
Dahlbom, professor, Sustainable Innovation
Frukost serveras 08.00

8.00-10.00 “När blir det kul att vara elkund?“
Marie Fossum, Fortum, Christina Lampe Önnerud, Boston Power, 
Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen, Peter Nõu, Vinnova, 
Svante Axelsson, SNF, Karl Elfstadius, ABB, Cecilie Ten"ord-Toftby (m), 
Riksdagen, Lise Nordin (mp), Riksdagen
Moderator: Birgitta Resvik, Fortum

12.00-13.45 “Om trygghet i boende”
Johan Skoglund, vd, JM AB, Karl-Åke Pettersson, ordförande, Tryggare 
Sverige, Robert Vangstad, a!ärsutvecklingschef, JM AB, #omas Eriksson, 
trygghetsexpert, Tryggare Sverige 

13.00-15.00 “Kan vägar vara mjuka? “
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare konsult och politisk kommentator, PM 
Nilsson, journalist, Newsmill, i ett samtal om infrastrukturpolitik och väg 
E22:s betydelse för näringslivet och allmänheten.

Onsdag 6 juli
8.00-9.45 “Hållbar servicenäring – kundkrav eller kosmetika?“

Vilken roll spelar egentligen turism, hotellvistelsen eller !ygresan för klimatet, jämfört 
med det vi gör till vardags? Och varför satsar egentligen turist- och servicenäringen på 
energie"ektivisering, hållbarhet och miljö: Handlar det om lönsamhet eller opinionstryck?

Mats Kjellberg, miljöchef, Campido/Grand Hotel, Sara Sundquist, 
miljöansvarig, Sveriges Hotell & Restaurangföretagare SHR, Carina Ohls-
son, riksdagsledamot (s), Lars Beckman, riksdagsledamot (m)
Moderator: Fredrik Karlsson, Sust 
Frukost från 8.00

Onsdag 6 juli (forts)
9.00-10.45      “Är elförsörjningen för viktig för att skötas av marknaden?”

Stefan Löfven, förbundsordförande, IF Metall, Daniel Johansson, 
statssekreterare, Näringsdepartementet, Cecilie Ten"ord-Toftby, 
riksdagsledamot (m), Börje Vestlund, riksdagsledamot (s), Stefan Fölster, 
chefsekonom, Svenskt Näringsliv, Niclas Damsgaard, direktör, SWECO,
Bo Annvik, ordförande, SKGS, Anders Ericsson, ordförande, Svensk Energi 
m ". 
Moderator: Sta!an Dopping

10.00-11.45 “Ska företagen ta socialt ansvar?”
Cecilia Fahlberg, förbundsordförande, Unionen, MarieLouise Zetterström, 
vd, Förenade Liv, Christin Johansson, förbundsordförande, SSR, Louise 
Adelborg, förbundsdirektör, Jusek, Carina Lundberg Markow, direktör och 
chef, Folksam, Fredrik Segerfeldt, liberal debattör, #omas Backteman, 
koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, Gunnar Gidefeldt, kom-
munikationsdirektör, TV4
Moderator: Bertil Jacobson

12.00-13.45 “Infrastruktur i storstäder – på glesbygdens bekostnad?”
Johan Skoglund, VD & koncernchef, JM AB, Maria Rankka, VD, 
Stockholms Handelskammare, Stephan Müchler, VD, Sydsvenska 
Handelskammaren, Stig Henriksson, kommunalråd, Fagersta kommun, 
Johan Hammarqvist, politisk redaktör, Norra Skåne, Robert Vangstad, 
a!ärsutvecklingschef, JM AB 

13.30-14.30 “Täta lärare - inte ökad lärartäthet!”
Per Tryding, PhD Institut for Laering Århus Universitet och vice vd, 
Sydsvenska Industri - och Handelskammaren, Mikael Damberg (s), 
riksdagsledamot/vice ordf utbildningsutskottet, Peter J Olsson, politisk 
chefredaktör, Kvällsposten, Tina Acketoft (fp), riksdagsledamot 

13.30-14.30 “Boendemiljö – nu och i framtiden”
Ingela Lindh, VD för Stockholmshem, Kristian Skovbakke Villadsen, 
Gehl Arcitechts, Daniel Koch, Arkitekturskolan, KTH
Samtalsledare: Carin Hjulström

Onsdag 6 juli (forts)
16.00-17.30 “Hur bygger vi den hållbara staden?“

Lennart Henriz, miljödirektör, JM AB, Stellan Lundberg, ledamot, Delega-
tionen för hållbara städer och chef ÅF Samhällsplanering

Torsdag 7 juli
8.00-9.45 “Energie!ektivisering som smittar - är det rätt att använda  
 skolan som samhällspåverkare? “

I Helsingborg energie"ektiviseras gymnasiet Skolstaden. Förutom tekniska åtgärder 
engageras elever och personal. Utöver energibesparingar ska Skolstaden vara ett föredöme 
för andra - och bidra till ändrade beteenden i samhället. Men är det rätt att använda 
elever för samhällsförändringar?

Hans Dahlqvist, rektor, Skolstaden Helsingborg, Barbara Evaeus, Manager 
Climate Communications, WWF, Liz Adamsson, projektledare, Sustainable 
Innovation 
Frukost från 8.00

10.30-12.15 “Det koldioxidfria boendet”
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen, Ulf Perbo, 
statssekreterare, Socialdepartementet, Katarina Köhler, riksdagsledamot 
(s), Monica von Schmalensee, VD, White, Johan Hammarqvist, politisk 
redaktör, Norra Skåne 

16.00-17.30 “Locka fram den gröna medborgaren med sociala medier”
Lars Ejeklint, Projektledare One Tonne Life, Vattenfall, Mikael Salo, 
Chefredaktör, MiljöAktuellt

På kajen utanför Teaterskeppet finns ett informationstält 
där vi presenterar Sustainable Innovations projekt- och 
kommersialiseringsverksamhet. Kom förbi och hälsa på!
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Måndag den 2 juli
Kan Sverige bli västvärldens tillväxthjälte 2030?
Framtidsfrukost om tillväxt 2030
Arrangör: Kairos Future
Tid och plats: (2/7) 08:30 - 09:30 i Stora matsalen

Sammanfattning: Hur ska Sverige bli västvärldens tillväxthjälte? Hur ska resten av 
Sverige klara fajten med de dynamiska storstadsregionerna? På seminariet blickar vi in 
i Sverige 2030 och diskuterar de stora sammanhangen, megatrenderna och framtids-
scenarierna kring tillväxt och regionernas framtid.

Medverkande: Jonas Milton, VD, Almega, Maria Khorsand, VD, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Carola Gunnarsson, Oppositionsråd i Sala (C), tredje vice ordförande 
SKL. Ulf Boman, Director Society & Leadership, Kairos Future.

Ska Sverige bli först i världen med att elektrifiera vägar för tunga transporter?
Arrangör: Siemens
Tid och plats: (2/7) 08:30 - 09:45 i Lilla matsalen

Sammanfattning: En fossiloberoende fordonsflotta 2030 kräver flera åtgärder. Ett 
möjligt komplement till spårbunden transport är att elektrifiera
vägar så att hybridlastbilar, delvis drivna av elmotorer, tillförs el under resan. Kostnaden 
för att elektrifiera väg bedöms till 10-15 procent av att anlägga järnväg.

Medverkande: Catharina Elmsäter-Svärd, Infrastrukturminister. Torbjörn Sunesson, 
Verksamhetsområdeschef, Trafikverket. Jan-Eric Sundgren, Executive Vice President 
Public and Environmental Affairs, AB Volvo. Magnus Henke, Handläggare, Energimy-
ndigheten. Anders Nordqvist, Vd, Svenska Elvägar. Sara Bengtsson, Manager Public 
Affairs, Scania. Harry Frank, Kungliga Vetenskapsakademin. Göran Persson, Chef 
Infrastructure & Cities, Siemens. Mia Odabas, Moderator.

Hur engageras elkonsumenten?
Arrangör: Logica, Mälardalens högskola, Sustainable Innovation, JM fastigheter, Main-
gate, Riksbyggen och Göteborg Energi.
Tid och plats: (2/7) 10:15 - 10:45 i Teatersalongen

Sammanfattning: Så här vill vi se vår elkonsumtion i framtiden! Gemensam studie 
omfattande 3000 hushåll ger vägledning i hur vi som elkonsumenter ändrar vårt 
beteende beroende på vilken information vi får och hur vi får den. Erik Dahlquist, 
professor vid MDH, som har utvärderat studien, berättar.

Medverkande: Erik Dahlquist, Professor energiteknik, Mälardalens högskola. For-
skningsledare för hållbar samhälls- och teknikutv för profilen MERO – Miljö energi och 
resursopt, Akademin. Elin Swedlund, Affärskonsult hållbar utveckling, Logica.

Öppen fjärrvärme – Axfood blir en av Stockholms nya fjärrvärmeproducenter
Arrangör: Fortum
Tid och plats: (2/7) 10:15 - 11:30 i Stora matsalen

Sammanfattning: Snart kan kunder sälja in överskottsvärme i Fortums nät till 
marknadspris. Kan projektet utgöra förebild för fler fjärrvärmebolag? Kan det inspirera 
regeringens regleringsarbete?

Medverkande: Anders Egelrud, VD, Fortum Värme. Åsa Domeij, Hållbarhetsansvarig, 
Axfood.

Hur löser vi trafiken i storstäderna? Hur når vi miljömålen?
Arrangör: Sust
Tid och plats: (2/7) 12:15 - 13:15 i Stora matsalen

Sammanfattning: Trafiken i våra största städer, Stockholm och Göteborg, står inför stora 
utmaningar. Kräver städernas tillväxt att vi transporterar oss på ett helt annat sätt? 
Vilka åtgärder är effektiva? Inledning av Peter Nygårds: regeringens utredare. Modera-
tor Lennart Ekdal.
 
Medverkande: Anders Flanking (C), Statssekreterare, Miljödepartementet. Stina 
Bergström (MP), Trafikutskottet. Bengt Dalström, Informationschef, Toyota Sweden. Per 
Kågeson, Författare forskare och miljödebattör. Bertil Moldén, VD, Bil Sweden. Anders 
Roth, Miljöchef, Göteborg Stad Trafikkontoret. Moderator Lennart Ekdal.

Vem betalar den hållbara staden? Hur fyller vi gapet mellan verklighet och mål?
Arrangör: Sust 
Tid och plats: (2/7) 13:30 - 14:30 i Stora matsalen

Sammanfattning: Alla vill ha den hållbara staden, men ingen vill betala. Vad finns det 
för möjliga lösningar? Hör ledande politiker, bostadsföretag och energibolag i en panel-
debatt ledd av regeringens utredare Peter Nygårds.

Medverkande: Ulf Perbo (KD), Statssekreterare, Socialdepartementet. Carina Ohlsson 
(S), Miljö- och jordbruksutskottet. Mari Broman, vVD, Riksbyggen och ordf IQ Sam-
hällsbyggnad. Lotta Brändström, VD, Göteborg Energi. Andres Muld, fd GD, Energimyn-
digheten. Peter Nygårds, Moderator, Regeringens utredare.

Miljonprogrammet - nu är det dags att investera!
Arrangör: Trä- & Möbelföretagen och VVS Företagen
Tid och plats: (2/7) 14:30 - 15:45 i Lilla matsalen

Sammanfattning: Vad finns det att vinna, vad kommer det att kosta och hur ska det 
finansieras? Vårt miljonprogram är en tickande bomb – i flera aspekter. Kunskapen 
om att något behöver göras är stor och utbredd, alla vet att vi behöver renovera, och 
alla vet att vi i förlängningen sparar pengar och inte minst energi om vi sätter fart nu. 
Frågan som återstår är hur ska renoveringen finansieras och vem som ska betala?

Medverkande: Yvonne Ruwaida, (MP) medlem i partistyrelsen, vice ordförande Svenska 
Bostäder. Anti Avsan, (M) Riksdagsledamot, moderaternas bostadspolitiske talesper-
son. Jerker Söderlind, Tekn Dr, Stadsforskare och konsult, Stadsliv AB. Anders Röstin, 
ansvarig infrastruktur KPMG Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna. Pontus Herrlin, 
journalist Veckans Affärer, Moderator.

Vilka erfarenheter har vi fått från Sveriges första smarta elnät?
Arrangör: Sust
Tid och plats: (2/7) 15:00 - 16:00 i Teatersalongen

Sammanfattning: Som första energibolag i Norden har Falbygdens Energi (Göte-
borg Energi) sedan 2011 testat ett batteribaserat energilager vilket har rönt stor 
uppmärksamhet internationellt. På seminariet berättas om erfarenheterna från 
testerna och även om batterilagrets betydelse för elnätet och elhandeln.

Medverkande: Joachim Lindborg, teknisk chef, Sust. Lars Ohlsson, vd, Falbygdens 
Energi. Per Halvarsson, affärsutveckling, ABB.

52 447 hemtjänsttimmar eller IT-drift i egen regi?
Arrangör: Logica
Tid och plats: (2/7) 16:00 - 17:00 i Stora matsalen, med efterföljande mingel.

Sammanfattning: Kommunerna i Sverige lägger ofta ut ”kärnverksamhet” som äl-
dreomsorg och förskola på externa utförare. Administration och IT behåller man däre-
mot ofta i egen regi. Är IT-verksamhet något som Sveriges kommuner ska ägna tid åt?

Medverkande: Lennart Ekdal, moderator. Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ord-

förande och kommunalråd, Uppsala kommun. Thorbjörn Larsson, IT-strateg, Falken-
bergs kommun. Fredrik Eriksson, IT-strateg, Linköpings kommun. Jörgen Sandström, 
IT-strateg, SKL. Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, Skövde kommun.

Tisdag den 3 juli
Vilka har makten över utveckling och tillväxt 2030?
Framtidsfrukost om makt 2030
Arrangör: Kairos Future
Tid och plats: (3/7) 08:30 - 09:30 i Stora matsalen

Sammanfattning: Kommer vi se en politikens renässans? På detta seminarium blickar 
vi in i världen 2030 och diskuterar den politiska och ekonomiska makten utifrån de 
stora sammanhangen, megatrenderna och framtidsscenarierna.

Medverkande: Stefan Fölster, chefsekonom, Svenskt Näringsliv. Anna Jardfeldt, GD, 
Utrikespolitiska Institutet. Elisabeth Thand Ringqvist, VD, Företagarna, Erik Herngren, 
Senior Partner, Kairos Future.

Hur många elbilar kommer vi att se på de svenska vägarna och hur ska de laddas?
Arrangör: Siemens
Tid och plats: (3/7) 08:30 - 09:45 i Lilla matsalen

Sammanfattning: Under de närmaste åren kommer de flesta fordonstillverkare med 
ett eldrivet alternativ vilket också innebär olika lösningar för hur laddning kan ske. 
Vems ansvar är det att se till att bilarna har tillförlitlig laddning i framtiden och hur 
ska den se ut?

Medverkande: Per-Arne Nilsson, avdelningschef Miljöförvaltningen. Per Ankersjö, 
Stadsmiljöborgarråd Stockholm. Johan Tollin, Chef Vattenfall Group E-mobility 
Technology, Vattenfall. Andrea Haag, Miljö, hälsa och säkerhetschef, OKQ8. Josefin 
Adorelle, Nordenchef specialfordon, Renault. Johan Konnberg, Senior Advisor, AB 
Volvo. Göran Persson, Chef Infrastructure & Cities, Siemens. Mia Odabas, Moderator.

Hur tar vi nästa steg i klimatfrågan?
Arrangör: Hagainitiativet
Tid och plats: (3/7) 10:00 - 12:00 i Teatersalongen

Sammanfattning: Klimatförhandlingar, koldioxidskatt, klimatkompensation, morötter 
och piskor, goda exempel och uthängda dåliga företag. Har detta lett till att näring-
slivet flyttat fram positionerna i klimatfrågan? Vad gör näringslivet härnäst - och hur 
påskyndas omställningen?

Medverkande: Johan Skoglund vd JM. Lars Appelqvist vd Löfbergs Lila. Anders Egel-
rud vd Fortum Värme. Luisa Delgado vd Procter & Gamble. Tomas Kåberger professor 
på Chalmers. Anders Wijkman senior rådgivare SEI och Energisystem, Linköping 
Universitet. Annika Lillemets riksdagsledamot (mp). Moderator Nina Ekelund, Program 
director, Hagainitiativet.

Energieffektivisering - vem ska stå för kalaset?
Arrangör: Fortum
Tid och plats: (3/7) 10:15 - 11:30 i Stora matsalen

Sammanfattning: Energieffektivisering, småskalig produktion och nya tjänster är 
populära. Så länge någon annan betalar. Samtidigt är energieffektivisering en central 
del av energipolitiken, inte bara på nationell nivå. Möjligheten att styra energianvänd-
ningen är också centralt för utvecklingen mot en solekonomi.

Medverkande: Per Langer, VD Fortum Sverige, Fortum. Bo Normark, VD, Power 
Circle. Marie Fossum, Chef för affärsutveckling, Fortum. Peter Fritz, Sweco. Lise-Lott 
Larsson 

Kolessar, Miljöchef, White Stockholm. Per Ankersjö, Stadsmiljöborgarråd Stockholm, 
(C). Tomas Rudin, Oppositionsborgarråd Stockholm, (S).

Maria Rankka vs. Stig Henriksson: Den enes bröd den andres död?
Arrangör: JM
Tid och plats: (3/7) 12:00 - 13:30 i Teatersalongen

Sammanfattning: Sverige är det land i världen där urbaniseringen går fortast. Det är 
en trend som påverkar oss alla. Både landsbygden och storstadsregionerna ställs in-
för nya utmaningar. Bara under förra året ökade exempelvis Stockholms län med 40 
000 personer. Hur ska samhällsresurserna mellan storstad och landsbygd fördelas? 
Ska hela Sverige leva eller ska vi fokusera på tillväxten i storstäder som Stockholm, 
Göteborg och Malmö? Välkommen till ett samtal där de medverkande diskuterar 
urbaniseringens utmaningar.

Medverkande: Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare och Stig Hen-
riksson (V), kommunalråd i Fagersta.

Dags att lösa trafikkaoset! Uppkopplad trafik för bättre framkomlighet och miljö
Arrangör: Logica i samarbete med IT & Telekomföretagen
Tid och plats: (3/7) 12:15 - 13:45 i Stora matsalen

Sammanfattning: Mer än hälften av alla människor bor i städer idag. Alla dessa 
människor och deras fordon skapar tidsödande trafikköer och skapar 30% av det 
totala CO2 utsläppet. Det går för långsamt i besluten om smarta, hållbara städer. 
Lösningarna och förutsättningarna finns redan, nu är det dags att agera.

Medverkande: Lennart Ekdal, moderator. Robert Rydell, director transport, Logica. 
Karolina Skog, kommunalråd för framtidens trafik (MP), Malmö stad. Anders 
Ygeman, trafikutskottets ordförande (s), Trafikutskottet. Christer Karlsson, vd, ITS 
Sweden. Eliza Roszkowska Öberg, talesperson IT-politiska frågor (m), Trafikutskottet.

Elmotorcykeln kliver fram ur skuggan - kan den bli föregångare inom eldrift?
Arrangör: KG Knutsson
Tid och plats: (3/7) 14.30 - 15.30 i Lilla Matsalen

Sammanfattning: Infartsköerna och miljöbelastningen från biltrafiken i Stockholm 
och Göteborg kräver ett ändrat beteende. Kan elmotorcykeln och elscootern bli ett 
intressant alternativ som en föregångare inom eldrift och som dessutom råder bot 
på infartsköerna? Dessa frågor kring lätta elfordon diskuteras och de senaste inom 
elmotorcyklar och elscootrar demonstreras.

Medverkande: Klas Östlund, Affärsenhetschef KGK Motor AB. Brian Buccella Vice 
President, Vectrix.

Blir Sverige varvat i elbilsracet?
Arrangör: Logica
Tid och plats: (3/7) 16:15 - 19:15 i Stora matsalen

Sammanfattning: Regeringen har slagit fast det ambitiösa målet att Sveriges 
fordonsflotta ska vara koldioxidfri före 2030. Men nyregistrering av elbilar står och 
stampar på en låg nivå och grannlandet Norge slår oss mångfalt. Hur får vi fart på 
elbilismen i Sverige?

Medverkande: Lennart Ekdal, moderator. Martin Högenberg, practice leader sustain-
ability, Logica. Bertil Moldén, vd, Bil Sweden. Svante Axelsson, generalsekreterare, 
Naturskyddsföreningen. Karin Svensson Smith, klimat- och transportansvarig 
ledamot i miljöpartiets partistyrelse, Miljöpartiet. Anders Ydstedt, kommunikation-
srådgivare och delägare, Scantech Strategy Advisors. Patrik Nilsson, vd, Sustainable 
Innovation.
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sanalytiker, Fortum. Niclas Damsgaard, Sweco. Per Bolund, Ekonomisk talesperson, 
(Mp). Nina Larsson, Partisekreterare, (Fp).

Transportsektorns utmaning - en fossilfri fordonsflotta 2030?
Arrangör: Ragn-Sells AB
Tid och plats: (4/7) 10:40 - 12:30 i Lilla matsalen
 
Sammanfattning: Regeringen har satt upp ett mål om en fossiloberoende fordons-
flotta 2030. Paneldebatten kommer att belysa utmaningarna för tung trafik att nå 
detta. Vilka incitament behöver transportföretagen från politiskt håll för att nå målen? 
Debatt med efterföljande lunchmingel. 

Medverkande: Roger Tiefensee, miljöpolitisk talesman Centerpartiet, Niklas Gustavs-
son, chef Public Affairs, Volvo. Göran Bergander, vd, Ragn-Sells. Christian Berggren, 
professor Industrial management, Linköpings universitet. Maria Nilsson Öhman, 
Miljöchef, DHL Global Forwarding.

Hållbart boende – så här gör man
Arrangör: Riksbyggen
Tid och plats: (4/7) 12:15 - 15:30 i Stora matsalen

Sammanfattning: Omställning av bostadssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv är pri-
oriterad i Riksbyggen. Den stora utmaningen är att utveckla det befintliga beståndet. 
Debatt om hållbart boende ur ekologiskt, ekonomisk och socialt perspektiv med 
ekonomen, politikern, samhällsplaneraren, forskaren och kooperatören. Debatt med 
efterföljande mingel.

Medverkande: Sophia Mattsson-Linnala, Chef för ekonomi och finans, SABO. 
Lars Marcus, Arkitekt och Tekn Dr, KTH. Hans Tilly, Ordförande och fd ordförande, 
Riksbyggen och byggnadsarbetarförbundet. Tord af Klintberg, Doktorand, KTH. Per 
Bolund, Ekonomisk talesperson, Miljöpartiet. Sten-Åke Karlsson, vd, Riksbyggen. Carin 
Hjulström, Moderator.

Timvis eldebitering - ett nytt ekosystem för framtidstjänster
Arrangör: Sust 
Tid och plats: (4/7) 12:30 - 14:00 i Teatersalongen

Sammanfattning: Regeringen har tagit beslut om att Sverige ska ha timvis eldebiter-
ing. Näringsdepartementets färska rapport visar att samhället och slutkunderna kan 
tjäna mycket på att kapa effekttoppar och påverka priserna på Nordpool. Seminariet 
tar upp rapporten och diskuterar exempel på tjänster som lanseras.

Medverkande: Hannes Carl Borg, politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet. Peter 
Fritz, gruppchef energy markets, Sweco. Lars Ohlsson, vd, Falbygdens Energi. Joachim 
Lindborg, teknisk chef, Sust.

Solvärme - från symbolvärde till hållbar energiförsörjning
Arrangör: VVS Företagen, Plåtslageriernas Riksförbund, Svensk Solenergi
Tid och plats: (4/7) 13:15 - 14:15 i Lilla matsalen

Sammanfattning: Solvärme har utvecklats från entusiasternas hemmabyggen till 
lönsamma installationer. Nu bjuder vi in till ett seminarium för att diskutera varför 
solvärme har så svårt att bli en accepterad teknik i Sverige. Hur kan man förändra 
bilden av solvärmesystem från att vara utvecklingsverksamhet till en etablerad up-
pvärmningsform? Hur kan man få solvärme att bli en självklar miljösatsning?

Medverkande: Maria Wetterstrand, samhällsdebattör. Roger Tiefensse, miljötalesman, 
Centerpartiet. Marja Lundgren, miljöspecialist, White Arkitekter. Lars Tirén, fastighet-
sägare, EKSTA Bostads AB. Lars Andrén, ordförande, Svensk Solenergi.

Torsdag den 5 juli
Är Sverige ett ledande innovations- och kunskapsland 2030?
Framtidsfrukost om kunskap 2030
Arrangör: Kairos Future
Tid och plats: (5/7) 08:30 - 09:30 i Stora matsalen

Sammanfattning: Hur ska Sverige kunna utveckla, locka och behålla talang? Hur ska vi 
kunna bli ledande på kunskap och innovation 2030? På detta seminarium blickar vi in 
i Sverige 2030 och diskuterar de stora sammanhangen, megatrenderna och framtidss-
cenarierna kring kunskap och innovation.

Medverkande: Sara Modig, ämnesråd på Näringsdepartementet och projektledare 
för den nationella innovationsstrategin, Bo Dahlbom, Professor och forskningschef, 
Sustainable Innovation, Anita Hansbo, Rektor, Högskolan i Jönköping, Mats Lindgren, 
VD, Kairos Future.

Ta din unge och spring
Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige
Tid och plats: (5/7) 10:15 - 11:45 i Stora matsalen

Sammanfattning: Skolan är en av de vanligaste brottsplatserna och övergrepp som 
sker beskrivs ofta som mobbing. Dags att ta arbetsmiljön på allvar för alla i skolan! 
Förenade Liv inbjuder tillsammans med Tryggare Sverige till en debatt med anledning 
av den rapportbok om skolan som journalisten Matilda Rangborg skrivit.

Medverkande: MarieLouise Zetterström, VD Förenade Liv. Magnus Lindgren, gener-
alsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige. Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbild-
ningsberedning. Jan Landström, brottsförebyggande strateg, Nacka kommun.

Hälsan i Almedalen – ett seminarium om alla seminarier
Arrangör: Vårdförbundet och Förenade Liv
Tid och plats: (5/7) 15:15 - 16:30 i Stora matsalen

Sammanfattning: Förenade Liv inbjuder tillsammans med Vårdförbundet till ett semi-
narium om vilka hälsofrågor som debatteras i Almedalen.  Vi tar pulsen på svenska 
folket och på Almedalsbesökarna. 

Medverkande: Sineva Riberio, Vårdförbundet ordförande. MarieLouise Zetterström, 
Förenade Liv, vd. Anders Milton, utredare. Carl-Jan Granqvist, matskribent, professor. 
Emma Loven, Ernst & Young Ansvarig för vårdvalstjänster. Gunvor G Ericsson, grupple-
dare Miljöpartiet o socialutskottet.

På kajen finner ni miljöbilar och representanter från Toyota.

Lättare miljöfordon från KGK och ZET finns också på plats.

Onsdag den 4 juli
Energi - med sikte på 2050
Arrangör: Energispektrum
Tid och plats: (4/7) 08:00 - 10:30 i Teatersalongen

Sammanfattning: Energispektrum, ett samarbete mellan energibranschförenin-
garna och ett antal energiföretag, bjuder in till ett seminarium med utgångspunkt 
i Färdplan 2050, energibranschföreningarnas visioner och vilka politiska beslut 
som måste fattas för att visionerna ska kunna bli verklighet. Vi inleder med frukost 
8-8.30.

Medverkande: Erik Brandsma, gd, Energimyndigheten. Isadora Wronski, klimat en-
ergi kärnkraft, Greenpeace. Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot, Moderaterna. 
Ola Johansson, riksdagsledamot, Centerpartiet. Börje Vestlund, riksdagsledamot, 
Socialdemokraterna. Lise Nordin, riksdagsledamot, Miljöpartiet. Kent Persson, riks-
dagsledamot, Vänsterpartiet. Lars Isovaara, riksdagsledamot, Sverigedemokraterna. 
Kjell Jansson, Svensk Energi. Annika Helker-Lundström, Svensk Vindenergi. Anders 
Mathiasson, Energigas Sverige. Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme. Mats Engström, 
moderator.

Kommer digitaliseringen revolutionera vårdmarknaden 2030?
Framtidsfrukost om hälsa 2030
Arrangör: Kairos Future
Tid och plats: (4/7) 08:30 - 09:30 i Stora matsalen

Sammanfattning: Hälso- och sjukvården står inför en turbulent tid. Hur kommer 
avancerad teknik att revolutionera vårdmarknaden med innovativa e-tjänster? På 
seminariet blickar vi in i Sverige 2030 och diskuterar de stora sammanhangen, 
megatrenderna och framtidsscenarierna kring hälso- och sjukvården.

Medverkande: Göran Stiernstedt, Direktör, Sveriges Kommuner och Landsting. Staf-
fan Lindblad, Professor Medicinsk Innovation, Karolinska Institutet. Anne Carlsson, 
Ordförande, Reumatikerförbundet. Fredrik Hed, Frilans medicinjournalist. Mats 
Olsson, Director Health & Healthcare, Kairos Future.

Vad krävs för att få fart på hybriddrift i bussar och lastbilar i Sverige?
Arrangör: Siemens
Tid och plats: (4/7) 08:30 - 09:45 i Lilla matsalen

Sammanfattning: Hybridbussar kan spara upp till en tredjedel bränsle mot konven-
tionella bussar och är dessutom i regel tystare vid drift. Varför följer inte Sverige 
med i utvecklingen av att elektrifiera flottan av bussar och lastbilar? Göteborgs 
Spårvägar har beställt sina första hybridbussar, följer fler efter?

Medverkande: Ulla Hamilton, Borgarråd i Stockholm för Arbetsmarknad- näringsliv- 
trafik och renhållningsfrågor. Niklas Gustavsson, Senior Vice President Public and 
Environmental Affairs, AB Volvo. Urban Wästljung, Manager Sustainable Transport, 
Scania. Thomas Stetter, Chef Industry Sector, Siemens. Mia Odabas, Moderator.

Vad ska man betala för elen när bränslet är gratis?
Arrangör: Fortum
Tid och plats: (4/7) 10:15 - 11:30 i Stora matsalen

Sammanfattning: Hur ska prissättningen fungera när Europas energisystem baseras 
på sol, vind och vatten? Hotas omställningen till en solekonomi av avsaknaden av en 
marknadsbaserad prismodell, eller är det tvärtom statligt subventionerade garanti-
priser som vi kommer att få se mer av?

Medverkande: Per Langer, VD Fortum Sverige, Fortum. Karin Widegren, Chef för 
internationella avdelningen, Energimarknadsinspektionen. Johan Linnarsson, Chef-

Sust är grundat av ledande svenska företag i samarbete med Energimyndigheten.  
Vi förverkligar hållbara energilösningar genom demonstrationsprojekt och opinionsbildning.



PROGRAM
VÄLKOMMEN TILL SUST PÅ TEATERSKEPPET I VISBY HAMN

UTSTÄLLNING PÅ KAJEN AV MILJÖBILAR, ELCYKLAR OCH ELMOPEDER

MÅNDAG 1 JULI
Energieffektivisering i byggnader - nej tack?
08:30 - 10:15 i Teatersalongen (frukost). 

Arrangör: Sust, ÅF, IVA och IQ Samhällsbyggnad.

Olika fastighetsägare har olika drivkrafter i hur de förvaltar sitt bestånd. Vid seminariet diskuteras 

IUnJDQ�RP�HQHUJLHIIHNWLYLVHULQJ�L�HWW�VW|UUH�SHUVSHNWLY�XWLIUnQ�GH�LQFLWDPHQW�VRP�¿QQV�LGDJ��+XU�VHU�
konkurrensen om resurserna ut? Vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Medverkande: Arne Elmroth, professor, Jan Nordling, IVA, Karin Byman, ÅF, Per-Arne Rudbert, 

Humlegården, Bo Normark, Power Circle, Bo Dahlbom, moderator.

Främling 2033: Vem är innanför och utanför 2033? 
08:30 - 09:30 i Stora matsalen (frukost). 

Arrangör: Kairos Future.

Det globala samhället förändras i snabb takt. Vem är innanför och utanför 2033? Vad händer på sikt 

RP�JOREDOLVHULQJ��WHNQL¿HULQJ�RFK�I|UlQGULQJVWDNWHQ�WLOOWDU"�9lONRPPHQ�WLOO�HWW�IUXNRVWVHPLQDULXP�GlU�
vi diskuterar de stora sammanhangen, megatrenderna och framtidsscenarierna för Sverige 2033.

Elvägar - framtiden för svensk ekonomi och miljö
08:30 - 10:00 i Lilla matsalen (frukost). 

Arrangör: Siemens AB.

Transporter på det svenska vägnätet är idag beroende av fossila drivmedel, samtidigt ska 

IRUGRQVÀRWWDQ�YDUD�IRVVLOREHURHQGH�������1lU�GHW�JlOOHU�JRGVWUDQVSRUWHU�Sn�YlJ�lU�XWPDQLQJHQ�
P\FNHW�VWRU�PHQ�HQ�O|VQLQJ�NDQ�YDUD�DWW�HOHNWUL¿HUD�YlJDU��.RP�RFK�O\VVQD�Sn�IRUGRQV���HQHUJL��
och industriledare.

0HGYHUNDQGH��$%�9ROYR��6FDQLD��66$%��3RVWHQ��7UD¿NYHUNHW��0LD�2GDEDV�PRGHUDWRU�

Värmemarknaden i Sverige – hetare än någonsin
10:30 - 12:00 i Stora matsalen. 

Arrangör: Profu och Sust.

+XU�YlUPHU�YL�YnUD�ERVWlGHU�RFK�ORNDOHU�L�IUDPWLGHQ"�)UDPWLGHQV�YlUPHPDUNQDG���KRW�HOOHU�
möjligheter? Värmemarknadens centrala roll i omställningen mot ett hållbart energisystem. 

Värmemarknaden i Sverige en förebild i EU?

Medverkande: John Johnsson, Profu, Per-Arne Rudbert, Humlegården, Anders Egelrud, Fortum 
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värme, Lotta Brändström, Göteborgs Energi, Ulrika Jardfeldt, Svensk Fjärrvärme, Martin Forsén, 

SVEP, Hans Dahlin, Hyresgästerna, Jan Lindholm, MP, repr. från M, repr. från S, Andres Muld, 

Sust, Peter Nygårds, moderator.

Ska marknaden styra utvecklingen eller ska vi ha en politisk styrning mot smarta elnät?
10:30 - 11:30 i Lilla matsalen (lunch). 

Arrangör: Siemens AB.

6PDUWD�HOQlW�lU�IUDPWLGHQV�HOQlW��'H�ELGUDU�WLOO�DWW�Qn�HQHUJL��RFK�NOLPDWPnOHQ�RFK�JHU�I|UXWVlWWQLQJDU�
I|U�|NDW�NRQVXPHQWLQÀ\WDQGH�Sn�HOPDUNQDGHQ��0HQ�YHP�VND�EHWDOD"�9DU�OLJJHU�GULYNUDIWHQ�RFK�YDG�
¿QQV�GHW�I|U�KLQGHU�RFK�XWPDQLQJDU"�+XU�VND�YL�VW\UD�PRW�VPDUWD�HOQlW�RFK�YDG�NUlYV"�

0HGYHUNDQGH��0LNDHO�2GHQEHUJ��6YHQVND�.UDIWQlW��0DULD�.KRUVDQG��63�6YHULJHV�7HNQLVND�
)RUVNQLQJVLQVWLWXW��%LUJLWWD�5HVYLN��)RUWXP��0LD�2GDEDV��PRGHUDWRU�

)RVVLOREHURHQGH�IRUGRQVÀRWWD���PnVWH�YL�YlQWD�WLOO�����"
10:45 - 11:30 i Teatersalongen (lunch). 

Arrangör: Sust.

6WDWXV�I|U�)RVVLOREHURHQGHXWUHGQLQJHQ"�9L�|YHUVNULGHU�UHGDQ�JUlQVYlUGHQD�I|U�XWVOlSS���
kan vi vänta till 2030? Stockholm och Göteborg har särskilda förutsättningar med trängsel, 

PDVVLY�LQÀ\WWQLQJ�RFK�|YHUVNULGQD�XWVOlSSVYlUGHQ��9LOND�O|VQLQJDU�¿QQV�I|U�VWlGHUQDV�XQLND�
transportbehov?

0HGYHUNDQGH��3HU�.nJHVRQ��XWUHGQ��)RVVLOREHURHQGH�IRUGRQVÀRWWD��3HU�$QNHUVM|��&���6WRFNKROPV�
stad, Bengt Dalström, Toyota, Bertil Moldén, Bil Sweden, repr. från MP, Bo Dahlbom, moderator.

Blir kunderna aktiva i det smarta elnätet?
13:00 - 13:45 i Stora matsalen. 

Arrangör: Sust.

 

gNDG�YLQGNUDIW��RFK�VROHOSURGXNWLRQ�JHU�|NDW�EHKRY�DY�NXQGÀH[LELOLWHW��+XU�VWlOOHU�VLJ�NXQGHUQD�
till detta? Färska resultat från Elforsks projekt ”Aktiva kunden” presenteras och diskuteras. Om 

potentialer, ekonomi och kundengagemang.

0HGYHUNDQGH��/DUV�2KOVVRQ��)DOE\JGHQV�(QHUJL��-DQ�.ULVWRIIHUVVRQ��6XVW�

Hökarängen - Hållbarhet och trygghet genom ökat engagemang
14:00 - 15:00�L�7HDWHUVDORQJHQ��¿ND���6XVW�

Kan fastighetsägare och boende engagera sig tillsammans för miljön? Seminarium och debatt om 

+nOOEDUD�+|NDUlQJHQ�RFK�GHQ�XW|NDGH�PLOM|VDWVQLQJHQ�LQRP�RPUnGHW�

Medverkande: Åsa Stenmark, AB Stockholmshem, Thomas Sundén, Sust.

En stad utan trängsel - går det?
14:30 - 15:30�L�/LOOD�PDWVDOHQ��¿ND���
Arrangör: Sust.

9L�VWnU�LQI|U�PnQJPLOMDUGLQYHVWHULQJDU�L�YlJQlW�RFK�WUD¿NLQIDUNWHU�L�VWlGHUQD��,�(XURSD�¿QQV�HQ�
Yl[DQGH�WUHQG�PRW�OlWWD�HOIRUGRQ�VRP�QX�WHVWDWV�I|U�I|UVWD�JnQJHQ�L�VWRU�VNDOD�L�6YHULJH��+|U�RP�
erfarenheter, resultat och konsekvenser för miljön och den hållbara staden.

Medverkande: Roland Elander, Sust.



TISDAG 2 JULI
Levebröd 2033: Vad försörjer vi oss av 2033?
08:30 - 09:30 i Stora matsalen (frukost). 

Arrangör: Kairos Future.

Vad ska vi leva av framöver, när industrin inte längre förmår leverera som förr samtidigt som 

tjänstesamhället förlorat delar av sin forna attraktionskraft? Välkommen till ett frukostseminarium där 

vi diskuterar de stora sammanhangen, megatrenderna och framtidsscenarierna för Sverige 2033.

+XU�nVWDGNRPPHU�YL�HQ�IRVVLOIUL�IRUGRQVÀRWWD�RFK�PLQVNDG�NOLPDWSnYHUNDQ�IUnQ�YnUD�VWlGHU"
08:30 - 10:00 i Lilla matsalen (frukost). 

Arrangör: Siemens AB.

Kommuner står inför utmaningen att öka tillgängligheten i städerna, samtidigt måste de negativa 

PLOM|HIIHNWHUQD�IUnQ�WUD¿NHQ�PLQVND��bU�VWDW��VWDG�RFK�I|UHWDJ�HQLJD�RP�YDG�VRP�EHK|YHU�XSSQnV�
RFK�KXU"�.RP�RFK�O\VVQD�Sn�SROLWLNHU��LQWUHVVHRUJDQLVDWLRQHU�RFK�I|UHWDJ�PHG�LQV\Q��LQÀ\WDQGH�RFK�
åsikter på området.

Medverkande: Karolina Skog, Malmö stad, Ulla Hamilton, Stockholms stad, Mattias Goldman, 

*U|QD�%LOLVWHU��1LNODV�*XVWDYVVRQ��$%�9ROYR��0LD�2GDEDV��PRGHUDWRU�

Är det möjligt att uppnå miljömålen till 2050 med en minskning av energianvändningen i 
fastigheter på 50%?
10:30 - 11:30 i Lilla matsalen (lunch). 

Arrangör: Siemens AB.

Idag kan energianvändningen minskas med i snitt 30% i fastigheter genom intelligent 

E\JJQDGVWHNQRORJL��0HQ�lU�LQWHOOLJHQW�WHNQLN�WLOOUlFNOLJW�I|U�DWW�XSSQn�PnOHQ"�9LOND�PLOM|NUDY�InU�
kommuner egentligen ställa vid byggande av nya fastigheter? Behöver byggreglerna ändras? 

/\VVQD�Sn�OHGDQGH�H[SHUWHU�

0HGYHUNDQGH��.DWDULQD�3HOLQ��0DOP|�VWDG��%M|UQ�2��1LOVVRQ��.XQJO��
Ingenjörsvetenskapsakademien, Staffan Haglind, Skanska, Anita Aspegren, Energimyndigheten.

Kvinnor - gå inte i pensionsfällan!
11:45 - 13:15 i Stora matsalen (lunch). 

Arrangör: KPA Pension.

Varför får kvinnor sämre pension än män? I en ny bok beskriver ekonomijournalisten Annika 

Creutzer vanliga pensionsfällor som kvinnor bör undvika. Annika leder ett seminarium om hur 

kvinnor kan få en bättre pension. Boken är skriven på uppdrag av KPA Pension.

Medverkande: Annika Creutzer, privatekonomisk expert, Gudrun Schyman, Fi, Ebba Busch, KD, 

8UVXOD�%HUJH��665��9HURQLFD�.DUOVVRQ��9LVLRQ��,QJHOD�(GOXQG��/2�

8WDQ�ÀHU�ERVWlGHU�VWDQQDU�6YHULJH��6n�InU�YL�VWlGHU�DWW�EORPVWUD�
12:30 - 13:30 i Teatersalongen (lunch). 

Arrangör: -0�$%�

9lJHQ�WLOO�GHQ�KnOOEDUD�VWDGHQ�lU�XUEDQLVHULQJ��+XU�VND�VWlGHUQD�Yl[D�KnOOEDUW�L�WDNW�PHG�
EHIRONQLQJV|NQLQJHQ"�6YHULJHV�VWlGHU�PnVWH�EOL�WlWDUH�RFK�JU|QDUH�QlU�GH�H[SDQGHUDU��XWDQ�DWW�
kompromissa med det viktigaste för stadens själ: mångfald och naturliga mötesplatser. Att bygga 

bort avstånden mellan människor och service ger en grönare framtid. 



Medverkande: Ulf Perbo, statssekreterare, Rebecka Carlsson fd språkrör Grön Ungdom, Fredrik 

Johansson, Stockholms Handelskammare, Anders Gardebring, YIMBY Stockholm, Johan 

Skoglund, JM AB, Staffan Dopping, moderator.

Gör forskningen nytta i samhällsbyggnadssektorn? 
13:15 - 14:15 i Lilla matsalen (tilltugg). 

Arrangör: Sveriges Byggindustrier och IQ Samhällsbyggnad.

)R,�SURSRVLWLRQHQ�LQQHK|OO�HQ�VDWVQLQJ�Sn�IRUVNQLQJ�RP�KnOOEDUW�VDPKlOOVE\JJDQGH�Sn�\WWHUOLJDUH�
��������PNU�nUOLJHQ��1lULQJVOLYHW�I|UYlQWDV�ELGUD�PHG�OLND�P\FNHW�SHQJDU��$QJHOlJHQ�RFK�YLNWLJ�
IRUVNQLQJ�NDQ�QX�I|UVWlUNDV��0HQ�KXU�GUDU�YL�PD[LPDO�Q\WWD�DY�IRUVNQLQJHQ�LQRP� 
samhällsbyggnadssektorn?

Medverkande: Monica von Schmalensee, White Arkitekter, Björn Täljsten, Sto Scandinavia, Tomas 

&DUOVVRQ��6ZHFR��$QQD�6DQGHU�,4�6DPKlOOVE\JJQDG��2OD�0nQVVRQ��6YHULJHV�%\JJLQGXVWULHU�

Vad avgör valet? Den politiska spelplanen 2013-2014
15:15 - 16:30 i Stora matsalen. 

Arrangör: 716�6LIR�

3URIHVVRU�6|UHQ�+ROPEHUJ�RFK�716�6LIRV�RSLQLRQVFKHI�7RLYR�6M|UpQ�SUHVHQWHUDU�HQ�XQLN�
undersökning av de svenska riksdagspartiernas väljarpotential inför valet 2014.

Medverkande: Toivo Sjörén, TNS Sifo, Sören Holmberg, professor.

ONSDAG 3 JULI
Tänkande 2033: Vad behöver vi kunna 2033?
08:30 - 09:30 i Stora matsalen (frukost). 

Arrangör: Kairos Future.

I en tankebaserad ekonomi är tänkandet samhällets hjärta och blodomlopp. Vad behöver vi lära oss 

för att bli bättre tänkare? För att bli en tankenation? Välkommen till ett frukostseminarium där vi 

diskuterar de stora sammanhangen, megatrenderna och framtidsscenarierna för Sverige 2033.

bU�VRSWLSSHQ�IUDPWLGHQV�JUXYD"�/DQG¿OO�PLQLQJ���KRW�RFK�P|MOLJKHWHU
08:15 - 09:15 i Lilla matsalen (frukost). 

Arrangör: 5DJQ�6HOOV�

Att gräva upp och återvinna material från deponier har en enorm miljöpotential. Vad visar försök 

KLWWLOOV�PHG�DWW�JUlYD�XU�JDPOD�VRSWLSSDU"�+XU�OnQJW�KDU�PDQ�NRPPLW�LQRP�IRUVNQLQJHQ"�9LOND�ODJ��
och skatteändringar krävs för att kommersialisera denna metod i Sverige?

Medverkande: Anders Wijkman, debattör, Lena Callermo, Naturvårdsverket, Monica Lövström, 

Svenska Energiaskor, Lena Asplund, Skatteutskottet, William Hogland, Linnéuniversitetet, Anders 

Kihl, Ragn-Sells AB.



0RGHUQD�FLW\WUDQVSRUWHU���¿QQV�VQDEED�RFK�ELOOLJD�O|VQLQJDU"
10:30 - 11:30 i Teatersalongen. 

Arrangör: Sust.

,�6WRFNKROP�RFK�*|WHERUJ�¿QQV�DOOD�PRGHUQD�WUDQVSRUWDOWHUQDWLY��W�H[��NROOHNWLYWUD¿N��ELOSRROHU�RFK�
K\UF\NODU��'LVWDQVDUEHWH�RFK�ÀH[LEOD�DUEHWVWLGHU�EOLU�DOOW�YDQOLJDUH��bQGn�VHU�YL�HQRUPD�WUD¿NWRSSDU�
EnGH�L�NROOHNWLY��RFK�LQIDUWVWUD¿NHQ��'HEDWW�RP�NRQNUHWD�I|UVODJ��XWPDQLQJDU�RFK�O|VQLQJDU�

0HGYHUNDQGH��3HWHU�$OJXUpQ��6XQÀHHW��3HU�$QNHUVM|��&���6WRFNKROPV�VWDG��7RPDV�5XGLQ��6���
6WRFNKROPV�VWDG��'DQLHO�+HOOGpQ��03���6WRFNKROPV�VWDG��$QGHUV�/LQGVWU|P��6/��%R�'DKOERP�� 
moderator.

Högt pris för bostadskris
12:30 - 14:00 i Stora matsalen (lunch från 12:15 & mingel från 14:00). 

Arrangör: Riksbyggen.

0DPER�RFK�SDSER�WLOO���"�-REED�L�6WRFNKROP���SHQGOD�WLOO�6YHJ"�'HW�E\JJV�I|U�In�ERVWlGHU��GHW�
lU�GH�ÀHVWD�|YHUHQV�RP��%RVWDGVEULVWHQ�InU�NRQVHNYHQVHU�I|U�LQGLYLGHU�RFK�VDPKlOOH��8QGHU�
VHPLQDULHW�SUHVHQWHUDV�Q\D�VLIIURU�Sn�KXU�V\VVHOVlWWQLQJ��SURGXNWLRQ�RFK�UHJLRQHUV�WLOOYl[W�SnYHUNDV�
av det låga byggandet.

0HGYHUNDQGH��.DUO�3HWWHU�7KRUZDOGVVRQ��/2��3HU�$QNHUVM|��&���6WRFNKROPV�VWDG��0DULD�
+H\PRZVND��OlQVERVWDGVGLUHNW|U�L�6WRFNKROP��)UHGULN�$KOVWHGW��0���NRPPXQVW\UHVOHQ�L�8SSVDOD��
-RQDV�1\JUHQ��6���NRPPXQVW\UHOVHQ�6XQGE\EHUJ��7RELDV�2OVVRQ��6YHULJHV�$UNLWHNWHU��$OH[DQGHU�
Ståhle, KTH, Maria Ågren, Naturvårdsverket, Carin Hjulström, moderator.

Klimatunderhållning med Pär Holmgren och Elmopedturnén
13:30 - 14:30�L�7HDWHUVDORQJHQ��¿ND���
Arrangör: Sust.

8QGHUKnOOQLQJ�PHG�PHWHRURORJIDYRULWHQ�3lU�+ROPJUHQ�RFK�DUWLVWHQ�6WDIIDQ�/LQGEHUJ�VRP�lU�Sn�
SODWV�PHG�(OPRSHGWXUQpQ��7D�HQ�SDXV�IUnQ�VHPLQDULHU�RFK�GHEDWWHU��OXWD�GLJ�WLOOEDND�RFK�QMXW�DY�HWW�
nytt sätt se på klimatfrågan. På kajen utanför visas elcyklar och elmopeder.

Medverkande: Pär Holmgren och Staffan Lindberg, Elmopedturnén.

Kreativ workshop - Innovationer för produktion av energi
13:30 - 15:00 i Lilla matsalen. 

Arrangör: $XWRPDWLRQ�5HJLRQ�L�VDPYHUNDQ�PHG�0XQNWHOO�6FLHQFH�3DUN�RFK�+\SHU�,VODQG�

9DU�PHG�RFK�WD�IUDP�PRUJRQGDJHQV�HQHUJLVPDUWD�O|VQLQJDU��8QGHU�SURFHVVOHGQLQJ�DY�+\SHU�,VODQG�
NRPPHU�PLQGUH�JUXSSHU�YDVND�IUDP�VSlQQDQGH�O|VQLQJDU���DOOW�IUnQ�VROFHOOHU�Sn�WDN�RFK�ODJULQJ�DY�
HQHUJL�L�EDWWHULHU�WLOO�ODGGQLQJ�DY�WHOHIRQHU�Sn�F\NHOQ��:RUNVKRSHQ�lU�HQ�GHO�L�0lODUGDOHQ�2SHQ��HQ�
öppen innovationstävling initierad av Automation Region.

Myndigheternas anseende 2013 – vem har högst, lägst och varför?
16:30 - 17:30 i Lilla matsalen. 

Arrangör: 716�6LIR�

716�6LIRV�RSLQLRQVFKHI�7RLYR�6M|UpQ�SUHVHQWHUDU�XQGHUV|NQLQJHQ�´0\QGLJKHWHUQDV�$QVHHQGH�
2013” och diskuterar resultaten samt myndigheters kommunikation och opinionsbildning med 

Skatteverkets och Sidas kommunikationsdirektörer.

Medverkande: Toivo Sjörén, TNS Sifo, Marie Lindström, Skatteverket, Joachim Beijmo, Sida.



TORSDAG 4 JULI
Tillsammans 2033: Vad är det gemensamma 2033? 
08:30 - 09:30 i Stora matsalen (frukost). Kairos Future.

Efter fyrtio år av alltmera JAG är zenit passerat. Vad händer med de gamla formerna för 

gemensamt agerande? Vilken roll spelar folkrörelser och ”det gemensamma” på sikt? 

Välkommen till frukostseminarium där vi diskuterar de stora sammanhangen, megatrenderna och 

framtidsscenarierna för Sverige 2033.

Infrastruktur för elfordon – Sverige på efterkälken!
10:30 - 12:15 i Stora matsalen. 

Arrangör: 3RZHU�&LUFOH�	�*UHHQ�+LJKZD\�

Introduktionen av elfordon har med hjälp av politiska initiativ och stödsystem påbörjats, men idag 

saknas den nödvändiga infrastrukturen för elfordonen. För att nå övergripande politiska mål för 

WUDQVSRUWVHNWRUQ�NUlYV�HOIRUGRQ���RFK�Gn�RFNVn�ODGGLQIUDVWUXNWXU��,GDJ�lU�6YHULJH�Sn�HIWHUNlONHQ�
LQRP�H�PRELOLW\�

Medverkande: Mikael Hagman, Jämtkraft, Henrik Wingfors, Svensk Energi, Jakob Lagerkrantz, 

(&2$67��6WHIDQ�1\JUHQ��9RONVZDJHQ�*URXS��+DQV�'XQGHU��6XQGVYDOOV�NRPPXQ��2OOH�-RKDQVVRQ��
3RZHU�&LUFOH��+nNDQ�-RKDQVVRQ��7UD¿NYHUNHW��(OL]D�5RV]NRZVND�gEHUJ��0���6WLQD�%HUJVWU|P��03��

Framtiden för hållbar fosforutvinning
11:20 - 12:20 i Lilla matsalen (lunch). 

Arrangör: 5DJQ�6HOOV�

Fosfor är ett viktigt näringsämne och samtidigt en ändlig resurs. I dag sker återföringen av 

IRVIRU�IUlPVW�L�IRUP�DY�VSULGQLQJ�DY�DYORSSVVODP��9LOND�WHNQLNHU�¿QQV�LGDJ�I|U�IRVIRUXWYLQQLQJ"�
9DG�lU�I|U��UHVSHNWLYH�QDFNGHODUQD�PHG�UHVSHNWLYH�PHWRG"�+XU�OnQJW�KDU�PDQ�NRPPLW�LQRP�
forskningen?

Medverkande: Maria Wetterstrand, Anders Kihl, Ragn-Sells AB, Jon Petter Gustafsson, professor 

och docent.

1\D�XWPDQLQJDU�L�NDPSHQ�PRW�EDUQSRUQRJUD¿Q���YDG�NDQ�VDPKlOOHWV�DNW|UHU�J|UD"
13:00 - 14:30 i Stora matsalen. 

Arrangör: )LQDQVNRDOWLRQHQ�PRW�EDUQSRUQRJUD¿�

9LOND�lU�GH�Q\D�XWPDQLQJDUQD�L�NDPSHQ�PRW�GHQ�NRPPHUVLHOOD�EDUQSRUQRJUD¿Q"�9LOND�YlJDU�
WDU�EHWDOQLQJDUQD"�+XU�VHU�OlJHW�XW�QlU�GHW�JlOOHU�VSULGQLQJHQ�DY�|YHUJUHSSVPDWHULDO�L�6YHULJH�
och i omvärlden? Vilka insatser kan och måste samhällets aktörer göra för att förhindra nya 

övergrepp?

Rundabordssamtal med IEA om standarder för energieffektivisering
15:00 - 16:30 i Lilla matsalen (tilltugg). 

Arrangör: Sust.

'HW�9LQQRYD�¿QDQVLHUDGH�SURMHNWHW�,QWHOOLJHQW�HQHUJLDQYlQGQLQJ��,($��EMXGHU�LQ�WLOO�
UXQGDERUGVVDPWDO�RP�VWDQGDUGHU�I|U�,QWHUQHW�RI�7KLQJV�RFK�RP�NRPSOH[LWHWHQ�QlU�DOOD�PDVNLQHU�
lU�XSSNRSSODGH��9LOND�WHNQLNHU�YnJDU�PDQ�VDWVD�Sn"�'LVNXWHUD�PHG�IRUVNDUH��XWYHFNODUH��ODUP��
och värmeteknikleverantörer i projektet.
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Lagring av energi – snart en del av energisystemet?
10:15 - 11:45 i Stora matsalen. 

Arrangör: Power Circle.

Smarta nät har blivit ett populärt uttryck, drivet av ökade krav på näten till följd av bl.a. vindkraft. 

,�EHJUHSSHW�NDQ�RFNVn�HQHUJLODJULQJ�LQNOXGHUDV��bU�GHW�HQ�Q|GYlQGLJ�NRPSRQHQW�L�HWW�VPDUW�QlW��
eller behövs det inte? Vi ger en introduktion till energilagring och vad som händer på området.

Medverkande: Math Bollen, STRI, Anders Richert, Svensk Energi, Björn Aronsson, Vätgas 

Sverige, Bo Normark, Power Circle, repr. från Smart Grid Gotland, repr. från solenergindustrin.

Ett moderiktigt kretslopp – framtiden för textilåtervinning
12:30 - 13:30 i Lilla matsalen (lunch). 

Arrangör: 5DJQ�6HOOV�

7LOOYHUNQLQJHQ�DY�NOlGHU�RFK�WH[WLOLHU�WDU�VWRUD�QDWXUUHVXUVHU�L�DQVSUnN��YLONHW�EHODVWDU�PLOM|Q��
9DG�lU�GH�IUlPVWD�KLQGUHQ�I|U�WH[WLOnWHUYLQQLQJ"�9LOND�WHNQLNHU�VWnU�WLOO�EXGV�I|U�nWHUYLQQLQJ�DY�
WH[WLO¿EUHU"�+XU�VHU�IUDPWLGHQ�I|U�WH[WLOnWHUYLQQLQJ�XW�L�6YHULJH�UHVS��LQWHUQDWLRQHOOW"

0HGYHUNDQGH��/LVEHWK�6YHQJUHQ�+ROP��%RUnV�7H[WLOK|JVNROD��+HOHQD�/HDQGHU��03���-RKDQ�
Sundblad, Re:newcell, Emma Eneborg, Myrorna.

+HOD�YHFNDQ�¿QQV�7R\RWD�Sn�SODWV�PHG�VLQD�Q\KHWHU�Sn�NDMHQ

Varmt välkommen!

Nationellt centrum för energieffektivisering
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1 INLEDNING	  OCH	  INRIKTNING	  
Detta	  är	  en	  systemstudie	  för	  projekt	  Bilel	  med	  fokus	  på	  möjlig	  och	  förväntad	  utvecklingstakt	  för	  laddbara	  
fordon	   i	   städerna,	   utbyggnad	   av	   laddinfrastruktur,	   pågående	   projekt	   och	   städernas	   inriktning	   samt	  
förberedelser.	  

Sammanfattningsvis	  ser	  vi	  att	   flera	  städer	   inom	  EU	  och	  NA	   ligger	  betydligt	   före	  Sverige	  gällande	  antalet	  
elbilar	  och	  infrastruktur,	  medan	  försäljning	  av	  laddhybrider	  har	  en	  mer	  gynnsam	  utveckling	  i	  Sverige.	  En	  
möjlighet	   är	   därför	   informationsutbyte	   med	   andra	   städer	   utanför	   Sverige	   gällande	   stadsplanering	   och	  
laddinfrastruktur	  för	  elfordon.	  

Något	   vi	   också	   ser	   är	   sammanhållande	   planer	   för	   att	   bekämpa	   utsläpp	   och	   trafiktillväxten	   i	   städerna.	  
Dessa	   bygger	   på	   en	   helhetsbild	   med	   elfordon,	   kollektivtrafik	   och	   främjande	   av	   cykling	   framträdande.	  
Dessa	  arbeten	  styr	  stadsplaneringen	  i	  sin	  helhet	  och	  alltså	  ett	  möjligt	  område	  att	  utreda	  vidare.	  	  

1.1 BILAR:	  FÖRVÄNTAT	  UTVECKLINGSTAKT	  OCH	  FLASKHALSAR	  
Det	   finns	  en	  mängd	  utredningar,	   testprojekt	  och	  visionära	  politiska	  uttalanden	  om	   framtiden	   för	  elbilar	  
men	   få	  motsvarigheter	   som	   bygger	   på	   synpunkter	   från	   pendlare	   och	   bilägare.	   De	   undersökningar	   som	  
finns	  visar	  på	  ett	  mycket	  stort	  glapp	  mellan	  konsumenters	  förväntningar	  och	  vad	  tekniken	  erbjuder.	  Till	  
detta	   kommer	   en	   allför	   optimistisk	   bild	   där	   förväntade	   framtida	   prissänkningar	   på	   batterier	   intecknas.	  
Konsumenternas	   förväntningar	   på	   tekniken	   är	   samtidigt	   baserade	   på	   dagens	   vanor	   med	  
bensin/dieselbilar	  och	  inte	  i	  linje	  med	  faktiska	  behov	  och	  körmönster.	  	  

I	   Sverige	   kan	   vi	   under	   de	   kommande	   två	   åren	   räkna	  med	   att	   uppnå	   5	  000	   –	   10	  000	   elfordon,	   varav	   de	  
flesta	  kommer	  att	  vara	  laddhybrider	  inom	  tjänstebilssegmentet	  medan	  elbilarna	  troligtvis	  kommer	  ha	  en	  
försiktigare	  utveckling.	  Idag	  finns	  drygt	  2	  000	  elfordon	  och	  ökningstakten	  är	  för	  närvarande	  ca	  200	  %	  på	  
årsbasis.	  Den	  mer	  långsiktiga	  utvecklingstakten	  är	  svår	  att	  förutse	  och	  beror	  till	  stor	  del	  på	  villkoren	  för	  
förmånsbilar,	   prissättning	   och	   eventuella	   förmåner,	   samt	   utbyggnad	   av	   laddinfrastruktur.	   De	   flesta	  
prognoser	  varierar	  mellan	  100	  000	  –	  300	  000	  elfordon	  år	  2020	  (Energimyndigheten,	  PWC,	  Pike	  Research,	  
Riksrevisionen	  m.fl.).	  	  

Kostnaden	   för	   batteriet/batterierna	   i	   ett	   elfordon	   står	   för	   en	   betydande	   andel	   av	   bilens	   totala	   pris.	  
Kostnaden	  för	  batterier	  till	  fordonsindustrin	  har	  halverats	  de	  senaste	  åren	  och	  ligger	  nu	  på	  nivåer	  kring	  ca	  
6	  000	   kr/kWh,	   vilket	   gör	   att	   de	   elbilar/laddhybrider	   som	   lanseras	   på	   marknaden	   börjar	   bli	  
konkurrenskraftiga,	   speciellt	   om	  man	   tar	   hänsyn	   till	   lägre	   drift-‐	   och	   servicekostnader	   samt	   finansiella	  
stöd.	   Dagens	   batteri-‐kostnader	   på	   70	  –	  80	  000	   kr	   för	   en	   laddhybrid	   och	   nästan	   det	   dubbla	   för	   en	   elbil	  
innebär	  dock	  fortfarande	  avsevärt	  högre	  inköpspris	  än	  motsvarande	  bensin/dieselbil.	  

Batteriutvecklingen	  pågår	  och	  det	  kommer	  ta	  många	  år	  innan	  priserna	  är	  nere	  på	  den	  nivå	  som	  krävs	  för	  
att	   framförallt	   elbilen	   ska	   vara	   ett	   starkt	   alternativ.	   Branschens	   bedömning	   är	   att	   priserna	   kommer	  
fortsätta	   sjunka	   och	   halveras	   ytterligare	   till	   år	   2017/18.	   Vid	   den	   tidpunkten	   förväntas	  
produktutvecklingen	  ha	  mognat	  och	  industrin	  behöver	   inte	  ta	  ut	  ett	  påslag	  för	  att	  täcka	  osäkerhet	  kring	  
kvalitet	  och	  hållbarhet.	  Idag	  pågår	  en	  teknikutveckling	  i	  Kina	  som	  kan	  få	  stor	  effekt	  på	  prisbilden.	  	  	  	  

Med	   dessa	   förutsättningar	   kan	   laddhybrider	   få	   ett	   genomslag	   framförallt	   i	   tjänstebilssegmentet.	  
Avgörande	  är	  leasingbolagens	  tro	  på	  ett	  bra	  andrahandsvärde.	  	  
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1.2 KONSUMENTERS	  FÖRVÄNTNINGAR	  RELATIVT	  UTVECKLINGEN	  
Relativt	  få	  gedigna	  kundundersökningar	  har	  genomförts	  kring	  konsumenternas	  förväntningar	  på	  elfordon,	  
dock	  finns	  bland	  annat	  en	  från	  Deloitte	  som	  baseras	  på	  13	  000	  tillfrågade	  konsumenter	   i	  17	   länder	  som	  
avslutades	  i	  maj	  2011.	  

Övergripande	  kan	  en	  mycket	  stor	  skillnad	  konstateras	  mellan	  kundernas	  förväntningar	  och	  vad	  tekniken	  
erbjuder.	   Bara	   2	   –	   4	   %	   skulle	   vara	   tillfredställda	   med	   dagens	   elbilar.	   De	   stora	   invändningarna	   är	  
räckvidden,	  laddtiden	  och	  inköpspriset.	  Däremot	  ökar	  intresset	  för	  elbilar	  tydligt.	  	  

Exempel	  på	  gap	  i	  förväntningar	  relativt	  elbilarnas	  prestanda	  och	  pris:	  

• Räckvidd:	  Förväntningar	  på	  480	  km	  –	  realitet	  160	  km.	  
• Laddning	  i	  hemmet:	  Förväntan	  på	  0,5	  –	  2,0	  h	  –	  realitet	  7	  –	  15	  h.	  
• Pris:	  Förväntad	  premium	  ca	  14	  tkr	  –	  realitet	  ca	  100	  –	  150	  tkr.	  

Om	  de	   största	  hindren	   idag	   är	   tekniska	  begränsningar	   så	   väntas	   totalkostnaden	   för	   ägaren	  att	   vara	  det	  
största	  hindret	  i	  framtiden.	  Resultaten	  från	  många	  andra	  studier	  och	  testprojekt	  visar	  att	  initiala	  önskemål	  
kring	   räckvidd	   och	   laddtider	   är	   avsevärt	   högre	   än	   det	   faktiska	   behovet.	   Räckviddsångesten	   baseras	   på	  
vanor	  med	  bensin/dieselbilar	  och	  är	  inte	  i	  linje	  med	  genomsnittliga	  körsträckor.	  Genomsnittsvensken	  kör	  
35	  km/dag,	  vilket	  med	  god	  marginal	  klaras	  av	  med	  den	  räckvidd	  som	  dagens	  elbilar	  erbjuder.	  Resultatet	  
från	  Sust	  logg	  med	  Toyota	  laddhybrid-‐förare	  visar	  på	  en	  genomsnittlig	  reslängd	  om	  38	  km/dag.	  	  

Resultat	   från	   Vattenfalls	   tester	   med	   BMW	  MINI	   bilar	   (rena	   elbilar	   med	   räckvidd	   på	   160	   km)	   i	   Berlin	  
2010/11	   visade	   att	   merpartern	   endast	   laddade	   några	   gånger	   per	   vecka,	   och	   då	   i	   hemmet	   eller	   på	  
arbetsplatsen.	   Samma	   slutsats	   har	   gjorts	   från	   uppföljningar	   med	   förare	   inom	   Elbilsupphandlingen	  
(genomförd	   av	   Stockholms	   Stad	  och	  Vattenfall	   2011/12).	   Eftersom	   laddning	  mestadels	   sker	   hemma/på	  
arbetsplatsen	  så	  är	  längre	  laddtider	  inget	  stort	  problem.	  	  

Trots	   denna	   vetskap	   så	   kommer	   de	   höga	   förväntningarna	   och	   den	   fortsatta	   höga	   prisnivån	   för	   elbilar	  
innebära	  att	  laddhybriden	  når	  en	  marknadstillväxt	  långt	  före	  elbilen.	  Laddhybrider	  är	  den	  fordonstyp	  som	  
bäst	  möter	  konsumenternas	   förväntningar.	  Denna	  utveckling	  ser	  vi	   redan	   idag	  då	   laddhybriderna	  säljer	  
mycket	   bättre	   än	   elbilarna,	   t.ex.	   är	   Toyota	   Prius	   Laddhybrid	   och	   Volvo	   V60	   Laddhybrid	   några	   av	   de	  
laddbara	  bilar	  som	  har	  många	  köpare.	  	  

Vad	   som	   kan	   förändra	   bilden	   är	   myndigheters	   subventioner	   och	   förmåner	   för	   elbilar	   samt	   även	   den	  
fortsatta	  prisutvecklingen	  för	  batterier.	  

Vi	   kan	   också	   se	   en	   trend	   i	   storstäder	   med	   ökat	   intresse	   för	   mindre	   elfordon	   så	   som	   elcyklar	   och	  
elmopeder/vespor.	   Att	   ersätta	   en	   fossilbränsledriven	   bil	   en	  med	   elbil	   eller	   laddhybrid	   hjälper	   inte	  mot	  
trängseln	  som	  ofta	  är	  ett	  stort	  problem	  i	  storstäder.	  Ibland	  kan	  därför	  en	  bil	  ersättas	  med	  en	  elcykel	  eller	  
elmopeder.	  

1.2.1 LADDHYBRIDER	  
Laddhybriden	  är	  mindre	  känslig	   för	  batteriets	  pris	  och	  kapacitet.	  Batteriet	  utnyttjas	   inte	  på	  samma	  sätt	  
och	  åldras	  därför	   inte	   lika	  snabbt,	  vilket	  håller	  andrahandsvärdet	  uppe.	  Därför	  är	  det	  rimligt	  att	  anta	  en	  
laddhybrid	  kommer	  att	  ha	  en	   lägre	  milkostnad	   jämfört	  med	  elbilen.	  Pristillägget	   för	   en	   laddhybrid	   som	  
klarar	  ca	  25	  km	  på	  el	  (75	  %	  av	  alla	  pendlingsresor	   i	  Sverige	  enkel	  väg)	  är	  ca	  50	  000	  kr	  efter	  avdrag	  för	  
supermiljöbilspremien.	   Sedan	   slipper	   man	   även	   fordonskatt	   de	   första	   5	   åren	   och	   har	   2/3	   lägre	  
driftkostnad	   för	   körningen	   på	   el	   samt	   till	   viss	   del	   reducerade	   parkeringsavgifter.	   En	   totalkalkyl	   kan	  
därmed	  bli	  ganska	  fördelaktig,	  speciellt	  vid	  många	  mils	  körning	  på	  el.	  	  
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För	   tjänstebilsförare	   kan	   laddhybriden	   bli	   direkt	   lönsam,	   eftersom	   man	   får	   skattefri	   ersättning	   för	  
drivmedel	  på	  9,50	  kr	  milen	  (tjänstemil),	  men	  bara	  betalar	  2	  –	  3	  kr	  för	  körning	  på	  el.	  Dessutom	  gäller	  sänkt	  
förmånsvärde	  med	  40	  %.	  

Kalkylen	   för	   företaget	   är	   dock	   mer	   osäker	   och	   beror	   på	   flera	   faktorer,	   så	   som	   restvärde	   vid	   leasing	  
respektive	  andrahandsmarknaden	  för	  elfordon	  och	  upplägget	  för	  ersättning	  av	  körda	  mil.	  	  

De	   stora	   biltillverkarna	   började	   sälja	   laddhybrider	   under	   2012.	  De	   första	  modellerna	   på	  marknaden	   är	  
Toyota	   Prius,	   Volvo	   V60	   och	   Opel	   Ampera/Chevrolet	   Volt.	   Fler	   modeller	   lanseras	   under	   2013,	   t.ex.	  
Mitsubishi	   Outlander	   som	   dessutom	   erbjuder	   snabbladdning.	   De	   tyska	   leverantörerna	   är	   på	   väg	   med	  
många	  modeller	  (10-‐tal)	  de	  närmaste	  åren.	  	  

De	   flesta	   laddhybrider	   erbjuder	   en	   räckvidd	   på	   el	   mellan	   50	  –	  80	  km.	   Den	   förväntade	   volymen	   för	   de	  
närmaste	   åren	   väntas	   i	   Sverige	   bli	   3	  000	  –	  4	  000	   bilar	   per	   år	   med	   en	   stigande	   utveckling.	  
Tjänstebilsmarknaden	  kommer	  dominera	  och	  uppskattningsvis	  stå	  för	  80	  –	  90	  %	  av	  försäljningen.	  	  

1.2.2 ELBILAR	  	  
Elbilens	   totalt	   mycket	   låga	   energikostnad,	   särskilt	   i	   stadskörning,	   samt	   frånvaro	   av	   lokala	   utsläpp	   och	  
buller	   är	   dess	   stora	   potential.	   Med	   stigande	   energipriser	   och	   fokus	   på	   utsläpp	   blir	   elbilen	   än	   mer	  
intressant.	  Eftersom	  elmotorn	  är	  enklare	  till	  sin	  konstruktion	  än	  förbränningsmotorn	  kommer	  sannolikt	  
också	   service-‐	   och	   underhållskostnaderna	   att	   minska	   väsentligt.	   Löses	   sedan	   batteri-‐	   och	  
laddinfrastrukturfrågorna	  blir	  elbilen	  ett	  överlägset	  alternativ.	  

Trots	  sjunkande	  batteripriser	  är	  inköpspriset	  för	  en	  elbil	  avsevärt	  högre	  än	  motsvarande	  bensin/dieselbil,	  
vilket	   gör	   elbilen	   än	   så	   länge	   mindre	   attraktiv	   för	   både	   tjänstebils-‐	   och	   privatbilsmarknaderna.	  
Värdeminskningen	   inräknad	   blir	   kostnaden	   väsentligt	   högre	   jämfört	   med	   en	   traditionell	   bil	   eller	   en	  
laddhybrid.	  	  

En	   småbil	   med	   eldrift	   kostar	   från	   ca	   250	  000	   kr	   efter	   avdrag	   för	   supermiljöbilspremien,	   vilket	   är	   ett	  
ungefärligt	  pristillägg	  på	  100	  –	  150	  tkr	  jämfört	  med	  ett	  bensin/dieselalternativ.	  Räckvidden	  är	  vanligtvis	  
kring	  15	  mil,	  men	  blir	  i	  praktiken	  några	  mil	  kortare	  speciellt	  på	  vintern/i	  kallt	  klimat.	  Andrahandsvärdet	  
blir	  också	  högst	  osäkert	  då	  batteriet	  är	  bilens	  största	  kostnad.	  	  

Leasingbolagen	  räknar	  på	  restvärden,	  så	  låga	  som	  30	  %,	  efter	  3	  år	  att	  jämföra	  med	  50	  %	  på	  traditionella	  
bilar	   (exempel	   från	   Elbilsupphandlingen).	   Detta	   är	   givetvis	   en	   stor	   nackdel	   för	   elfordonen	   och	  
utvecklingen	  inom	  detta	  område	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  elbilens	  framtid.	  	  	  

Flera	  nya	  modeller	  med	  de	   tyska	   tillverkarna	   i	   spetsen	  är	  på	  väg	  att	   lanseras	   i	   Sverige	  under	  2013/14,	  
vilket	  förhoppningsvis	  hjälper	  till	  att	  sätta	  fart	  på	  marknaden,	  även	  om	  fokus	  ligger	  på	  laddhybriderna.	  	  

Transportbilar	  är	  ett	  segment,	  där	  elbilar	  i	  många	  fall	  passar	  som	  ett	  bra	  alternativ.	  T.ex.	  har	  Vattenfall	  i	  
maj	   2012	   införskaffat	   8	   st	   Renault	   Kangoo	   för	   sina	   servicetekniker	   och	   bolaget	   framhåller	   både	   bra	  
funktionalitet	  och	  fordonsekonomi.	  	  

Elbilens	   framtid	  beror	  till	  stor	  del	  på	  om	  regeringen	   inför	   förmåner.	   I	   t.ex.	  Norge	  finns	  det	  drygt	  10	  000	  
elfordon,	  varav	  de	  flesta	  elbilar.	  Norge	  är	  det	  land	  som	  har	  flest	  elbilar	  per	  invånare	  och	  framgången	  beror	  
till	  stor	  del	  på	  förmåner	  så	  som	  befrielse	  av	  registreringsavgift,	  moms	  och	  vägavgift,	   fri	  körning	  i	  bussfil	  
och	  gratis	  parkering.	  	  
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1.3 PROGNOSER	  FRÅN	  TILLVERKARE	  OCH	  INTRESSEORGANISATIONER	  
Riksdagen	  har	  satt	  upp	  som	  mål	  att	  utvecklingen	  bör	  inriktas	  på	  att	  Sverige	  har	  en	  fordonsflotta	  som	  är	  
oberoende	  av	  fossila	  bränslen	  år	  2030.	  Roadmap	  Sweden	  (Vattenfall,	  Volvo	  m	  fl)	  anser	  att	  Sverige	  skulle	  
kunna	  ha	  1	  miljon	  elfordon	  år	  2030	  med	  de	  rätta	  förutsättningarna.	  Power	  Circle,	  Elforsk,	  Svensk	  Energi	  
med	  flera	  har	  satt	  upp	  visionen	  om	  600	  000	  elfordon	  (EV/PHEV)	  i	  Sverige	  år	  2020,	  vilket	  är	  högt	  räknat	  
jämfört	   med	   många	   andra	   prognoser	   som	   ligger	   på	   ungefär	   hälften	   så	   många	   bilar.	   2012	   fanns	   4,4	  
miljoner	  bilar	  i	  Sverige	  och	  antalet	  elbilar	  är	  idag	  drygt	  2	  000.	  

Volymerna	   laddhybrider	   kommer	   under	   2013	  –	  2014	  att	   röra	   sig	   om	   ca	   3	  000	  –	  4	  000/år	   sett	   till	  
prognoserna	  från	  billeverantörerna.	  Elbilarna	  bedöms	  ligga	  på	  10	  –	  20	  %	  av	  laddhybridernas	  nivå	  under	  
perioden.	  Gröna	  Bilister	  förutspår	  en	  marknad	  på	  5	  000	  elbilar	  och	  laddhybrider	  år	  2014.	  

De	  första	  elbilarna	  kommer	  framförallt	  att	  köpas	  av	  företag,	  kommuner	  och	  organisationer	  som	  har	  starkt	  
miljöfokus	   eller	   med	   transportfordon/verksamhetsbilar	   som	   är	   väl	   lämpade	   för	   elbilar.	   T.ex.	  
bostads/fastighetsbolag	  och	   lokala	  transportfirmor	  med	  begränsade	  körsträckor	  och	  där	  övergången	  till	  
eldrift	   är	   av	   stor	   vikt	   för	   att	   uppfylla	   fastställda	  miljömål.	   	   Dessa	   kundsegment	   är	   viktigt	   att	   nå	   ut	   till	   i	  
början	   av	   marknadsintroduktionen,	   då	   det	   ofta	   handlar	   om	   bilar	   som	   rör	   sig	   i	   stadsmiljöer	   och	   som	  
miljöprofilering.	  Inom	  elbilsupphandlingen	  deltar	  i	  hög	  grad	  dessa	  typer	  av	  verksamheter.	  	  

På	   samma	   sätt	   som	   ett	   företags	   miljöfokus	   är	   av	   stor	   vikt	   så	   kommer	   det	   troligtvis	   även	   vara	  
privatpersoner	   med	   stort	   miljöintresse	   som	   går	   i	   bräschen	   och	   skaffar	   ett	   elfordon.	   Susts	  
marknadsundersökning	  med	   förare	   av	   Toyota	   Prius	   laddhybrid	   visar	   att	   8	   av	   10	   personer	   som	   valt	   att	  
skaffa	   bilen	   har	   ett	   ganska	   eller	   mycket	   stort	   miljöintresse.	   Miljöskäl	   angavs	   även	   som	   främsta	  
anledningen	  till	  att	  man	  valde	  en	  laddhybrid.	  	  

Volvo	  PV	   ser	  en	  stark	   tillväxt	   för	   sin	  V60	  Laddhybrid.	  Globalt	  går	  man	  över	   till	   en	  produktionsvolym	  på	  
10	  000	   bilar/år	   fr.o.m.	   2014.	   Företagets	   mål	   på	   2	  %	   andel	   elfordon	   av	   hela	   försäljningsvolymen	   2020,	  
kommer	  troligtvis	  att	  uppnås	  redan	  under	  2013.	  Detta	  till	  stor	  del	  som	  en	  följd	  av	  en	  subventionsdriven	  
tjänstebilsmarknad	  i	   t.ex.	  Holland.	   I	  Sverige	  beräknar	  man	  sälja	  drygt	  500	   laddhybrider	  under	  2013	  och	  
inom	  överskådlig	  framtid	  kommer	  företaget	  erbjuda	  eldrift	  på	  flera	  modeller.	  	  

Mitsubishi	  har	  tidigare	   lanserat	  elbilen	  i-‐Miev	  och	  laddhybriden	  Outlander	  väntas	  att	   levereras	   i	  oktober	  
2013.	   Förhandsintresset	   är	  mycket	   stort,	   bl.a.	   på	   grund	   är	   låg	   bensinförbrukning	   på	   0,19	  liter	   per	  mil,	  
konstant	   fyrhjulsdrift	  och	  att	  bilen	  kan	  köras	   i	  över	   fem	  mil	  på	  bara	  el,	   samtidigt	   som	  det	  är	  en	   fullstor	  
familjebil.	  Priset	  är	  ca	  400	  000	  kr	  efter	  avdrag	  för	  supermiljöbilspremien	  och	  företaget	  har	  en	  förväntad	  
årlig	  försäljning	  på	  ca	  1	  000	  bilar.	  Samtidigt	  har	  man	  ganska	  låga	  försäljningsprognoser	  för	  i-‐Miev.	  

Citroën	  har	   lanserat	  elbilen	  Citroën	  C	  Zero,	  sin	  version	  av	  Misubishi	  I-‐Miev.	  Den	  har	  en	  räckvidd	  upp	  till	  
150	  km.	  Nybils-‐	  och	  batterigarantin	  är	  5	  år/5	  000	  mil.	  Peugeots	  version	  av	  samma	  bil	  heter	  iOn.	  	  

Toyotas	  laddbara	  Prius	  lanserades	  i	  mitten	  av	  2012	  och	  sålde	  ungefär	  500	  bilar	  under	  året	  fördelat	  på	  ca	  
hälften	   i	   Stockholm	   och	   hälften	   i	   Göteborg.	   Prognosen	   för	   2013	   är	   700	   bilar.	   Globalt	   såldes	   ca	   27	   000	  
laddbara	   Prius	   under	   2012.	   Priset	   är	   från	   drygt	   360	  000	   kr	   innan	   avdrag	   för	   supermiljöbilspremien.	  
Flertalet	  av	  de	  bilar	  som	  planeras	  säljas	  i	  Sverige	  kommer	  vara	  förmånsbilar.	  Räckvidden	  på	  el	  är	  25	  km	  
och	   ska	   täcka	  85	  %	  av	  körningen	  enligt	  Toyota.	  Enligt	   loggen	   i	   Sust	   studien	  med	   laddhybridförare	  körs	  
38	  %	  i	  elläget	  och	  62	  %	  i	  hybridläget.	  	  

Nissan	  har	  lanserat	  elbilen	  Nissan	  Leaf	  som	  utsetts	  till	  årets	  bil	  2011	  och	  är	  en	  av	  de	  mest	  sålda	  elbilarna	  i	  
Sverige.	   I	   Sverige	   kostar	   den	   drygt	   340	  000	   kr	   före	   supermiljöbilspremien	   på	   40	  000	   kr.	   Under	   2012	  
såldes	  129	  st	  Nissan	  Leaf	  i	  Sverige.	  Leaf	  blir	  också	  befriad	  från	  fordonsskatt	  i	  fem	  år.	  Företaget	  beräknar	  
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elkostnaden	   till	   drygt	   2	  kr/mil	   och	   lämnar	   fem	   år	   och	   10	  000	  mils	   garanti	   på	   batteriet.	   En	   uppdaterad	  
version	  med	  bland	  annat	  möjlighet	  till	  32	  A	  laddning	  kommer	  senare	  under	  2013.	  	  

Renault	  lanserade	  transportbilen	  Kangoo	  Z.E	  2011	  och	  har	  sålt	  drygt	  200	  bilar.	  Renault	  har	  även	  lanserat	  
en	  liten	  elbil,	  Twizy.	  Lansering	  av	  småbilen	  ZOE	  förväntas	  ske	  i	  slutet	  av	  2014	  medan	  man	  avvaktar	  med	  
lansering	   av	   Fluence	   Z.E.	   För	   samtliga	   modeller	   gäller	   ett	   upplägg	   där	   köparen	   hyr	   batteriet.	   Renault	  
förväntar	  sig	  att	  andelen	  elbilar	  (exklusive	  laddhybrider)	  blir	  20	  %	  av	  den	  europeiska	  marknaden	  redan	  
inom	  tio	  år,	  10	  %	  globalt	  och	  20	  %	  av	  den	  egna	  försäljningen.	  	  

Subaru	   planerar	   att	   släppa	   en	   Plug-‐in	   hybrid	   under	   2013.	   Någon	   elbil	   planeras	   inte	   på	  medellång	   sikt.	  
Subaru	  gör	  viss	  teknikutveckling	  med	  Toyota.	  

Opels	  plug-‐in	  hybrid	  Ampera	  är	  en	  konstant	  eldriven	  laddhybrid	  som	  kostar	  ca	  380	  000	  SEK	  utan	  avdrag	  
för	   supermiljöbilspremien.	   Modellen	   är	   tekniskt	   sett	   en	   elbil	   men	   har	   även	   en	   så	   kallad	  
räckviddsförlängare	   som	   består	   av	   en	   liten	   bensinmotor	   kopplad	   till	   en	   generator	   och	   används	   till	   att	  
ladda	   batterierna	   när	   de	   är	   urladdade.	   Opel	   Ampera	   kan	   köras	   ca	   80	  km	   på	   ren	   eldrift	   och	   upp	   till	   ca	  
500	  km	  med	  hjälp	  av	  bensinmotorn.	  

Chevrolet	  Volt	  är	  byggd	  på	  samma	  plattform	  som	  Opel	  Ampera	  och	  kostar	  ca	  400	  000	  SEK	  efter	  avdrag	  för	  
supermiljöbilspremien.	  	  

Audi	   lanserar	  sin	  laddhybrid	  A3	  i	  slutet	  på	  2013.	  Bilen	  har	  ett	  batteri	  på	  8,8	  kW	  och	  med	  det	  får	  man	  en	  
räckvidd	  på	  el	  med	  som	  mest	  50	  km	  och	  en	  totalräckvidd	  på	  940	  km.	  Audi	  A3	  är	  har	   i	  stort	  sett	  samma	  
teknik	  som	  Volkswagen	  Golf	   laddhybrid	  som	  ska	  släppas	  under	  2014.	  Volkswagen	  kommer	  även	  lansera	  
elbilen	  e-‐up	  senare	  under	  2013.	  	  

BMW	  lanserar	  sin	  elbil	  i3	  under	  hösten	  2013.	  Bilen	  har	  en	  räckvidd	  på	  ca	  160	  km	  och	  kommer	  kosta	  från	  
340	  000	  SEK.	  I	  Norge	  räknar	  de	  med	  att	  sälja	  runt	  1	  000	  st	  bilar	  första	  året.	  	  	  

Tesla	  är	  på	  väg	  att	   lansera	  ”lyxbilen”	  Tesla	  Model	  S,	  som	  är	  en	  elbil	  med	  en	  räckvidd	  på	  nästan	  500	  km.	  
Bilen	  har	  redan	  många	  intresseanmälningar	  i	  Sverige	  och	  ännu	  fler	  i	  Norge.	  	  

Sammanfattningsvis	  är	  det	  många	   laddhybrider	  på	  gång	  att	   lanseras	  som	  kommer	  befästa	  denna	   teknik	  
som	  den	  mest	   konkurrenskraftiga	   de	   närmaste	   åren.	   Elbilarna	   har	   en	   stor	   utmaning	  med	   fortsatt	   höga	  
batteripriser	   och	   en	   räckvidd	   som	   inte	   möter	   kundernas	   förväntningar,	   men	   det	   kommer	   flera	   nya	  
modeller	  som	  delvis	  kan	  förändra	  bilden.	  Undantag	  är	  t.ex.	  Renault	  Twizy	  som	  billigt	  och	  lätt	  cityfordon.	  	  

2 LADDNING:	  ALTERNATIV,	  BEHOV	  OCH	  INFRASTRUKTUR	  
I	   takt	   med	   en	   ökad	   försäljning	   av	   eldrivna	   fordon	   så	   ökar	   även	   behovet	   av	   laddningsmöjligheter.	  
Övergången	   från	   ett	   bensin/dieseldrivet	   fordon	   till	   ett	   fordon	  drivet	   på	   el	   innebär	   en	  ny	   körupplevelse	  
men	  	  framförallt	  förändras	  villkoren	  för	  hur	  man	  fyller	  på	  sitt	  ”bränsle”	  och	  hur	  långt	  man	  kan	  köra	  på	  en	  
full	  tank/fullt	  batteri.	  Vi	  har	  alla	  blivit	  vana	  vid	  att	  besöka	  en	  bensinstation	  för	  att	  fylla	  på	  tanken	  på	  några	  
minuter.	  Vi	  är	  också	  vana	  vid	  att	  förutom	  de	  dagliga	  turerna,	  även	  kunna	  ta	  bilen	  på	  längre	  turer	  till	  fjällen	  
eller	   sommarstugan	   utan	   att	   oroa	   oss	   för	   att	   bränslet	   ska	   ta	   slut.	   Med	   ett	   eldrivet	   fordon	   förändras	  
förutsättningarna.	  Framförallt	  gäller	  det	  de	  rena	  elbilarna	  men	  även	  till	  viss	  del	  laddhybriderna.	  	  	  	  

Vilka	   möjligheter	   till	   laddning	   har	   en	   ägare	   av	   ett	   eldrivet	   fordon	   idag?	   Hur	   sker	   utbyggnaden	   av	  
laddinfrastrukturen?	  Är	  den	  tillräckligt	  snabb,	  möter	  den	  användarnas	  behov/beteenden	  och	  vilka	  är	  de	  
främsta	  utmaningarna?	   I	   denna	  del	   av	   rapporten	   försöker	   vi	   bringa	  mer	  klarhet	   kring	  dessa	   frågor	  och	  
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även	   komma	  med	   slutsatser	   och	   rekommendationer	   till	   fortsatt	   utbyggnad.	   Precis	   som	   rapporten	   i	   sin	  
helhet	  är	  fokus	  på	  storstäder,	  framförallt	  Stockholm	  och	  Göteborg.	  	  

Avsnittet	   är	   delvis	   en	   uppföljning	   av	   den	   laddinfrastruktur	   som	   byggts	   upp	   av	   Fortum	   och	   Göteborg	  
Energi	  inom	  ramen	  för	  Bilel-‐projektet.	  Erfarenheter	  har	  även	  inhämtats	  från	  andra	  regioner	  i	  Sverige	  som	  
ligger	   långt	   fram	   inom	  elbilsområdet	   samt	  koppling	   till	   internationella	   studier	  och	  städer	   i	   framkant,	   så	  
som	  Oslo	  och	  Amsterdam.	  	  

Ytterligare	  underlag	  som	  har	  stor	  vikt	  för	  denna	  del	  av	  rapporten	  är	  en	  studie	  med	  105	  förare	  av	  Toyota	  
laddhybrid,	   genomförd	   under	   Q3	   2012/Q1	   2013	   på	   uppdrag	   av	   Sust.	   Studien	   har	   dels	   bestått	   av	  
telefonintervjuer/enkäter	  med	  samtliga	  förare,	  dels	  uppföljning	  med	  TSS	  logger	  med	  39	  st	  av	  dessa.	  Detta	  
är	   en	   av	   de	   första	   studierna	   som	   genomförts	   bland	   ”vanliga	   köpare	   av	   ett	   eldrivet	   fordon”	   om	  
användarmönster	  och	  önskemål	  kring	  laddning,	  t.ex.	  hur	  man	  faktiskt	  laddar	  och	  vilket	  behov	  man	  har	  av	  
att	  ladda	  på	  olika	  platser.	  	  	  

2.1 HUR	  BYGGS	  INFRASTRUKTUREN?	  
Laddinfrastrukturen	   för	  elfordon	  börjar	  sakta	  växa	   fram	  i	  Sverige.	  Det	  handlar	  om	  både	   laddstolpar	  och	  
laddboxar	   för	  väggmontering	  som	  båda	  har	  anpassade	  uttag	   för	  att	  kunna	   ladda	  olika	   typer	  av	  eldrivna	  
fordon	   (elbilar	   och	   laddhybrider,	   dvs.	   fordon	   som	   helt	   eller	   delvis	   körs	   på	   el	   och	   som	   kan	   laddas	   i	   ett	  
vägguttag).	   Olika	   typer	   av	   laddplatser	   börjar	   synas	   på	   vissa	   parkeringshus,	   infartsparkeringar,	   vid	  
köpcentrum,	  en	  del	  snabbmatsrestauranger	  och	  företagsparkeringar.	  	  

Förutom	   dessa	   dedikerade	   laddplatser	   finns	   det	   även	   en	   befintlig	   infrastruktur	   för	   laddning	   i	   form	   av	  
vanliga	  jordade	  eluttag	  och	  motorvärmaruttag.	  

2.1.1 BEFINTLIG	  INFRASTRUKTUR	  
Sverige	  har	  en	  unik	  situation	  när	  det	  gäller	  den	  befintliga	  infrastrukturen	  genom	  vårt	  kalla	  klimat	  och	  väl	  
utbyggda	  elnät.	  Det	  finns	  flera	  miljoner	  eluttag	  som	  med	  mindre	  anpassning	  kan	  användas	  för	  laddning	  av	  
elfordon,	  i	  första	  hand	  hemma	  på	  garageuppfarten,	  bostadsparkeringen	  och	  på	  arbetsplatsens	  parkering,	  
men	   även	   på	   vissa	   publika	   parkeringar.	   Till	   detta	   kommer	   ca	   600	  000	  motorvärmaruttag.	   I	   jämförelse	  
finns	   det	   t.ex.	   enbart	   3	  000	   bensinstationer	   i	   Sverige	   vilket	   innebär	   att	   det	   går	   ca	   1	  400	   bilar	   per	  
bensinstation.	   I	   detta	   avseende	   är	   alltså	   el	   som	   bränsle	   överlägset	   fossila	   drivmedel.	   Utvecklingen	   kan	  
beskrivas	  som	  att	  ”bensinstationen	  flyttar	  hem	  till	  bostaden	  och	  till	  arbetsplatsen”.	  

Dessa	   gynnsamma	   förutsättningar	   räcker	   dock	   inte	   för	   att	   möta	   marknadsutvecklingen	   och	   tillgodose	  
behovet	  hos	  förare	  av	  elfordon,	  speciellt	   inte	  på	  längre	  sikt.	  Främsta	  skälet	  är	  att	   laddningen	  tar	  relativt	  
lång	  tid	  pga	  låg	  strömstyrka.	  Vanliga	  uttag	  (benämns	  även	  Schuko-‐uttag)	  klarar	  enligt	  de	  flesta	  bedömare	  
enbart	  en	  laddstyrka	  på	  max	  10	  A	  under	  längre	  tidsperioder,	  vilket	  innebär	  att	  1	  mils	  körning	  kräver	  ca	  1	  
timmes	   laddning.	   Vid	   användning	   av	   starkare	   strömstyrka	   finns	   det	   risk	   för	   värmeuppbyggnad,	   att	  
kontakten	  smälter	  och	  att	  ledningar	  inte	  håller.	  Merparten	  av	  de	  elbilar	  och	  laddhybrider	  som	  lanseras	  på	  
marknaden	  är	  avsedda	  för	  högre	  laddeffekter	  än	  10	  A.	  	  

Många	  motorvärmaruttag/eluttag	  har	  dessutom	  en	  strömstyrka	  på	  enbart	  6	  A	  vilket	  innebär	  ännu	  längre	  
laddtider	  och	  vissa	   fordon	  kan	  dessutom	  inte	   laddas	  med	  så	   låg	  strömstyrka.	  Ytterligare	  skäl	   till	  att	  den	  
befintliga	   infrastrukturen	   inte	   räcker	   till	   är	   att	   elfordonen	   behöver	   kompletteringsladdas	   utanför	  
bostaden/arbetsplatsen	   eftersom	   körsträckan	   på	   fullt	   batteri	   är	   begränsad.	   Detta	   gäller	   framförallt	  
elbilarna	   som	   vanligtvis	   har	   en	   maximal	   räckvidd	   på	   ca	   15	   mil	   (kortare	   i	   kallt	   klimat).	   När	   det	   gäller	  
laddhybriderna	   så	   är	   förutsättningarna	   annorlunda	   eftersom	  det	   alltid	   går	   att	   köra	  på	  bensin/diesel	   då	  
elen	   tagit	   slut.	   Men	   även	   för	   dessa	   fordon	   önskar	   användaren	   ofta	   köra	   så	   mycket	   som	   möjligt	   på	   el,	  
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eftersom	   det	   är	   både	   ett	   billigare	   och	  mer	  miljövänligt	   bränsle.	   Även	   samhället	   har	   ett	   intresse	   av	   att	  
merparten	  av	  körningen	  sker	  på	  el,	  som	  är	  ett	  mycket	  energieffektivare	  bränsle	  utan	  lokala	  utsläpp.	  	  

Vanliga	   eluttag	   har	   dessutom	   begränsad	   intelligens	   vilket	   omöjliggör	   kommunikation	  mellan	   bilen	   och	  
elnätet	  samt	  övervakning	  och	  uppföljning.	  För	  maximal	  säkerhet	  krävs	  det	  någon	  form	  av	  industrikontakt	  
och	   viss	   typ	   av	   inbyggd	   funktionalitet	   i	   laddutrustningen	   (Mode	   3)	   som	   säkerställer	   att	   elen	   slås	   av	   då	  
laddkabeln	  inte	  är	  inkopplad.	  	  	  

2.1.2 INSTALLERADE	  LADDPLATSER	  
Dedikerade	   laddplatser	   för	   elfordon	   kan	   förenklat	   delas	   in	   i	   ”normalladdning”	   (benämns	   även	  
långsamladdning)	   och	   ”snabbladdning”	   baserat	   på	   laddeffekten.	   Normalladdning	   är	   hitintills	   den	  
vanligaste	   laddformen	   och	   avser	   laddning	  med	   en-‐fas	   upp	   till	   16	  A.	   Laddtiden	   varierar	   mellan	   ca	   30	  –
	  60	  minuter	  för	  1	  mils	  körning.	  	  

Inom	  ramen	  för	  Bilel	  har	  totalt	  262	  laddplatser	  installerats,	  varav	  75	  st	  i	  Stockholm	  och	  187	  st	  i	  Göteborg.	  
I	   Stockholm	   är	   de	   flesta	   installationer	   publika	   i	   form	   av	   uthyrning/försäljning	   av	   laddstationer	   till	  
parkeringsoperatör	  (parkeringsgarage	  och	  infartsparkeringar).	  I	  Göteborg	  har	  flertalet	  installationer	  skett	  
på	   besöksparkeringar	   och	   publika	   parkeringar	   i	   form	   av	   parkeringshus	   samt	   någon	   enstaka	  
infartsparkering.	   Få	   stationer	   har	   installerats	   längs	   med	   gatorna	   i	   städerna	   vilket	   gör	  
elbilen/laddhybriden	  mindre	  attraktiv	  för	  boende	  i	  city.	  

Samtliga	  laddstolpar	  och	  laddboxar	  som	  hittills	  installerats	  inom	  Bilel	  är	  av	  typen	  normalladdning.	  De	  har	  
vanligtvis	   ett	   inbyggt	   vanligt	   eluttag	   (Schuko)	  med	   laddning	   upp	   till	   16	  A	   (men	  många	   elfordon	   tillåter	  
enbart	  10	  A	  med	  detta	  uttag).	  När	  projektet	   inleddes	   fanns	   ingen	  given	  standard	  och	  eftersom	  de	   flesta	  
bilarna	   har	   en	   laddkabel	   med	   en	   vanlig	   stickpropp	   i	   ”väggänden”,	   så	   var	   detta	   en	   lösning	   som	  många	  
elbilsförare	  har	  kunnat	  använda	  sig	  av.	  Vanligtvis	  har	  den	  här	  typen	  av	  stolpe	  inte	  någon	  inbyggd	  funktion	  
för	  övervakning/styrning,	  men	  Fortum	  har	  uppkopplade	  stolpar	  även	  då	  det	  enbart	  finns	  Schukouttag.	  

Stockholm	  Parkering	  erbjuder	  i	  samarbete	  med	  Fortums	  en	  lösning	  med	  olika	  alternativ	  för	  laddning.	  	  Det	  
finns	  dels	   ”öppen”	   funktionalitet	  och	  dels	  betalning/åtkomst/identifiering	  via	  mobiltelefon	  eller	   tillgång	  
med	  nyckel.	  Personer	  med	  elfordon	  som	  hyr	  p-‐plats	  av	  Stockholm	  Parkering	  erbjuds	  vanligtvis	  även	  en	  
laddplats	   till	  en	  extra	  kostnad	  av	  500	  kr/månad	   inklusive	  elen.	  För	  besöksparkering	  utomhus	  erbjuds	  5	  
timmars	   fri	  parkering.	  Göteborg	  Energi	  gjorde	   inledningsvis	  vissa	   tester	  med	  att	   fjärrstyra	   stationer	  via	  
SMS	  och	  betalning	  via	  P-‐automat.	  Men	  testerna	  blev	  för	  kostsamma	  och	  man	  valde	  att	  inte	  gå	  vidare	  med	  
dessa	  koncept.	  	  

Laddstolpar	  med	  Schuko-‐uttag	  och	  laddning	  upp	  till	  16	  A	  är	  vanligast	  förekommande	  även	  i	  andra	  städer	  
över	   hela	   landet,	   vilket	   bl.a.	   framgår	   av	   uppladdning.nu,	   som	   är	   en	   webbsida	   med	   information	   om	  
merparten	  av	  de	   laddstationer	   som	   installerats	   i	   Sverige.	  Fortum	  har	   lanserat	  en	  hemsida	  och	  app	  med	  
laddplatser	  i	  Sverige	  som	  heter	  Charge	  and	  Drive.	  

2.1.3 SNABBLADDNING	  
Snabbladdning	  har	  fram	  tills	  idag	  funnits	  i	  begränsad	  omfattning	  men	  nu	  satsas	  det	  tiotals	  miljoner	  kronor	  
på	  att	  bygga	  snabbladdningsstolpar	  över	  hela	  Sverige.	  Flera	  aktörer	  menar	  att	  snabbladdning	  krävs	  för	  att	  
få	  fart	  på	  elbilsmarknaden.	  Befintliga	  snabbladdningsstationer	  använder	  effekter	  upp	  till	  50	  kW,	  vilket	  ger	  
avsevärt	  kortare	  laddtider.	  En	  elbil	  med	  en	  räckvidd	  på	  15	  mil	  kan	  laddas	  upp	  till	  80	  %	  av	  kapaciteten	  på	  
ca	  20	  –	  30	  min.	  

Få	  elbilar	  kan	  dock	  utnyttja	  snabbladdningen	  och	  alla	  bilar	  kan	   inte	   laddas	  vid	  alla	  stolpar	  eftersom	  det	  
finns	  olika	  standarder,	  varav	  CHAdeMO	  och	  Combo	  är	  vanligast	  förekommande	  (Chameleon	  är	  en	  annan	  
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lösning	  från	  Renault,	  med	  omvandlare	  i	  bilen).	  Laddhybriderna	  kan	  inte	  snabbladda,	  så	  som	  Toyota	  Prius,	  
Volvo	  V60	  och	  Opel	  Ampera.	  Men	  de	  har	  heller	  inte	  samma	  behov	  av	  denna	  teknik	  eftersom	  de	  kan	  köra	  
på	  bensin/diesel	  då	  elen	  tar	  slut.	  	  	  

Snabbladdning	   innebär	   en	   komplex	   installationsprocess	   där	   många	   parametrar	   måste	   beaktas,	   vilket	  
leder	  till	  betydligt	  högre	  kostnad.	  Genomförda	  installationer	  indikerar	  att	  den	  totala	  kostnaden	  hamnar	  på	  
drygt	  500	  tkr	  per	  plats	  (inkluderar	  hårdvara,	  installation	  och	  skyltning)	  att	  jämföra	  med	  en	  laddstation	  för	  
långsam	   laddning	   som	   kan	   installeras	   för	   ca	   30	  –	  50	  tkr	   med	   Mode	   3	   Typ	   2-‐uttag.	   Kostnaden	   varierar	  
givetvis	  med	  vald	  plats,	  antal	  stationer	  och	  typ	  av	  station.	  Att	  installera	  en	  laddplats	  i	  t.ex.	  eget	  garage	  med	  
tillgång	  till	  nödvändig	  laddeffekt	  kan	  minska	  kostnaderna	  markant.	  Exempel	  från	  Bilel	  visar	  att	  kostnaden	  
för	  en	  station	  med	  långsamladdning	  kan	  komma	  ner	  så	  lågt	  som	  under	  5	  tkr	  per	  laddstolpe/box.	  	  

Projekten	   för	   snabbladdning	   är	   oftast	   branschöverskridande	   samarbeten	   mellan	   flera	   aktörer	   så	   som	  
Fortum/Nissan/McD	   och	   OKQ8/Siemens	   och	   Green	   Highway.	   Stationerna	   byggs	   ofta	   runt	   om	   våra	  
storstäder	  eller	  med	  planer	  att	  skapa	  ”ett	  nät”	  av	  stationer	  längs	  motorvägarna.	  Det	  finns	  även	  exempel	  på	  
enskilda	  företag	  som	  har	  installerat	  snabbladdningsstation	  till	  sina	  egna	  bilar,	  t.ex.	  Ryska	  Posten	  som	  har	  
installerat	  en	  snabbladdningsstation	  i	  sitt	  egna	  garage	  som	  används	  till	  de	  6	  Nissan	  Leaf	  bilar	  företaget	  har	  
i	  sin	  fordonsflotta.	  Även	  här	  har	  det	  legat	  ett	  samarbete	  bakom,	  i	  detta	  fall	  med	  Nissan.	  	  

Det	  råder	  stor	  osäkerhet	  kring	  affärsmodellen	  för	  snabbladdning.	  Undersökningar/tester	  visar	  på	  att	  det	  
krävs	   väldigt	   många	   laddningar	   per	   dag	   för	   att	   det	   skall	   kunna	   gå	   att	   räkna	   hem	   investeringen.	   Idag	  
används	   befintliga	   stationer	   i	   begränsad	   omfattning.	   T.ex.	   har	   stationen	   i	   Tyresö	   centrum	   (Vattenfall)	  
ungefär	  2	  –	  3	  laddningar	  i	  veckan	  medan	  laddstationen	  på	  McD	  i	  Lindvreten	  (Fortum)	  har	  ca	  1	  besökare	  
per	   dag.	   Givetvis	   kommer	   besökarfrekvensen	   öka	   när	   det	   kommer	   fler	   bilar	   på	   marknaden,	   men	  
exempelen	  visar	  på	  att	  det	  kommer	  ta	  många	  år	  innan	  det	  går	  att	  få	  lönsamhet.	  

Målgruppsanpassning	  och	  placering	  är	  kritisk	  för	  att	  utbyggnaden	  ska	  bli	  effektiv.	  Snabbladdning	  är	  mer	  
eller	  mindre	  avsett	  för	  elbilar.	  Ägare	  av	  laddhybrider	  kommer	  enligt	  de	  flesta	  bedömare	  att	  i	  första	  hand	  
ladda	  sina	  bilar	  hemma	  eller	  på	  sin	  arbetsplats.	  Kompletteringsladdning	  behövs	  också	  men	  då	  krävs	  att	  
det	   kan	   ske	   väldigt	   smidigt	   och	   inte	   till	   någon	   (eller	   endast	  marginell)	   extra	   kostnad.	   Annars	   kommer	  
troligtvis	  merparten	  att	   vänta	  med	   laddningen	   till	   hemmet/arbetsplatsen.	  Betalningsviljan	  hos	  ägare	  av	  
elbilar	  är	  större	  eftersom	  det	  handlar	  om	  trygghetsladdning	  och	  ibland	  om	  akuta	  lägen.	  De	  flesta	  bedömer	  
att	  betalningsviljan	  ligger	  någonstans	  kring	  priset	  för	  bensin/diesel.	  	  	  

I	   vilken	   utsträckning	   försäljningen	   av	   elbilar	   till	   privatpersoner	   kommer	   öka	   i	   takt	   med	   fler	  
snabbladdningsstationer	   är	  mycket	   svårt	   att	   förutse.	   Det	   finns	   fortfarande	   en	   hög	   barriär	   i	   form	   av	   de	  
höga	   priserna	   för	   bilarna	   och	   osäkerhet	   kring	   batterier	   och	   andrahandsvärde.	   För	   att	   få	   fart	   på	  
försäljningen	  behövs	  i	  första	  hand	  sjunkande	  priser	  och/eller	  andra	  stöd/incitament	  från	  regeringen	  och	  
kommuner.	   Merparten	   av	   de	   tillfrågade	   nämner	   förslag	   så	   som	   skattelättnader,	   befrielse	   från	  
trängselskatt	  eller	  fri/förmånlig	  parkering.	  Norge	  nämns	  ofta	  som	  föregångsland.	  

De	   flesta	   internationella	   studier	   visar	   på	   att	   användarna	   av	   elbilar	   inte	   har	   så	   stort	   behov	   av	  
snabbladdning	   eftersom	   merparten	   av	   laddningen	   sker	   hemma/på	   jobbet,	   men	   det	   finns	   dock	   en	  
psykologisk	  aspekt	  som	  spelar	  en	  viktig	  roll.	  Detta	  varierar	  dock	  mellan	  olika	  länder,	  i	  exempelvis	  Norge	  
är	  användningen	  av	  snabbladdare	  ganska	  stor.	  Exempel	  från	  andra	  städer	  visar	  att	  fler	  laddstationer	  leder	  
till	  att	  räckviddsångesten	  minskar	  och	  därmed	  blir	  elbilen	  mer	  attraktiv.	  

Snabbladdning	  har	  även	  andra	  problem	  så	  som	  att	  det	  endast	  går	  att	  ladda	  upp	  till	  80	  –	  90	  %	  av	  batteriets	  
kapacitet	   och	   osäkerhet	   kring	   hur	   mycket	   batteriets	   livslängd/kapacitet	   påverkas	   av	   laddning	   med	   så	  
höga	  effekter.	  	  
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För	   vissa	   användarsegment	   har	   snabbladdning	   en	   tydligare	   koppling	   till	   bilens	   attraktionskraft.	   Lokala	  
bud-‐	  och	  transportfirmor,	  taxi	  samt	  bilpooler	  är	  branscher	  där	  elbilar	  är	  ett	  intressant	  alternativ.	  Men	  då	  
behövs	  tillgång	  till	  snabbladdning,	  gärna	  på	  attraktiva	  platser	  i	  stadens	  centrum	  där	  bilarna	  passerar	  ofta.	  
Dessa	   typer	   av	   verksamheter	   är	   beroende	   av	   en	   väl	   fungerande	   logistik	   samtidigt	   som	   bilarna	   står	   för	  
merparten	  av	  utsläppen.	  

2.2 HUR	  FUNGERAR	  LADDNINGEN?	  

2.2.1 INFRASTRUKTUR	  
Susts	  Toyota-‐undersökning	  visar	  att	  73	  %	  inte	  är	  nöjda	  med	  dagens	  infrastruktur	  för	  laddning.	  Missnöjet	  
handlar	  i	  första	  hand	  om	  brist	  på	  information	  och	  tillgång	  till	  laddning.	  Hälften	  av	  förarna	  känner	  inte	  ens	  
till	   någon	   offentlig	   laddplats	   och	   ungefär	   lika	  många	   känner	   inte	   till	   hur	  man	   tar	   reda	   på	   var	   det	   finns	  
offentlig	   laddning.	   Missnöjet	   med	   infrastrukturen	   bekräftas	   av	   en	   nyligen	   genomförd	   undersökning	   av	  
Michelin	  där	  sju	  av	  tio	  konsumenter	  i	  Norden	  anger	  för	  få	  laddningsstationer	  som	  största	  hindret	  att	  köpa	  
elbil.	  	  

Enligt	   Sust-‐studien	   sker	  merparten	  av	   laddningen	  hemma	  (85	  %)	  men	  då	  måste	  man	  beakta	  att	  hälften	  
inte	   har	   laddmöjlighet	   på	   jobbet	   och	   att	   offentlig	   laddning	   är	   väldigt	   begränsad.	   Att	   majoriteten	   av	  
respondenterna	  uppger	  att	  de	  kan	  ladda	  hemma,	  kan	  tolkas	  som	  att	  detta	  är	  en	  avgörande	  parameter	  för	  
att	  skaffa	  ett	  elfordon.	  	  

Trots	  missnöjet	  med	   laddplatser	   är	   det	   endast	   ca	   1	   av	   4	   Toyota-‐förare	   som	   önskar	   offentlig	   laddplats,	  
vilket	   givetvis	   styrs	   av	   boendesituationen.	   Önskemål	   om	   tillgång	   till	   offentlig	   laddning	   är	   främst	   på	  
köpcentrum	   och	   större	   parkeringsplatser/parkeringshus	   samt	   i	   viss	   mån	   infartsparkeringar.	  
Undersökningen	  visar	  att	  laddmöjlighet	  på	  jobbet	  eller	  publikt	  definitivt	  skulle	  öka	  körningen	  på	  el	  enligt	  
merparten	   av	   respondenterna.	   Mindre	   andel	   av	   respondenterna	   önskar	   laddning	   längs	   med	   gatan	   och	  
utmed	  motorvägar,	  men	  det	  är	  antagligen	  mer	  relevant	  för	  elbilar	  med	  snabbladdning.	  	  

En	   slutsats	   från	   undersökningen	   är	   att	   laddmöjlighet	   hemma/på	   jobbet	   räcker	   långt	   för	   denna	   typ	   av	  
fordon.	   Detta	   stämmer	   väl	   överens	   med	   resultaten	   från	   de	   studier	   som	   gjorts	   inom	   ramen	   för	   olika	  
elbilsprojekt.	  T.ex.	  vid	  Vattenfalls	  tester	  med	  Mini	  E	  bilar,	  som	  nämnts	  tidigare	  i	  rapporten,	  var	  det	  tydligt	  
att	   den	   räckviddsångest	   som	   fanns	   inledningsvis	   var	   obefogad.	   Även	   resultat	   från	   Elbilsupphandlingen	  
visar	  att	  laddning	  nattetid	  är	  viktigast	  och	  räcker	  för	  många	  elbilsförare.	  Användning	  av	  annan	  laddplats	  
har	   sjunkit	   något	   över	   tid	   ju	   mer	   bekväm	   man	   blir	   med	   räckvidd	   och	   inser	   att	   nattladdning	   räcker.	  
Offentliga	   laddplatser	  verkar	  således	  mest	   fungera	  för	  att	  dämpa	  räckviddsångesten	  såvida	  de	   inte	   finns	  
tillgång	  precis	  på	  de	  platser	  där	  man	  ändå	  utför	  sina	  vardagsärenden.	  	  

Dessa	   slutsatser	   betonar	   vikten	   av	   att	  man	   faktiskt	   har	   tillgång	   till	   laddning	   på	   arbetsplatsen,	   vilket	   de	  
facto	  varannan	  person	  i	  Susts	  Toyota-‐undersökning	  inte	  har.	  Resultatet	  från	  olika	  frågor	  i	  undersökningen	  
visar	  ett	  samband	  kring	  att	  om	  fler	  laddplatser	  sätts	  upp	  på	  arbetsplatsen	  så	  kommer	  behovet	  av	  publika	  
platser	   att	   minska	   samtidigt	   som	   antalet	   elmil	   kommer	   att	   öka.	   Detta	   är	   extra	   betydelsefullt	   eftersom	  
bedömningen	   är	   att	   tjänstebilsmarknaden	   och	   transportbranschen	   kommer	   leda	   utvecklingen	   de	  
närmaste	  åren.	  Fler	   laddplatser	  nära	  hemmet	   för	  de	  som	   inte	  har	   tillgång	   idag,	   skulle	  också	  öka	  antalet	  
användare.	  	  	  

Det	   är	   tydligt	   att	   den	   räckviddsångest	   som	   finns	   inledningsvis	   beror	   på	   okunskap	   kring	   sitt	   dagliga	  
körmönster.	   Som	   tidigare	   nämnts	   är	   merparten	   av	   de	   resor	   som	   sker	   av	   kortare	   karaktär.	  
Genomsnittssvensken	  kör	  35	  km/dag	   (enligt	  uppgifter	   från	  Trafikanalys,	   2011)	  och	   resultat	   från	  BMWs	  
tester	  visar	  att	  man	  i	  genomsnitt	  kör	  ca	  40	  km	  per	  dag.	  	  
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2.2.2 LADDNING	  
Till	  skillnad	  från	  missnöjet	  med	  brist	  på	  infrastruktur,	  så	  är	  merparten	  av	  respondenterna	  i	  Susts	  Toyota-‐
undersökning	  nöjda	  med	  hur	  själva	  laddningen	  fungerar	  på	  dagens	  laddstationer.	  De	  få	  problem	  som	  finns	  
är	   i	   första	   hand	   förknippade	   själva	   laddsladden.	  Man	   tycker	   t.ex.	   att	   det	   känns	   olustigt	   att	   ha	   den	   dyra	  
laddsladden	   obevakad.	   Samma	   resultat	   framkommer	   från	   de	   utvärderingar	   som	   gjorts	   inom	   ramen	   för	  
Elbilsupphandlingen	  och	  bekräftas	  även	  av	  Bilel-‐projektet.	  Enligt	  Elbilsupphandlingens	  utvärderingar	  är	  
förarna	   nöjda	  med	   hur	   laddningen	   fungerar	   och	   de	   blir	   även	  mer	   positiva	   till	   att	   köra	   elbil	   över	   tiden.	  
Vissa	  tycker	  dock	  att	  laddningen	  tar	  allt	  för	  lång	  tid	  och	  att	  den	  rena	  elbilen	  inte	  blir	  fulladdad	  över	  natten.	  	  

De	  kundsynpunkter	  som	  inkommit	  inom	  Bilel-‐projektet	  pekar	  på	  att	  användarna	  generellt	  sett	  tycker	  det	  
är	   enkelt	   och	   bekvämt	   att	   ladda.	   Laddsladden	   kan	   dock	   uppfattas	   som	   otymplig	   att	   ta	   in/ur	  
bagageutrymmet	  vid	  varje	  laddning	  samt	  även	  svår	  att	  låsa	  fast	  vid	  vissa	  laddstolpar	  (och	  därmed	  kan	  inte	  
laddningen	  påbörjas).	  	  

Det	   har	   genomförts	   relativt	   få	   formaliserade	   användarstudier	   samtidigt	   som	   antalet	   förare	   av	   elfordon	  
fortfarande	   är	   begränsat.	   Eftersom	   intelligens	   saknas	   på	   de	   flesta	   stationer	   saknas	   kunskap	   om	  
användarmönster	  och	  erfarenheter.	  

De	   upplevda	   problemen	   med	   laddsladden	   ger	   signaler	   om	   att	   laddningen	   måste	   underlättas	   för	   att	  
elfordon	   ska	   få	   ett	   starkt	   fotfäste	   på	   marknaden.	   Detta	   kommer	   troligen	   bli	   ännu	   viktigare	   på	   sikt	   då	  
”nyhetens	   behag”	   har	   lagt	   sig	   och	   livet	  med	   ett	   elfordon	  måste	   kunna	   ske	   så	   bekvämt	   och	   enkelt	   som	  
möjligt.	   En	   fördel	   som	   blir	   tydlig	   först	   efter	   att	   man	   skaffat	   ett	   elfordon	   är	   att	   man	   slipper	   besöka	   en	  
bensinstation	  för	  att	  fylla	  på	  ”bränsle”.	  	  

2.2.3 POLITISKA	  INITIATIV	  
De	  flesta	  är	  rörande	  överens	  om	  att	  det	  krävs	  en	  samordning	  mellan	  marknadens	  samtliga	  aktörer	  för	  att	  
skapa	  de	  rätta	  förutsättningarna.	  Politiker/myndigheter	  måste	  ge	  riktlinjer	  för	  en	  enhetlig	   infrastruktur,	  
företagen	  behöver	  främja	  användning	  av	  elfordon	  i	  sina	  egna	  fordonsflottor	  och	  erbjuda	  dessa	  bilar	  som	  
tjänstebilar.	  Kommuner	  behöver	  både	  föregå	  med	  goda	  exempel	  och	  skapa	  de	  rätta	  förutsättningarna	  för	  
invånarna.	  Men	  idag	  finns	  det	  ingen	  som	  ”håller	  i	  taktpinnen”	  och	  driver	  utvecklingen,	  så	  som	  sker	  i	  t.ex.	  
Oslo	  och	  Amsterdam.	  Detta	  är	  kanske	  den	  största	  utmaningen	  för	  att	  få	  fart	  på	  marknaden	  av	  elfordon.	  	  

En	   utbyggnad	   av	   laddplatser	   för	   hushåll	   och	   företag	   kan	   komma	   att	   ske	   med	   hjälp	   av	   marknadens	  
drivkrafter	   medan	   publika	   lösningar	   måste	   drivas	   av	   stad/kommun	   för	   att	   nå	   sina	   miljömål	   eller	   öka	  
attraktionskraften	   för	   invånarna.	   Ett	   exempel	   är	   Tyresö	   kommun,	   som	   installerade	   en	  
snabbladdningsstation	  för	  att	  visa	  att	  man	  är	  en	  kommun	  i	  framkant	  inom	  hållbarhet/miljöområdet.	  

Göteborgs/Stockholms	  stad	  styr	  i	  första	  hand	  mot	  färre	  bilar	  och	  mindre	  trängsel	  –	  bilarna	  ska	  bort	  från	  
gatorna,	  vilket	  till	  viss	  del	  försvårar	  marknaden	  för	  eldrivna	  fordon	  och	  en	  publik	  laddinfrastruktur	  längs	  
med	  gatorna.	   Laddning	  kommer	   i	   första	  hand	  behöva	   ske	   i	   parkeringsgarage	   eller	  på	  mindre	   gator	   och	  
gator	  med	  ”snedparkeringar”.	  Ett	  önskemål	  från	  flera	  aktörer	  är	  att	  det	  ska	  finnas	  normer/regler	  för	  vad	  
som	  gäller	  vid	  nybyggnation,	  t.ex.	  att	  det	  ska	  förberedas	  och	  finnas	  tillgång	  för	   laddning	  av	  elbilar	  på	  en	  
viss	  andel	  av	  p-‐platserna.	  	  

Än	   så	   länge	   är	   det	   ovanligt	   att	   ta	   betalt	   för	   laddning.	   Samtliga	   tillfrågade	   i	   studien	   är	   överens	   om	   att	  
framtida	  betalning	  måste	   ske	   så	   enkelt	   som	  möjligt	   för	   användarna	  och	  helst	   inte	   innebära	  något	   extra	  
moment,	  vilket	  t.ex.	  kan	  lösas	  genom	  att	  elen	  ingår	  i	  parkeringsavgiften.	  En	  del	  förespråkar	  SMS-‐betalning	  
vilket	  Stockholm	  Parkering	  tillämpar	  i	  vissa	  garage,	  bl.a.	  med	  en	  lösning	  där	  både	  parkering	  och	  el	  betalas	  
samtidigt	  (till	  en	  extra	  kostnad	  per	  timme).	  För	  tillgång	  till	  snabbladdning	  finns	  det	  olika	  åsikter	  angående	  
om	  stationen	  ska	  vara	  en	  ”öppen”	  lösning	  som	  främjar	  spontanladdning,	  eller	  om	  man	  behöver	  teckna	  ett	  
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abonnemang	  samt	  att	  man	  ska	  kunna	  boka	  platsen	  vilket	  delvis	   främjar	   transportverksamhet	  med	  höga	  
krav	  på	  logistik.	  Det	  går	  även	  att	  kombinera	  dessa	  lösningar.	  	  

Det	  är	  viktigt	  att	  det	  reserveras	  p-‐platser	  för	  elbilar	  och	  inte	  enbart	  för	  miljöfordon.	  Eftersom	  elfordonen	  
hitintills	   varit	   begränsade	   har	   det	   varit	   vanligare	   att	   reservera	   platsen	   för	   samtliga	  miljöfordon,	   varför	  
flera	   användare	   av	   elbilar	   inte	   kunnat	   använda	   platsen	  med	   laddmöjlighet.	   Det	   finns	   dock	   undantag	   så	  
som	  Vartofta	  och	  Gallerian	  i	  Stockholm	  där	  8	  platser	  kommer	  reserveras	  efter	  kundförfrågningar.	  

Ett	  problem	  med	  de	  platser	  som	  idag	  är	  reserverade	  för	  elfordon,	  är	  att	  det	  är	  vanligt	  förekommande	  med	  
”felparkerare”.	   Detta	   innebär	   att	   förare	   av	   elfordon	   inte	   kan	   förlita	   sig	   på	   att	   platsen	   ska	   vara	   ledig.	  
Samtidigt	  blir	  många	  ägare	  av	  konventionella	  bilar	  irriterade	  när	  det	  finns	  tomma	  p-‐platser	  för	  elfordon	  
samtidigt	  som	  alla	  andra	  platser	  är	  upptagna.	  	  

2.3 TRENDER	  OCH	  UTVECKLING	  

2.3.1 LADDTYP	  
Internationellt	   växer	   det	   fram	   olika	   standarder	   för	   de	   kontakter/uttag	   som	   används	   för	   laddning	   av	  
elfordon.	   Inom	  EU	  börjar	  en	  gemensam	  standard	  ta	   form	  och	  EU	  kommissionen	  har	  nyligen	  presenterat	  
ett	  förslag	  på	  användning	  av	  Typ-‐2	  uttaget	  som	  standard	  för	  normalladdning	  inom	  hela	  Europa.	  Detta	  är	  
en	   industrikontakt	   som	   klarar	   högre	   laddeffekter	   och	   som	   med	   Mode-‐3	   funktionalitet	   möjliggör	  
kommunikation	  mellan	  bil	  och	  elnät.	  Kommunikationen	  medför	  att	  man,	  med	  hjälp	  av	  ett	  bakomliggande	  
system	   kan	   möjliggöra	   övervakning/styrning	   och	   uppföljning.	   De	   flesta	   Europeiska	   biltillverkare	  
använder	  detta	  uttag	  för	  ”bilsidan”	  medan	  amerikanska	  och	  japanska	  biltillverkare	  hitintills	  använt	  sig	  av	  
ett	  s.k.	  Typ-‐1	  uttag	  (undantag	  Toyota	  som	  använder	  Typ-‐2).	  På	  ”väggsidan”	  är	  det	  fortfarande	  vanligast	  att	  
bilens	  standardkabel	  har	  ett	  Schuko-‐uttag	  vilket	  troligtvis	  kommer	  förändras	  då	  laddeffekterna	  blir	  högre.	  
T.ex.	  kommer	  nya	  versionen	  av	  Nissan	  Leaf	  att	  erbjuda	  upp	  till	  32	  A	  laddning,	  vilket	  inte	  är	  möjligt	  med	  ett	  
Schuko-‐uttag.	  	  

Samtliga	  aktörer	  på	  marknaden	  som	  vidtalats	  är	  eniga	  om	  att	  vi	  bör	   följa	  EUs	   inriktning	  och	  gå	  mot	  en	  
användning	   av	   Typ-‐2	   med	   Mode-‐3	   funktionalitet.	   Denna	   inriktning	   förespråkas	   även	   av	   ACEA	   och	  
Euroelectric.	   För	   snabbladdning	   gäller	   motsvarande	   samsyn	   kring	   användning	   av	   typen	   Combo-‐2	  
(Combined	  Charging	  System).	  

Åsikterna	  går	  däremot	  isär	  vad	  gäller	  fortsatt	  parallell	  användning	  av	  vanliga	  eluttag	  (Schuko).	  Vissa	  anser	  
att	  man	   omedelbart	   bör	   konvertera	   samtliga	   uttag	   på	   befintliga	   laddstolpar/boxar	   och	   enbart	   använda	  
vanliga	   uttag	   i	   undantagsfall.	   På	   så	   sätt	   främjas	   EUs	   inriktning	   och	   snabbare/intelligentare	   laddning	  
möjliggörs.	  Andra	  menar	  att	  vi	  kan	  fortsätta	  med	  Schuko	  uttag	  så	  länge	  många	  bilar	  levereras	  med	  denna	  
typ	   och	   även	   att	   vi	   även	   bör	   fortsätta	   använda	   befintlig	   infrastruktur	   med	   t.ex.	   uppgraderade	  
motorvärmare-‐uttag	  som	  komplement.	  	  

Flera	  aktörer	  kommer	  uteslutande	  att	  använda	  sig	  av	  laddstationer	  som	  har	  två	  fasta	  kablar	  för	  både	  Typ	  
1	  och	  Typ	  2	  laddning	  samt	  Mode	  3	  för	  kommunikation.	  På	  så	  sätt	  kan	  mer	  eller	  mindre	  samtliga	  elfordon	  
ladda	  vid	  dessa	  platser	  och	  användarna	  slipper	  dessutom	  problemen	  med	  de	  egna	  kablarna.	  På	  Jämtkrafts	  
stationer	  har	  man	  kunnat	  se	  att	  fasta	  kablar	  resulterat	  i	  en	  ökad	  användning.	  Andra	  aktörer,	  t.ex.	  Göteborg	  
Energi	   kommer	   att	   följa	  marknadsutvecklingen	   och	   i	   första	   hand	   anpassa	   valet	   av	   laddstation	   efter	   de	  
bilar	  som	  finns	  på	  marknaden.	  	  

Flera	   företag,	   t.ex.	   Vattenfall	   bedriver	   olika	   testprojekt	   inom	   induktionsladdning,	   dvs.	   sladdlös	   laddning	  
som	  eventuellt	  kan	  bli	  kommersiellt	  gångbar	  på	  sikt.	  Med	  denna	  metod	  skulle	  problemen	  med	  laddkabeln	  
försvinna	  helt.	  
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FIGUR	  1	  BILD	  PÅ	  OLIKA	  KONTAKTTYPER	  FÖR	  RESPEKTIVE	  AC/DC	  

	  

	  

FIGUR	  2	  BILD	  PÅ	  SCHUKO/VANLIGT	  UTTAG	  

	  	  

	  

TABELL	  1	  OLIKA	  SÄKERHETS/KOMMUNIKATIONSNIVÅER	  

Mode	  1	   Enklaste	   säkerhetsnivån.	   Okontrollerad	   laddning	  
upp	  till	  16	  A	  i	  vanligt	  uttag	  med	  jordfelsbrytare	  

Mode	  2	   Övervakningsdosa	   på	   laddsladden	   som	  möjliggör	  
kommunikation	  mellan	  bil/dosa	  och	  
Som	   medger	   upp	   till	   32	  A	   1-‐	   eller	   3-‐fas	   (i	  
praktiken	   enbart	   16	  A	   eftersom	   man	   använder	  
vanligt	  Schuko-‐uttag	  på	  ”väggsidan”)	  

Mode	  3	   Laddning	   från	   särskilda	   laddningsstationer	   som	  
möjliggör	   styrning,	   övervakning	   och	   uppföljning	  
av	   laddprocessen.	   Detta	   är	   även	   den	   säkraste	  
varianten	  av	  laddning	  idag.	  	  

	  

2.3.2 BETALNING	  OCH	  KOMMUNIKATION	  
Betalningslösningar	   på	   publika	   platser	   kommer	   troligtvis	   vara	   begränsade	   tills	   det	   finns	   många	   fler	  
elfordon	  på	  marknaden.	   Jämtkrafts	  erfarenheter	  av	  snabbladdning	  är	  att	   snittladdningen	  är	  på	  2,6	  kWh	  
per	  laddtillfälle,	  vilket	  innebär	  att	  betalning	  för	  elen	  inte	  är	  aktuellt	  på	  många	  år.	  Fortums	  erfarenheter	  i	  
Norge	   tyder	  dock	  på	  att	  man	   laddar	   längre	  där	  än	  vad	   Jämtkrafts	   försök	  visar.	   Studier	   från	  Amsterdam	  
pekar	   på	   att	   det	   inte	   är	   någon	   idé	   att	   börja	   ta	   betalt	   förrän	   det	   finns	   20	  000	   elbilar	   i	   regionen,	   vilket	   i	  
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Stockholms	   fall	   ligger	   långt	   framme	   i	   tiden.	   Olika	   prognoser	   indikerar	   att	   det	   år	   2015	   kommer	   finnas	  
ca	  1	  000	  bilar	  i	  Stockholm	  och	  något	  färre	  i	  Göteborg.	  Som	  tidigare	  nämnts	  kommer	  majoriteten	  att	  vara	  
laddhybrider,	   där	   behovet	   av	   laddning	   främst	   är	   i	   hemmet	   eller	   på	   jobbet.	   Många	   aktörer	   förespråkar	  
fokus	  på	  övervakning/kommunikation	  och	  istället	  avvakta	  med	  implementering	  av	  betalningsfunktioner.	  	  

I	   parkeringsgarage	   är	   förutsättningarna	   något	   annorlunda	   där	   betalning	   av	   elen	   kan	   ingå	  
parkeringsavgiften,	  vilket	  delvis	  tillämpas	  av	  Stockholm	  Parkering	  idag.	  

På	   företagsparkeringar	   erbjuder	   några	   av	   leverantörerna	   av	   laddutrustning	   möjlighet	   att	   identifiera	  
användaren	  med	  hjälp	  av	  passerkortet	  och	  betalning	  via	  lönesystemet.	  	  

Parkeringsgarage	   är	   ett	   av	   de	   ställen	   där	   dagens	   elbilsförare	   efterfrågar	   laddplatser.	   Risken	   är	   att	   de	  
privata	  p-‐bolagen	  vill	  avvakta	  tills	  efterfrågan	  blir	  tydligare.	  Här	  finns	  den	  klassiska	  problematiken	  ”hönan	  
eller	  ägget”.	  Däremot	  kan	  kommunala	  parkeringsbolag	  med	  annan	  typ	  av	  målstyrning	  gå	  i	  bräschen,	  vilket	  
de	  redan	  gör	  i	  viss	  utsträckning.	  Köpcentrum	  har	  även	  en	  annan	  drivkraft,	  i	  form	  av	  ökat	  antal	  besökare	  
och	  profilering,	  vilket	  gör	  detta	  segment	  intressant.	  	  

2.4 SLUTSATSER	  OCH	  REKOMMENDATIONER	  
Det	   är	   uppenbart	   att	   det	   behövs	   en	   mängd	   olika	   åtgärder	   på	   flera	   olika	   plan	   och	   från	   flera	   olika	  
intressenter	  för	  att	  få	  fart	  på	  den	  svenska	  marknaden	  för	  eldrivna	  transporter.	  Såväl	  politiker,	  kommuner,	  
energibolag,	  intresseorganisationer,	  billeverantörer,	  fastighetsbolag,	  transportindustrin	  m.fl.	  måste	  agera	  
på	  olika	  sätt	  och	  framförallt	  samarbeta	  med	  frågorna.	  Någon	  måste	  även	  utses	  som	  ansvarig	  för	  att	  driva	  
på	  och	  koordinera	  frågorna	  på	  ett	  övergripande	  plan.	  Hur	  den	  fortsatta	  utbyggnaden	  av	  infrastruktur	  sker,	  
vilka	   förmåner	   som	   ges	   till	   ägare	   av	   elfordon	   samt	   vilka	   prioriteringar	   som	   görs	   är	   avgörande	   för	   hur	  
marknaden	  kommer	  att	  utvecklas.	  	  	  

Nedan	  har	  vi	   tagit	  upp	   fem	  områden	   som	  vi	   anser	  viktiga	   för	   att	   stimulera	  den	   svenska	  marknaden	   för	  
eldrivna	  fordon.	  Samtliga	  områden	  är	  viktiga	  på	  kort/medellång	  sikt	  (-‐2015)	  och	  har	  valts	  ut	  baserat	  på	  
förväntad	  genomslagskraft	  och	  ekonomiska/politiska	  förutsättningar.	  	  

2.4.1 KUNSKAPSUPPBYGGNAD	  
Generellt	  sett	  råder	  det	  en	  stor	  okunskap	  bland	  många	  målgrupper	  om	  elbilens	  alla	  fördelar	  och	  vad	  det	  
innebär	  att	  gå	  över	  till	  eldrivna	  fordon.	  	  

Privatpersoner	   har	   t.ex.	   obefogad	   räckviddsångest	   eftersom	   man	   har	   dålig	   kunskap	   om	   sina	   egna	  
körvanor.	  De	  personer	  som	  redan	  skaffat	  ett	  elfordon	  har	  dessutom	  låg	  kunskap	  om	  befintliga	  laddplatser.	  
Många	  vet	  heller	  inte	  vad	  som	  gäller	  angående	  laddning	  i	  vanliga	  eluttag	  respektive	  avsedda	  laddplatser	  
för	  elfordon.	  Och	  man	  känner	  heller	  inte	  till	  vilken	  fantastisk	  prestanda	  många	  elbilar	  har	  samt	  fördelen	  
med	  att	  slippa	  besöka	  bensinstationen.	  	  Denna	  okunskap	  bromsar	  utvecklingen	  i	  onödan!	  	  

Kommuner,	  byggbolag	  och	  fastighetsbolag	  har	  inte	  tillräcklig	  kunskap	  för	  att	  vid	  nybyggnation	  planera	  för	  
kommande	   elfordon,	   vilket	   resulterar	   i	   onödiga	   kostnader	   för	   anpassningar	   i	   efterhand,	   alternativt	   att	  
man	   avstår	   investeringarna	   i	   laddinfrastruktur.	   Feldimensionering	   vid	   installation,	   pga.	   kortsiktig	  
planering	   riskerar	   låg	   användningsgrad	   och	   dyra	   uppdateringar.	   Vi	   föreslår	   även	   förändringar	   i	  
byggnormen	  för	  nybyggnation	  kring	  andel	  p-‐platser	  med	  laddningsmöjlighet.	  

Företag	   med	   stora	   bilflottor	   har	   inte	   tillräcklig	   kunskap	   kring	   körcykler	   och	   miljömässiga-‐	   och	  
ekonomiska	  effekter	  vid	  övergång	  till	  elbilar/laddhybrider.	  Detta	  gör	  att	  man	  kanske	  avvaktar/avstår	  att	  
inkludera	  elfordon	  i	  onödan.	  Idag	  säljs	  ca	  180	  000	  tjänstebilar/år	  och	  eftersom	  det	  i	  första	  hand	  är	  tjänste-‐	  
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och	  verksamhetsfordon	  som	  driver	  marknadsutvecklingen	  (ca	  80	  –	  90	  %	  av	  dagens	  elfordon)	  finns	  här	  en	  
stor	  outnyttjad	  möjlighet.	  	  	  	  

Bilföretagen	  själva	  har	  brister	  om	  den	  nya	   tekniken	  och	  vad	  som	  faktiskt	  gäller	  vid	   laddning	  av	  bilarna,	  
vilket	  riskerar	  att	  säljarna	  i	  högre	  utsträckning	  rekommenderar	  andra	  modeller	  och	  dessutom	  skapar	  en	  
osäkerhet	   hos	   potentiella	   köpare	   av	   elbilar.	   Lägre	   intäkter	   från	   service	   och	   försäljningsmarginaler	   har	  
också	  en	  hämmande	  effekt	  på	  försäljningen.	  	  

Informationskampanjer	   behöver	   planeras	   till	   samtliga	   dessa	   målgrupper.	   Dessa	   bör	   drivas	   av	   bl	   a	  
Energimyndigheten,	   Svensk	   Energi	   och	   Kommunförbundet	   samt	   via	   etablerade	   nätverk/organisationer	  
aktiva	  inom	  elbilsområdet.	  	  

2.4.2 TILLGÅNG	  TILL	  LADDNING	  PÅ	  JOBBET	  –	  AVGÖRANDE!	  
Laddning	   kommer	   inom	   överskådlig	   framtid	   att	   i	   första	   hand	   ske	   hemma	   och	   på	   arbetsplatsen.	   Detta	  
gäller	   framförallt	   för	   laddhybriderna,	  vilka	  ser	  ut	  att	  dominera	  marknaden	  de	  närmaste	  åren.	  Men	  även	  
för	  den	  rena	  elbilen	  verkar	  dessa	   laddställen	  räcka	   långt.	  Många	  har	   redan	   tillgång	   till	   laddning	  hemma	  
och	  kommer	  kunna	  uppgradera	  med	   laddbox	   som	  klarar	  högre	   laddeffekt	   och	   säkrare	   laddning.	   För	  de	  
som	  bor	   inne	  i	  städerna	  och/eller	   i	   lägenhet	  är	  situationen	  svårare	  eftersom	  det	   finns	  begränsat	  med	  p-‐
platser	   med	   laddmöjlighet.	   För	   detta	   segment,	   men	   även	   för	   samtliga	   ägare	   av	   ett	   laddfordon,	   blir	  
tillgången	   till	   laddning	   på	   arbetsplatsen	   avgörande.	   Företag	   som	   satsar	   på	   elfordon	   som	  
tjänstebilar/verksamhetsbilar	   och	   laddplatser	   gör	   både	   konkreta	   insatser	   för	   miljön,	   stärker	   sin	  
attraktionskraft	  som	  arbetsgivare	  och	  sin	  profil	  genom	  synliga	  åtgärder.	  	  

Vi	   anser	   att	   stat/kommun	   bör	   gå	   i	   bräschen	   med	   att	   inkludera	   elfordon	   i	   sin	   verksamhet	   och	   som	  
förmånsbilar	  samt	  installera	  laddplatser	  för	  sina	  anställda.	  För	  att	  ytterligare	  stimulera	  marknaden	  anser	  
vi	   att	   det	   bör	   finnas	   möjlighet	   att	   erbjuda	   anställda	   fri	   parkeringsplats	   med	   laddmöjlighet	   som	   fri	  
personalförmån	  (dvs.	  befriad	  från	  skatt).	  

Den	  utbyggnad	  som	  trots	  allt	  kommer	  ske	  utmed	  gatorna	  i	  städerna	  bör	  i	  första	  hand	  inrikta	  sig	  på	  boende	  
med	  elfordon.	  	  

2.4.3 INRIKTNING	  MOT	  TYP	  2	  KONTAKT	  
För	   att	   på	   längre	   sikt	   skapa	   en	   enhetlig	   infrastruktur	   med	   möjlighet	   till	   snabbare	   och	   mer	   intelligent	  
laddning	  bör	  samtliga	  aktörer	  främja	  användning	  av	  Typ-‐2/Mode	  3,	  framförallt	  vid	  nyutbyggnad	  av	  publik	  
laddning	  och	  vid	  installation	  av	  nya	  laddplatser	  på	  våra	  arbetsplatser.	   	  Mode	  3	  innebär	  att	  vi	   får	  säkrast	  
möjliga	   laddning	  och	  på	  sikt	  kan	  möjliggöra	  driftövervakning	  och	   laststyrning.	  Användaren	  slipper	  även	  
den	  otympliga	  boxen	  på	  kabeln.	  	  

På	  kort	  sikt	  bör	  vi	  dock	  nyttja	  fördelarna	  med	  ett	  väl	  utbyggt	  elnät	  och	  tillgång	  till	  befintlig	  infrastruktur	  
med	   flera	   miljoner	   vanliga	   eluttag	   och	   motorvärmaruttag,	   framförallt	   för	   laddning	   hemma	   och	   på	  
arbetsplatsen.	   En	   översyn	   kan	   med	   fördel	   genomföras	   av	   vilka	   typer	   av	   uttag	   som	   med	   enkel	  
uppgradering	   kan	   användas	   till	   laddning	   av	   dagens	   bilar	   och	   lätta	   elfordon	   samt	   även	   fungera	   som	  
signalvärde	   för	   potentiella	   elbilsköpare.	   Denna	   åtgärd	   är	   ett	   komplement	   till	   den	   mer	   långsiktiga	  
utbyggnaden	   av	   laddinfrastruktur	   med	   Typ	   2	   och	   Mode	   3	   funktionalitet.	   Vi	   anser	   att	   den	   har	   stor	  
betydelse	  för	  att	  till	  relativt	  låga	  kostnader	  driva	  på	  utvecklingen.	  

Övergången	   från	   Schuko-‐uttag	   till	   Typ-‐2	   måste	   ske	   hand	   i	   hand	   mellan	   bilföretagen,	   elbranschen	   och	  
leverantörer	  av	   laddutrustning.	   Idag	  har	  de	  flesta	  bilmodeller	  en	  standardkabel	  med	  Schuko-‐kontakt	   för	  
”vägguttaget”.	  	  I	  takt	  med	  att	  Typ-‐2	  blir	  standard	  måste	  även	  bilföretagen	  använda	  denna	  kontakt	  för	  den	  
kabel	  som	  medföljer	  bilen.	  	  
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2.4.4 ANPASSA	  UTBYGGNAD	  AV	  SNABBLADDNING	  I	  STÄDERNA	  TILL	  LOKALA	  TRANSPORTER	  
Snabbladdning	  är	   förknippat	  med	  höga	  kostnader	   samtidigt	   som	  det	   råder	  osäkerhet	  kring	  det	   faktiska	  
behovet	  och	  betalningsviljan.	  Lokala	   transporter	  och	  budfirmor	  är	  branscher	  där	  elfordon	  passar	  väl	   in	  
och	  där	  hållbara	  transporter	  kommer	  vara	  viktiga	  för	  konkurrenskraften.	  Tillgång	  till	  snabbladdning	  är	  av	  
stor	  betydelse	  för	  att	  elfordonen	  helt	  ska	  kunna	  konkurrera	  ut	  bensin/dieseldrivna	  fordon.	  Placering	  och	  
utformning	  av	  t.ex.	  betalningsfunktioner	  är	  av	  stor	  vikt.	  Genom	  att	   lyssna	  på	  deras	  behov/önskemål	  och	  
anpassa	   utbyggnaden	   av	   snabbladdningsstationer	   kan	   denna	   bransch	   bli	   föregångare	   och	   driva	   på	  
marknadsutvecklingen.	  

3 STADSPLANERING	  
Den	  snabba	  urbaniseringen	  innebär	  större	  fokus	  på	  städerna	  och	  krav	  på	  en	  snabbare	  omställning	  i	  våra	  
största	   städer.	   Inom	   EU	   står	   städerna	   för	   70	  –	  80	  %	   av	   såväl	   energiförbrukningen	   som	   utsläppen	   av	  
växthusgaser.	  Redan	  idag	  bedöms	  förseningar	  och	  miljökostnader	  vid	  arbetspendling	  kosta	  11,5	  miljarder	  
kr	  per	  år	  i	  Stockholm,	  Göteborg	  och	  Malmö.	  	  

Delegationen	   för	   Hållbara	   Städer	   efterfrågar	   ett	   helhetstänkande	   och	   överskridande	   samverkan	  mellan	  
forskare,	  näringsliv,	  kommuner	  och	  medborgare.	  De	  pekar	  även	  på	  att	  värden	  kopplade	  till	  livskvalitet	  och	  
städernas	   attraktionskraft	   inte	   ges	   tillräcklig	   tyngd	   i	   beslut	   samt	   att	   ohållbara	   livsstilar	   och	   beteenden	  
bidrar	  till	  höga	  koldioxidutsläpp.	  

En	  kraftig	  tillväxt	  av	  laddhybrider,	  elbilar	  och	  lätta	  elfordon	  har	  vid	  sidan	  av	  rena	  miljö-‐	  och	  hälsovinster	  
en	   positiv	   inverkan	   på	   en	   hållbar	   livsstil	   och	   städernas	   attraktionskraft.	   En	   sådan	   tillväxt	   är	   ett	   tydligt	  
exempel	   på	   ett	   område	   som	   omfattar	   samtliga	   faktorer	   ovan:	   helhetstänkande,	   samverkan	   mellan	  
städerna,	  näringsliv	  och	  medborgare	  samt	  värden	  som	  livskvalitet	  och	  attraktionskraft	  i	  städerna.	  	  

Vi	   bedömer	   att	   denna	   utveckling	   redan	   har	   startat,	   att	   framförallt	   laddhybrider	   nu	   kommer	   i	   större	  
volymer	   samtidigt	   som	   lätta	   elfordon	   nu	   lanseras	   med	   goda	   prestanda	   och	   kvalitet	   samt	   rimligt	   pris.	  
Signalvärden	   från	   städerna	   och	   underlättanden	   för	   denna	   utveckling	   bedöms	   i	   nuvarande	   skede	   ha	   ett	  
stort	  värde.	  

Generellt	   sker	   stadsplanering	   i	   Sverige	   och	   EU	   utifrån	   stadens	   totala	   transporter	  med	   en	   prioritering	   i	  
ordningen	   fotgängare,	   cyklister,	   eldriven	   kollektivtrafik,	   övrig	   kollektivtrafik,	   distributionsbilar,	   privata	  
bilar	  och	  tunga	  transporter.	  Inställningen	  till	  elbilar	  och	  laddhybrider	  är	  positiv	  vilket	  beskrivs	  i	  visioner	  
på	  alla	  nivåer:	  EU,	  nationellt	  och	   i	  städernas	  strategier	  men	   ligger	  efter	  kollektivtrafiken	  och	  cyklingen	   i	  
prioritet.	   Viljan	   att	   undanröja	   legala	   och	   politiska	   hinder	   finns,	   men	   däremot	   saknas	   i	   de	   flesta	   fall	  
strategier	  för	  hur	  en	  infrastruktur	  bäst	  byggs	  för	  att	  motsvara	  behoven.	  

3.1 STOCKHOLM	  
Stockholm	  stad	  har	  antagit	  en	  strategi	  för	  elbilar	  och	  laddhybrider	  där	  en	  ambition	  och	  målsättning	  är	  att	  
Stockholm	  ska	  vara	  elbilens	  huvudstad,	   en	  av	  världens	   främsta	  miljöbilsstäder	  år	  2030,	   att	   innerstaden	  
ska	   bli	   i	   det	   närmaste	   utsläppsfri	   och	   att	   elbilar	   har	   en	   vikig	   roll	   i	   detta.	   Staden	   ska	   i	   sin	   roll	   som	  
stadsplanerare	   ta	   ett	   ansvar	   för	   infrastruktur	   samt	   att	   undanröja	   strukturella	   hinder	   för	   marknadens	  
framväxt.	  	  

I	  en	  lägesrapport	  från	  maj	  2012	  konstaterar	  staden	  att	  visionen	  för	  2030	  blir	  svår	  att	  nå.	  

2	  maj	  2012	  beslutade	  kommunfullmäktige	  i	  Stockholm	  om	  en	  strategi	  för	  elbilar:	  
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• Medverka	  till	  att	  det	  kommer	  upp	  snabbladdningsstationer	  i	  Stockholm	  
• Verka	  för	  att	  elbilar	  och	  laddhybrider	  undantas	  från	  eller	  får	  reducerad	  trängselskatt.	  
• Underlätta	   för	   stockholmare	   att	   prova	   elbilar	   genom	   samarbete	   med	   billeverantörer,	  

hyrbilsföretag	  och	  bilpooler	  för	  detta.	  
• Genomföra	   en	   kampanj	   för	   normalladdningsplatser	   vid	   köpcentra,	   kundparkeringar,	  

parkeringsgarage	  och	  parkeringsområden	  och	  infartsparkeringar.	  
• Miljöförvaltningen	  ska	  förbättra	  informationen	  till	  elbilsförare	  gällande	  laddplatser.	  

Man	  menar	   i	   rapporten	  också	  att	   laddhybrider,	   liksom	  elbilar,	  har	   sitt	  primära	  behov	  att	   laddas	  vid	   sin	  
huvudsakliga	   parkeringsplats.	   Dock	   är	   det	   viktigt	   att	   laddhybriderna,	   för	   att	  minska	  miljöbelastningen,	  
också	  kan	  laddas	  vid	  annan	  parkering.	  

Sett	   till	   helheten	   för	   persontransporter	   kommer	   förutsättningarna	   för	   fotgängare,	   cyklister	   och	  
kollektivtrafiken	  vara	  de	  områden	  som	  främst	  prioriteras.	  Det	   finns	  en	  utarbetad	  cykelplan	   i	  vilken	  upp	  
emot	  1	  miljard	  SEK	  kan	  investeras	  för	  att	  öka	  arbetspendlandet	  med	  cykel.	  Den	  trängre	  kollektivtrafiken	  
kommer	   att	   få	   utöka	   turfrekvens	   och	   nya	   rutter.	   När	   det	   gäller	   el-‐	   och	   hybridbilar	   kommer	   staden	  
kortsiktigt	  fokusera	  på	  att	  testa	  bilar	  och	  laddinfrastruktur.	  

I	  Stockholm	   finns	  ett	  överskott	  på	  parkering	   i	  P-‐hus.	  Staden	  arbetar	  aktivt	  med	  sitt	  parkeringsbolag	   för	  
installation	  av	  eluttag	  i	  nybyggnationer	  av	  P-‐hus.	  Eftersom	  man	  frångått	  parkeringsrutor	   längs	  gatorna	  i	  
Stockholm	   kommer	   eventuell	   infrastruktur	   byggas	   på	   de	   platser	   som	   är	   tvärs	   med	   trafiken	   och	   har	  
uppmålade	  parkeringsrutor.	  	  

Elbilsupphandlingen	  består	  till	  80	  %	  av	  fordon	  avsedda	  för	  offentlig	  förvaltning.	  Stockholms	  stad	  förfogar	  
över	  850	  bilar	  totalt.	  Staden	  har	  ett	  mål	  att	  byta	  ut	  20	  bilar	  per	  år	  till	  eldrivna	  fordon.	  	  

Staden	   efterlyser	   system	   eller	   teknik	   för	   hur	   p-‐platser	   kan	   reserveras	   för	   elbil	   eftersom	   den	   rådande	  
bristen	   på	   platser	   inte	   kommer	   vara	   till	   förmån	   för	   elbilar.	   Staden	   har	   ingen	   plan	   att	   visa	   var	   lämpliga	  
platser	   är	   belägna.	   Man	   undersöker	   även	   boendeparkeringen.	   Det	   är	   väsentligt	   billigare	   än	   P-‐hus	   och	  
frågan	  blir	  därför	  om	  man	  skall	  se	  över	  prissättningen.	  

För	   bilpooler	   ser	   staden	   en	  möjlig	   väg	   att	   använda	   sig	   av	   lagrum	   kring	   p-‐plats	   på	   kvartersmark	   vilket	  
öppnar	   upp	   en	   möjlighet	   för	   parkeringsplatser	   till	   bilpooler.	   Staden	   hyr	   för	   närvarande	   tjänster	   av	  
Sunfleet.	  

Generellt	  måste	  konstateras	  att	  det	   inte	   finns	  en	  samlad	  strategi	   för	  en	   laddinfrastruktur.	  Möjligheterna	  
att	   nå	  målen	   och	   ambitionerna	   för	   2030	   är	  med	   nuvarande	   inriktning	   inte	   realistiska.	   Det	   som	   sker	   är	  
elbilsupphandlingen	  och	  undanröjningen	  av	  hinder	  för	  marknaden.	  Biltillverkare,	  miljöorganisationer	  och	  
intressegrupper	  efterfrågar	  handling	  och	  en	  långsiktig	  strategi.	  

Den	   2	   maj	   2011	   beslutade	   kommunfullmäktige	   i	   Stockholm	   om	   en	  strategi	   för	   elbilar,	   som	  bland	  
annat	  handlar	  om	  att	  underlätta	  utbyggnad	  av	  laddningsmöjligheter	  men	  också	  om	  att	  på	  olika	  sätt	  göra	  
det	  attraktivt	  för	  stockholmarna	  att	  välja	  elbilar	  och	  supermiljöbilar.	  	  

3.2 GÖTEBORG	  STAD	  
Göteborg	  har	  en	  strategi	  som	  bygger	  på	  uthållig	  tillväxt.	   Inom	  transportsystemen	  uttrycks	  denna	  genom	  
att	   man	   vill	   utveckla	   en	   långsiktigt	   hållbar	   infrastruktur	   med	   en	   attraktiv	   kollektivtrafik.	   Göteborgs	  
stadsplanering	   prioriterar	   kollektivtrafik	   liksom	   övriga	   EU-‐städer.	   I	   Göteborgs	   fall	   är	   fokus	   på	   bussar,	  
spårvagnar,	  pendeltåg	  samt	  cykelbanor.	  	  
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En	   långsiktig	   utvecklingsplan	   av	   transportsystemet,	   Västsvenska	   paketet,	   har	   antagits	   och	   omfattar	  
satsningar	  på	  transportsystemen	  under	  17	  år	  från	  2010.	  Det	  första	  vi	  kommer	  se	  är	  trängselskatter	  från	  
1:a	   januari	  2013	  tillsammans	  med	  en	  förtätning	  av	  kollektivtrafiken.	  Målsättningen	  är	  en	  fördubbling	  av	  
kollektivresorna	  till	  år	  2025.	  En	  ny	  Götaälvsbro,	  Marieholmstunneln	  samt	  en	  järnvägstunnel,	  Västlänken,	  
under	   Göteborg	   är	   större	   projekt	   inom	   paketet.	   Bedömningar	   visar	   en	   ökning	   av	   antalet	   resande	   från	  
dagens	  400	  000	  per	  dygn	   till	   900	  000	  per	  dygn	   år	   2020,	   där	   älvsnittet	   är	  mest	   kapacitetskritiskt.	   Varje	  
göteborgare	  gör	  i	  snitt	  1	  000	  resor	  per	  år	  och	  hälften	  av	  bilresorna	  är	  kortare	  än	  5	  km.	  Slutsatsen	  är	  att	  
tillväxten	  är	  ohållbar	  med	  dagens	  resvanor.	  	  

Staden	  har	  antagit	  en	  plan	  där	  man	  vill	  att	  gatumarksparkering	  i	  högre	  grad	  ska	  användas	  till	  nyttotrafik,	  
handel	  och	  besök	  i	  tättbefolkade	  stadsdelar	  medan	  boendes	  och	  pendlares	  bilar	  ska	  styras	  till	  tomtmark	  
och	   parkeringsgarage.	   Det	   innebär	   att	   staden	   i	   nuläget	   inte	   kommer	   att	   etablera	   uttag	   för	  
långsamladdning	  av	  elbilar	  på	  gatumark	  till	  sådana	  kategorier	  av	  parkerare.	  	  

Kollektivtrafik	  och	  cykling	  prioriteras	  kraftigt	  för	  att	  göra	  trafikflödena	  smidigare	  och	  elbilar	  skapar	  lika	  
mycket	  trängsel	  som	  övriga	  bilar.	  Balansgången	  för	  staden	  blir	  att	  stödja	  eldriften	  utan	  att	  samtidigt	  göra	  
det	  svårare	  att	  nå	  de	  övriga	  prioriterade	  målen	  för	  en	  hållbar	  utveckling.	  Konkret	  har	  staden	  beslutat:	  

• Inköp	   av	   egna	   miljöfordon	   till	   egna	   verksamheter	   med	   fokus	   på	   kommersiellt	   gångbara	  
leverantörer	  och	  produkter	  samt	  utan	  att	  ge	  avkall	  på	  säkerheten.	  Till	  2015	  ska	  100	  st	  EV:s	  och	  
PHEV:s	  köpas.	  År	  2020	  ska	  fordonen	  i	  egna	  verksamheter	  vara	  till	  90	  %	  fossilfria.	  

• Göteborgs	  Stad	  kommer	  delta	  aktivt	  demoprojekt	  inom	  elbilar.	  
• Stimulera	  bilpooler,	  staden	  har	  satt	  som	  mål	  att	  minst	  40	  %	  av	  Göteborgs	  invånare	  ska	  ha	  tillgång	  

till	  en	  bilpoolsbil	  på	  mindre	  än	  400	  meters	  gångavstånd	  år	  2015.	  	  

En	  utbyggd	   långsamladdning	  på	  sådana	  ytor	  exempelvis	   i	   centrum	  skulle	  utgöra	  en	  kraftig	   investering	   i	  
gatumarksparkering,	   och	   det	   ligger	   inte	   i	   linje	  med	   gällande	   parkeringspolicy.	   Ett	   förslag	   inom	   stadens	  
verksamheter	  är	  att	  införa	  en	  cykelförmån,	  typ	  hem-‐pc,	  för	  anställda.	  

Hösten	  2010	   startade	  Göteborg	   Stad	  projektet	   Leva	   Livet,	  med	  målsättningen	   att	   få	   vanliga	   familjer	   att	  
göra	   smartare	  miljöval	  och	  öka	   livskvaliteten	  under	  ett	   år.	  En	  av	  utmaningarna	  var	   resor.	  Målet	   var	   att	  
minska	  bilanvändandet	  och	  öka	  vardagsmotionen,	  vilket	  resulterade	  i	  minskat	  bilanvändande	  mellan	  12	  
och	   48	  %	   för	   vissa	   familjer.	   Intressant	   är	   att	   de	   fick	   Västtrafikkort	   samt	   möjlighet	   att	   låna	   elbilar	   och	  
elcyklar.	  

3.3 PROBLEMFORMULERINGAR	  GEMENSAMMA	  FÖR	  STÄDERNA	  
Mellan	   Stockholm	   och	   Göteborg	   finns	   olikheter,	   men	   också	   grundläggande	   problemformuleringar	   som	  
städerna	  har	  gemensamt	  med	  övriga	  städer	  i	  EU:	  

• Tiden	  är	  extremt	  knapp	  för	  att	  leva	  upp	  till	  de	  visioner	  och	  mål	  som	  städerna	  föresatt	  sig.	  I	  princip	  
är	  det	  inte	  möjligt.	  

• Satsningarna	   är	   hårt	   styrda	   mot	   förändrade	   resvanor.	   Cykel	   och	   kollektivtrafik	   är	   det	   som	  
prioriteras.	  	  

• Biltrafiken	  ska	  begränsas	  med	  biltullar,	   som	   i	   sin	   tur	  bidrar	   till	   finansieringen	  av	  satsningarna	  på	  
infrastruktur.	  

• Gynnande	   av	   EV/PHEV:s	   sträcker	   sig	   till	   elbilsupphandling,	   vissa	   inköp	   av	   elfordon,	   ett	   fåtal	  
laddplatser	   samt	   undanröjande	   av	   legala	   hinder	   för	   eldrift.	   Elbilar	   skapar	   samma	   trängsel	   om	  
övriga	   bilar	   och	   att	   gynna	   elbilar	   motverkar	   därför	   i	   övergripande	   strategier	   för	   städerna,	  
elbilspooler	  undantaget.	  
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3.4 HOTBILD	  
Sveriges	   ledande	  städer	  har	  en	  akut	  situation	  om	  visioner	  och	  målen,	  både	   för	  städerna	  samt	  nationella	  
klimatmål,	  ska	  tas	  på	  allvar:	  

• Satsningarna	  på	  kollektivtrafik,	  upphandling	  av	  elbilar	  samt	  biltullar	  är	  långt	  ifrån	  tillräckliga	  för	  
att	   klara	   uppställda	   mål.	   Utsläppen	   från	   person-‐	   och	   transportfordonen	   förblir	   olösta	   liksom	  
infrastruktur	   för	   alternativen.	   För	   att	   leva	   upp	   till	   en	   fossiloberoende	   fordonsflotta	   och	  
definitionerna	  på	  en	  hållbar	  stad	  krävs	  en	  fungerande	  infrastruktur	  för	  fordon	  med	  nollutsläpp.	  

• I	  nuläget	  har	  Sverige	  snabbast	  tillväxt	  i	  världen	  av	  persondieselbilar	  i	  storstäder,	  något	  som	  blivit	  en	  
stor	   fråga	   i	   t.ex.	   Oslo,	   men	   inte	   här	   där	   problemet	   är	   betydligt	   större.	   I	   Stockholm	   står	  
persondieselbilar	   för	   30	  %	  av	   resorna	  men	   60	  %	  av	   utsläppen.	   Personbilar	   bedöms	   av	   branschen	  
generellt	  rulla	  i	  15	  år	  och	  då	  är	  vi	  mycket	  nära	  nollfossilmålet	  år	  2030.	  

Hälsofaran	   av	  NO2	   och	  NOX-‐utsläpp	   från	   dieselbilar	   debatteras	   knappt	   i	   Sverige,	  men	   är	   farliga	   pga.	   att	  
lungorna	  inte	  skyddar	  bra	  mot	  de	  små	  nanopartiklarna.	  Utsläppen	  ökar	  också	  vid	  kyla	  samt	  start/stopp-‐
körning	  i	  städer.	  	  

3.5 IDÉER	  OCH	  MÖJLIGA	  AKTIVITETER	  
Städerna	   behöver	   stöd	   i	   omställningen	   till	   hållbara	   transporter	   för	   att	   nå	   sina	  mål	   och	   visioner.	  Nedan	  
följer	  ett	  antal	  förslag	  där	  detta	  projekt	  på	  olika	  sätt	  kan	  bidra	  till	  detta:	  

• Information	  och	  debatt:	   Vi	   kan	   påvisa	   orimligheten	   i	   att	   befintliga	   planer	   inte	   är	   kompletta	   för	  
måluppfyllnad	  och	  det	  alarmerande	  i	  att	  Sverige	  nu	  är	  snabbast	  i	  världen	  med	  att	  köra	  ifrån	  den	  
hållbara	  staden	  med	  diesel	  i	  tanken.	  

• Påverka	  städerna	  i	  större	  utsträckning:	  Efter	  möten	  med	  både	  Stockholm	  och	  Göteborg	  Stad	  ser	  vi	  
att	  de	  är	  mycket	  öppna	  för	  nya	  idéer	  (2	  av	  de	  6	  aktiviteter	  som	  Stockolm	  Stad	  nu	  beslutat	  för	  att	  
gynna	  elbilar	  uppkom	  under	  Sust	  möte	  med	  Staden	  inom	  detta	  projekt).	  

• Workshop	   med	   Göteborg	   och	   Stockholm	   Stad	   samt	   projektet:	   Båda	   städerna	   har	   tackat	   ja	   på	  
förfrågan	  till	  gemensam	  workshop	  med	  oss.	  

• Starta	   ett	   projekt	  med	   städerna	   om	   strategi	   och	   demoprojekt	   för	   hur	   lätta	   elfordon	   kan	   gynnas.	  
Elcyklar,	  scooter	  och	  MC	  med	  eldrift	  bidrar	  kraftigt	   till	  både	  minskad	  trängsel	  och	  klimatmålen.	  
Dessa	   fordon	   kan	   bli	   föregångare	   för	   eldrift	   då	   de	   under	   2012	   finns	   tillgängliga	   på	  marknaden	  
utan	   elbilens	   nackdelar	   (pris,	   räckvidd	   och	   laddtider).	   Utreda	   hur	   städerna	   kan	   gynna	   dessa	  
fordon	  blir	   ett	   föregångsprojekt	  och	  bidrar	  kraftigt	   till	   städernas	  övergripande	  hållbarhets-‐	  och	  
trängselstrategier.	  

• Jfr	  Malmö	  Hyllie,	  garage	  med	  service	  och	  laddning	  för	  cyklister.	  
• Elcykelförmån	  för	  anställda,	  användas	  inom	  hemtjänst	  mm.	  
• Visa	   goda	   exempel	   på	   kombination	   el	   +	   kollektivtrafik:	   Städernas	   satsning	   på	   kollektivtrafik	   i	  

kombination	  med	  elfordon	  är	  intressant.	  Här	  kommer	  eldrift	  till	  sin	  rätt	  genom	  korta	  avstånd	  och	  
tydliga	   behov	   av	   var	   laddinfrastruktur	   behövs	   samtidigt	   som	   den	   inte	   bidrar	   till	   minskat	  
trafiktryck	  och	  noll	  utsläpp.	  Vi	  kan	  sätta	  upp	  en	  kundlösning	  där	  månadskort	   för	  kollektivtrafik	  
kompletteras	  med	  eldrivet	  fordon	  inklusive	  laddning.	  	  	  

• Bilpooler:	  Växande	  fenomen	  dels	  minskar	  antalet	  bilar	  och	  behovet	  av	  parkering,	  dels	  är	  mycket	  
lämpat	   för	   just	   eldrift	   genom	   att	   resorna	   och	   tiden	   fordonet	   hyrs	   är	   mycket	   korta.	   Sunfleet	  
dominerar	   marknaden	   och	   är	   genom	   sina	   ägare	   starkt	   kopplade	   till	   Volvo	   och	   dess	   elbilar,	   se	  
nedan.	  

• Jfr	  Move	  About	  i	  Helsningborg.	  
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• Matcha	  behov	  med	  utbud	  av	   elbilar:	   Biluthyrningsföretagen	   erbjuder	   idag	   elbilar	  men	   har	   dålig	  
utnyttjandegrad	  av	  dessa.	  Efterfrågan	  på	  elbilar	  finns	  inom	  t.ex.	  bostadsföretag	  och	  BRF:er,	  men	  
inte	  i	  en	  utsträckning	  som	  motiverar	  en	  investering	  i	  en	  elbil.	  En	  brf	  bör	  inte	  heller	  utsättas	  för	  en	  
sådan	   ekonomisk	   risk.	   Däremot	   kan	   en	   matchning	   mellan	   tillgång	   och	   efterfrågan	   här	   ge	   ett	  
uppsving	  för	  elbilens	  utnyttjande.	  

3.6 BILPOOLER	  
Städerna	  ser	  bilpooler	  som	  intressanta	   för	  att	  begränsa	  antalet	  bilar	   i	  stadskärnorna.	  Kravet	  är	  att	   fasta	  
parkeringar	  finns	  och	  att	  laddning	  fungerar	  om	  poolerna	  ska	  gå	  över	  till	  elbilar.	  

Idag	   dominerar	   Sunfleet	   marknaden	   både	   i	   Stockholm	   och	   Göteborg.	   De	   ser	   elbilen	   som	   en	   intressant	  
poolbil	   eftersom	   körsträckorna	   per	   laddning	   matchar	   kundbehovet	   mycket	   bra,	   samtidigt	   som	  
laddhybriden	  är	  mest	  intressant	  för	  hyrbilsföretagen	  som	  erbjuder	  dygnsuthyrning.	  	  

Kundefterfrågan	  är	  idag	  obefintlig,	  men	  eftersom	  Volvo	  finns	  med	  i	  ägarbilden	  och	  har	  ett	  intresse	  av	  att	  få	  
ut	   laddhybrider	   och	   elbilar	   kommer	   Sunfleet	   att	   ta	   in	   dessa.	   En	   förutsättning	   är	   att	   kostnaden	   blir	  
densamma	  som	  för	  en	  traditionell	  bil.	  	  

3.7 FÖREGÅNGSPROJEKT	  SOM	  OMFATTAR	  INFRASTRUKTUR	  
De	   ledande	   projekten	   där	   både	   strategier	   och	   praktiska	   erfarenheter	   gjorts	   är	   viktiga	   för	   både	  
kunskapsuppbyggnad	   och	   argumentation.	   Nedanstående	   är	   förslag	   på	   projekt	   och	   företag	   som	   nätverk	  
kan	  etableras	  med:	  

• The	  EV	  Project	  i	  USA	  är	  en	  av	  de	  största	  satsningarna	  på	  EV:s	  med	  en	  statlig	  finansiering	  på	  115	  
MUSD,	   8	  300	   bilar	   och	   14	  000	   laddstationer	   i	   18	   större	   städer.	   Målsättningen	   är	   att	   dra	  
erfarenheter	  för	  kommande	  EV:s	  gällande	  effektiv	  infrastruktur,	  elbilar,	  betalsystem	  mm.	  	  

• ECOtality	  North	  America	  är	  huvudman	  för	  The	  EV	  Project,	  de	  utvecklar	  och	  testar	  transport-‐	  och	  
energisystem.	  	  

• EU	  E-‐Mob	  project	  samt	  andra	  projekt	  inom	  PF7	  samt	  IEE.	  
• Flanders	  drive	  i	  Nederländerna,	  Volvo	  är	  en	  av	  deltagarna.	  
• Rocky	   Mountain	   Institute	   –	   Smart	   Garage	   Charrette	   undersöker	   förutsättningarna	   för	   att	  

implementera	   en	   infrastruktur	   där	   vägsystem,	   fastigheter	   och	   laddningsbehov	   möts.	   Projektet	  
omfattar	  även	  energilager.	  
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Benämning Plats Driftsatt Fabrikat Användningsområde Antal8platser Kostnad kr/plats
Fortum Norr(Mälarstrand(Parkering Norr(Mälarstrand Nov(2008 Electromotive Publik 2
Fortum Lindhagensterrassen Kungsholmen Okt(2009 Garo Bostad((flerbostadshus) 13 51(746,00((((((((( 3(980,46(((((((
Fortum Ropstens(infartsparkering Gasverksvägen Juli(2009 Garo Publik 8 246(436,00(((((( 30(804,50(((((
Fortum Älvsjö(IP Mässvägen Okt(2009 Garo Publik 8 158(606,00(((((( 19(825,75(((((
Fortum Farsta(Centrum Munkforsplan Sept(2009 Garo Publik 8 215(797,00(((((( 26(974,63(((((
Fortum GlashusEtt Lugnets(Allé Aug(2009 Electromotive Publik 1 115(191,00(((((( 115(191,00(((
Fortum Sjöhistoriska(Museet Djurgården Juni(2009 Electromotive Publik 2 66(552,00((((((((( 33(276,00(((((
Fortum Brommaplans(infartsparkering Bromma Feb(2010 Garo Publik 10 54(300,00((((((((( 5(430,00(((((((
Fortum Fortums(kontor Lidingövägen(115( Nov(2008 Garo(+(Electromotive Publik 3
Fortum Fortums(Kontor Hangövägen(19 Aug(2008 Garo Företagsparkering 4
Fortum Preem(\(Norr(Mälarstrand Norr(Mälarstrand Aug(2009 Garo Publik 2 38(000,00((((((((( 19(000,00(((((
Fortum Preem(\(Globen Globen Nov(2009 Garo Publik 2 38(000,00((((((((( 19(000,00(((((
Fortum Preem(\(Nacka Nacka Nov(2009 Garo Publik 2 38(000,00((((((((( 19(000,00(((((
Fortum Vartofta Västgötagatan(15 Mars(2011 Garo Publik 4 1(713(267,00((( 428(316,75(((
Fortum Hageby(centrum Norrköping Mars(2011 ENSTO Publik 2 59(466,00((((((((( 29(733,00(((((
Fortum Veho(Bil Skärholmen Sept(2011 ENTSO Publik 2 74(487,00((((((((( 37(243,50(((((
Fortum McDonalds(Lindvreten Skärholmen Feb(2012 Garo Publik 1 22(831,00((((((((( 22(831,00(((((
Fortum Availo(Networks Skärholmen April(2012 Garo Publik 1 14(376,00((((((((( 14(376,00(((((
Göteborg(Energi Gatubolaget(1 Gjutjärnsgatan Jan(2009 Garo(vägghängd Poolbilarna 2 98(915,00((((((((( 49(457,50(((((
Göteborg(Energi Vita(Villan Bergslagsgatan Okt(2009 Amplius((Consat)(Generation(2 Poolbilarna 2 23(087,00((((((((( 11(543,50(((((
Göteborg(Energi Gatubolaget(2 Gjutjärnsgatan Okt(2009 Garo(vägghängd(kapsling((P100)(Nyckellås 1 20(069,00((((((((( 20(069,00(((((
Göteborg(Energi Rantorget(1 Johan(Willinsgata Nov(2009 Amplius((Consat)(Generation(2 Poolbilarna 2 9(885,00((((((((((( 4(942,50(((((((
Göteborg(Energi Saxborn,(Björcksgatan Björcksgatan Dec(2009 Amplius((Consat)(Generation(2 Fastighetsägaren(hyr(ut(P\platserna 25 370(070,00(((((( 14(802,80(((((
Göteborg(Energi Rantorget(2 Johan(Willinsgata Jan(2010 Amplius((Consat)(Generation(2 Poolbilarna 4 15(000,00((((((((( 3(750,00(((((((
Göteborg(Energi Volvo(Torslanda(Huvudkontor Volvo(Jakobs(väg((PVH) Nov(2009 Garo(vägghängd(kapsling((P100)(Nyckellås 2 26(700,00((((((((( 13(350,00(((((
Göteborg(Energi Volvo(Torslanda(Övningsbana Volvo(övningsbana(infart((TLA(port) Nov(2009 Amplius((Consat)(Generation(2 Företagsparkering 3 97(126,00((((((((( 32(375,33(((((
Göteborg(Energi Gamla(Ullevi Parkgatan Mars(2010 Garo(laddstolpe(med(SMS(av/på Publik(parkering 2 50(747,00((((((((( 25(373,50(((((
Göteborg(Energi Ale Ale(Torg April(2010 Garo(laddstolpe(med(nyckellås Besöksparkering 2 33(275,00((((((((( 16(637,50(((((
Göteborg(Energi ETC(Nol Alevägen(47,(NOL Maj(2010 Garo(laddstolpe(med(nyckellås Besöksparkering 1 24(400,00((((((((( 24(400,00(((((
Göteborg(Energi Alafors(Servicehus Ledetvägen(9B ej(uppsatt Garo(laddstolpe(med(nyckellås Besöksparkering 1
Göteborg(Energi Chalmers(p\plats(Gibraltargatan Gibraltargatan(12 Sept(2010 Garo(laddstolpe(med(nyckellås Besöksparkering 2 48(188,00((((((((( 24(094,00(((((
Göteborg(Energi Chalmers(CA(huset Infart(Chalmers(från(Aschebergsgatan Dec(2010 Garo(laddstolpe Besöksparkering 1 35(556,00((((((((( 35(556,00(((((
Göteborg(Energi COOP(Bäckebol Södra(entrén Dec(2010 Garo(laddstolpe Besöksparkering 2 51(705,00((((((((( 25(852,50(((((
Göteborg(Energi Platzer(P\garage(Rantorget(1(vån Johan(Willinsg(3 Dec(2010 Amplius((Consat)(Generation(2 Poolbilarna 2 38(423,00((((((((( 19(211,50(((((
Göteborg(Energi Slakthusgatan(7(((Marieholm() Slakthusgatan(7 Dec(2010 Garo(laddstolpe Företagsparkering 1 21(265,00((((((((( 21(265,00(((((
Göteborg(Energi Lilla(Bommen(((Move(About() Hamntorgsgatan Apr(2011 Turning(Point(Vägghängd Företagsparkering 2 44(458,00((((((((( 22(229,00(((((
Göteborg(Energi Frölunda(Torg(P\däck P\däck Apr(2011 Turning(Point(Vägghängd Besöksparkering 2 50(032,00((((((((( 25(016,00(((((
Göteborg(Energi Frölunda(Torg(P\plats P\plats(framför(nybygget(vid(Frölunda(Sjukhus Apr(2011 Garo(laddstolpe Besöksparkering 2 40(112,00((((((((( 20(056,00(((((
Göteborg(Energi Nordstan(p\hus(4:(vån Nordstan(p\hus(4:e(vån(mot(Ö(Hamngatan Mars(2011 Vägghäng(Turning(Point Besöksparkering 2 37(850,00((((((((( 18(925,00(((((
Göteborg(Energi Sjöräddningssällskapet(Långedrag Sjöräddningssällskapet Maj(2011 Vägghäng(Turning(Point Besöksparkering 2 39(461,00((((((((( 19(730,50(((((
Göteborg(Energi COOP(Backaplan Transport(g(19\21 Maj(2011 Turning(Point(vägghängd Besöksparkering 2 38(181,00((((((((( 19(090,50(((((
Göteborg(Energi Chalmers.Sven(hultinsgata(12 Svenhultinsg(12 Jun(2011 Garo(vägghängd Besöksparkering 1 20(200,00((((((((( 20(200,00(((((
Göteborg(Energi Liseberg(Södra(Entren(p\plats P\plats(Mölndalsvägen\Getebergsled Okt(2011 Garo(laddstolpe Poolbilarna 2 43(504,00((((((((( 21(752,00(((((
Göteborg(Energi Alaska,(Sisjön Sisjön Nov(2011 Garo(vägghängd Besöksparkering 1 20(100,00((((((((( 20(100,00(((((
Göteborg(Energi Platzer(P\garage(Rantorget(Taket Johan(Willinsgata(3 Okt(2011 Garo(laddstolpe Poolbilarna 9 109(400,00(((((( 12(155,56(((((
Göteborg(Energi ELYSEUM Västgötagatan(5 Okt(2011 Garo(laddstolpe Besöksparkering 1 26(150,00((((((((( 26(150,00(((((
Göteborg(Energi Lindholmen(SMS Lundholmspiren(1 Okt(2011 Garo(laddstolpe(SMS Publik(parkering 3 63(063,00((((((((( 21(021,00(((((
Göteborg(Energi Trafikkontoret Packhusplatsen(3 Jan(2012 Garo(laddstolpe 2 58(491,00((((((((( 29(245,50(((((
Göteborg(Energi Hamnen Amerikaskjulet(7 Jan(2012 Garo(laddstolpe 2 40(957,00((((((((( 20(478,50(((((
Göteborg(Energi Trafikkontoret Hedenparkering Sept/Okt(2012 7(Garo(laddstolpar 11 94(315,00((((((((( 8(574,09(((((((
Göteborg(Energi Gårdstenbostäder Kastanjegången(3 Juni(2012 1(stolpe(Garo(1(vägghängd(Garo 2 30(751,00((((((((( 15(375,50(((((
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Benämning Plats Driftsatt Fabrikat Användningsområde Antal8platser Kostnad kr/plats
Göteborg(Energi Trafikkontoret Saltholmsgatan(92 Aug(2012 Garo(laddstolpe 1 36(247,00((((((((( 36(247,00(((((
Göteborg(Energi Trafikkontoret Redegatan(9 Aug(2012 Garo(vägghängd 2 35(471,00((((((((( 17(735,50(((((
Göteborg(Energi Alaska Datavägen/Willys( Sept(2012 Garo(vägghängd( 1 16(288,00((((((((( 16(288,00(((((
Göteborg(Energi Publik(parkering Gjutgärnsgatan(12 Maj(2012 Garo(laddstolpe 1 26(612,00((((((((( 26(612,00(((((
Göteborg(Energi Heden(/Stensturegatan Stensturegatan Nov(2012 Garo(laddstolpe 3 42(750,00((((((((( 14(250,00(((((
Göteborg(Energi SDF(Torslanda Flygledarevägen(1 Nov(2012 1(vägghängd 2 14(368,00((((((((( 7(184,00(((((((
Göteborg(Energi Radiemotet Axeladlersgata Dec(2012 Garo(laddstolpe 5 63(706,00((((((((( 12(741,20(((((
Göteborg(Energi SDF(Frölunda/Högsbo Nymilsgatan(2 Nov(2012 Garo(laddstolpe 2 49(261,00((((((((( 24(630,50(((((
Göteborg(Energi SDF(Frölunda/Högsbo Lergöksgatan(2 Dec(2012 Garo(laddstolpe 2 31(412,00((((((((( 15(706,00(((((
Göteborg(Energi SDF(Västra(Hisingen Svartedalsgatan(2 Dec(2012 Garo(laddstolpe 2 37(747,00((((((((( 18(873,50(((((
Göteborg(Energi Focus(p\hus plan(4,5 Dec(2012 2(stolpar(1(vägghängd 6 55(980,00((((((((( 9(330,00(((((((
Göteborg(Energi SDN(Frölunda/Högsbo Morlivasväg(5 Dec(2012 Garo(Vägghängd 1 15(644,00((((((((( 15(644,00(((((
Göteborg(Energi Stena( p\hus(Danmarksterminal Jan(2013 1(Garo(vägghängd 2 23(364,00((((((((( 11(682,00(((((
Göteborg(Energi Härlanda Kålltorpsgatan(7 Jan(2013 Garo(laddstolpe 2 72(621,00((((((((( 36(310,50(((((
Göteborg(Energi Miljöförvaltning(Karljohan KarlJohansgatan(23 Feb(2013 Garo(vägghängd 1 30(544,00((((((((( 30(544,00(((((
Göteborg(Energi SDF(Bror(Nilssonsväg Bror(Nilssonsv(5 Feb(2013 Garo(laddstolpe 2 73(171,00((((((((( 36(585,50(((((
Göteborg(Energi P(bolaget(Haga Haga(Östergata(17 Feb(2013 3(Garo(vägghängd 5 58(820,00((((((((( 11(764,00(((((
Göteborg(Energi Transistorg Transistorgatan(2 Feb(2013 Garo(laddstolpe 2 17(140,00((((((((( 8(570,00(((((((
Göteborg(Energi Intraservice Rosenlundsgatan(4 Juli(2013 5(Garo(vägghängd 9 135(796,00(((((( 15(088,44(((((
Göteborg(Energi Innomhus(em(skandinavium skånegatan Juni(2013 Garo(laddstolpe 7 72(120,00((((((((( 10(302,86(((((
Göteborg(Energi Elsopbåt Slussgatan(1 Juni(2013 Garo(laddstolpe 1 41(332,00((((((((( 41(332,00(((((
Göteborg(Energi SDF(Angered Länkharvsgatan(p\däck Juli(2013 Garo(laddstolpe 3 53(140,00((((((((( 17(713,33(((((
Göteborg(Energi Novotel Klippan(1 Juni(2013 Garo(vägghängd 1 17(140,00((((((((( 17(140,00(((((
Göteborg(Energi Jula hantverksvägen(2 Juli(2013 Garo(Vägghängd 1 15(554,00((((((((( 15(554,00(((((
Göteborg(Energi Tuvetorg Tuve(Torg(8B Juni(2013 Garo(laddstolpe 2 41(782,00((((((((( 20(891,00(((((
Göteborg(Energi Nordstan P\hus(Nordstan(4(vån Aug(2013 2(Garo(vägghängd 4 48(590,00((((((((( 12(147,50(((((
Göteborg(Energi Frölundaskolan Positivgatan(3 Juli(2013 Garo(laddstolpe 4 76(048,00((((((((( 19(012,00(((((
Göteborg(Energi Galleleusgata(sdf Gallileiusgata(32 Okt(2013 Garo(laddstolpe 2 19(140,00((((((((( 9(570,00(((((((
Göteborg(Energi Ullevigatan(17(\(19 Ullevigatan(17 Juli(2013 Garo(laddstolpe 6 47(100,00((((((((( 7(850,00(((((((
Göteborg(Energi Tomtegatan( Tomtegatan(p\hus(HIGAB Aug(2013 Garo(Vägghängd 2 18(360,00((((((((( 9(180,00(((((((
Göteborg(Energi SDF(KarlJohansgatan( KarlJohansgatan(45 Okt(2013 Garo(Vägghängd 2 20(880,00((((((((( 10(440,00(((((
Göteborg(Energi Sjömagsinet 1 15(000,00((((((((( 15(000,00(((((
Göteborg(Energi Solängsgatan(sdf 2 40(000,00((((((((( 20(000,00(((((
Göteborg(Energi Höstvädersg(Sdf 2 20(000,00((((((((( 10(000,00(((((
Göteborg(Energi Chalmers 3 50(000,00((((((((( 16(666,67(((((
Göteborg(Energi Nordstan 4 60(000,00((((((((( 15(000,00(((((
Göteborg(Energi SDF(Askim(Högsbo 2 30(000,00((((((((( 15(000,00(((((
Göteborg(Energi SDF(V(Gbg(Trollbärsvägen 2 30(000,00((((((((( 15(000,00(((((
Göteborg(Energi Ale(torg 2 22(000,00((((((((( 11(000,00(((((
Göteborg(Energi SDF(Angered 5 70(000,00((((((((( 14(000,00(((((
Göteborg(Energi Lokalförvaltning 7 70(000,00((((((((( 10(000,00(((((
Göteborg(Energi 1(a(majgatan(Sdf 6 70(000,00((((((((( 11(666,67(((((
Göteborg(Energi Gatubolaget(30(platser 30 600(000,00(((((( 20(000,00(((((



Marknadsundersökning för  
Sustainable Innovation 
 
Datum: 2013-04-08 

 
 

Bilaga&5&–&Undersökningar&

Undersökningsinformation 

2 



Undersökningsinformation!

3 

 
1)  Få kunskap om var och i vilken omfattning 

en fortsatt utbyggnad av laddplatser 
företrädesvis ska ske  

2)  Kartlägga körmönster 
3)  Kartlägga laddningsmönster 
 
Laddhybridägare-/förare (av Toyota) 
 
Telefonintervjuer + enkäter 
Registrerad data via TSS-logger + laddsladdar 
 
Intervjuer: 2012-10-19 tom 2012-10-30 
Registrerad data: 2012-12 tom 2013-04 
 
105 st (101 st via telefon, 4 st  via enkäter) 
varav 39 st hade TSS logger och 4 st 
laddsladdar  
 
 
 

+/- 6,0  +/-10,0 
 
 
 
 

  

 
Syfte: 

 
 
 
 
 

Målgrupp: 
 

Metod:  
 
 

Fältinsamlingsperiod: 
 
 

Antal IP: 
 
 
 

Felmarginal:  
100 respondenter: 

 
 
 
 

 
 
 

Kommentarer till resultatet 

•  Urvalet för denna undersökning är hämtat från Toyotas kundregister och inte något slumpmässigt 
   urval av laddhybridägare i Sverige. Detta bör man ha i åtanke vid tolkningen av undersöknings- 
   resultatet.  
 
 
•  Den totala basen 105 respondenter. Den statistiska felmarginalen för denna bas ligger i spannet 
   +/-6,0 till +/-10,0 procentenheter. Vid nedbrytning på mindre segment blir alltså felmarginalen högre. 
 
 
•  Mot bakgrund av ovanstående resonemang måste resultatet, vid nedbrytning på t ex primär laddplats,  
   tolkas med stor försiktighet. Vår rekommendation är att betrakta skillnader i resultatet mellan 
   olika segment/delmålgrupper som indikationer eller möjliga tendenser. 
 
 
•  Slutligen vill vi också kommentera det faktum att 69% av respondenterna i denna undersökning 
   tidigare haft en hybridbil, vilket sannolikhet påverkar undersökningsresultatet. 



Registrerad data 

5 

6 
(Bas: TSS-logger= 39 st) 

Data från TSS 

Resor Sträcka Hastighet 



7 
(Bas: laddsladdar = 4 st) 

Data från laddsladdar 

Bakgrundsinformation om 
respondenterna 

8 



(Bas: samtliga= 105 st) 

B1: Vad har du för boende? 

9 

B2: Bor du i…? 

6% 
15% 11% 

67% 

1% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

14% 

44% 

11% 

31% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Storstadsomr. i 
innerstan 

Storstadsomr. i 
ytterområde 

Centralt i ort med 
>50 000 inv. 

I ytteromr. till ort 
med >50 000 inv. 

B3: Hur stort är ditt miljöintresse? 

10 

B4: Hur många personer ingår i ditt hushåll inklusive dig själv? 

2% 

21% 

46% 

31% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

1=Inte alls stort 2 3 4 5=Mycket stort 

Medelvärde: 4,07 

8% 

41% 44% 

8% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1 st 2 st 3-4 st 5 st eller fler 
(Bas: samtliga= 105 st) 



B5: Vilken är din ålder? 

11 

B6: Kön 

2% 
11% 

23% 

35% 
29% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

<31 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år >60 år 

Man, 86% 

Kvinna, 
14% 

(Bas: samtliga= 105 st) 

Undersökningsresultat – 
generellt om laddhybriden 

12 



1: Vad var anledningen till att du valde en laddhybrid? (Flervalsfråga) 

13 

8% 

2% 

4% 

6% 

12% 

20% 

21% 

30% 

49% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Annan anledning 

Körkomfort 

Valde inte själv 

Kör kortare sträckor/kan köra på el 

Intresserad av tekniken/ny teknik/
innovativt 

Hade Prius/hybrid/Toyota tidigare 

Låg driftskostnad 

Ekonomiskt fördelaktigt 

Miljöskäl 

(Bas: samtliga= 105 st) 

14 

2: Hur länge har du kört med din laddhybrid? 

<1 mån, 
21% 

1-2 mån, 
57% 

2-4 mån, 
19% 

4 mån el 
mer, 3% 

3: Hade du en hybridbil innan? 

Ja, 69% 

Nej, 31% 

(Bas: samtliga= 105 st) 



Undersökningsresultat – 
körning och körmönster 

15 

(5%) (3%) (-) (5%) (3%) (10%) (3%) (10%) (90%) (71%) 

16 

4: Hur långt kör du i snitt under en arbetsdag? 

5: Hur långt kör du i snitt under en ledig dag eller helgdag? 

(Bas: samtliga= 105 st) 

Siffrorna inom parentes visar undersökningsresultatet för de respondenter som deltagit i TSS-projektet 

Av siffrorna framgår  
att verklig reslängd  

stämmer bra överens med 
uppskattad reslängd 

per ledig dag för 
respondenter med 

TSS-logger (Bas: TSS-logger= 39 st) 

9% 3% 7% 10% 

70% 

8% 5% 10% 
18% 

59% 

8% 8% 11% 

72% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

<5 km 5-10 km 10-15 km 15-20 km >20 km 

Arbetsdag Ledig dag Genomsnitt enl TSS-logger 



17 

6: Vilken är den längsta sträckan som du normalt sett kör på en dag? 

7: Ungefär hur lång är denna sträcka? 

40% 
36% 

24% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Till arbetet=från arbetet Resa under arbetstid/till o. 
från möten 

För privata ärenden utanför 
arbetstid 

(Bas: samtliga= 105 st) 

  (-)  

Siffrorna inom parentes nedan visar resultatet för de respondenter som deltagit i TSS-projektet 

  (-) 
(13%) 
(8%) 

(80%) 

8: Har du ändrat ditt körmönster sedan du började köra laddhybrid (när det  
    gäller t ex körstil, val av parkeringsplatser eller planering av rutt)? 

18 

23% 

42% 

29% 29% 32% 30% 

49% 

26% 

42% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Haft hybridbil EJ haft hybridbil Totalt 

Ja, till stor del Ja, till viss del Nej 

Har ändrat körmönster till stor del/till viss del: 
•  Kör lugnare 
•  Kör mjukare 
•  Kör långsammare 
•  Accelererar försiktigare 

(Bas: samtliga= 105 st) 



9: Har du blivit mer medveten om bilens bränsleförbrukning sedan du började  
    köra laddhybriden? 

19 

44% 

77% 

54% 

21% 16% 20% 

34% 

6% 

26% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Haft hybridbil EJ haft hybridbil Totalt 

Ja, till stor del Ja, till viss del Nej 

(Bas: samtliga= 105 st) 

20 

10: Ungefär, hur stor är din bränsleförbrukning i snitt? (öppen fråga) 

•  Snitt:     0,34 l/mil 
•  Median:   0,34 l/mil 
•  Min:        0,10 l/mil 
•  Max:       0,80 l/mil 

9% 

19% 

45% 

18% 

10% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

(Bas: samtliga= 105 st) 



11: I din bil finns en display som visar den procentuella fördelningen mellan  
      rena el-mil respektive hybridmil. Hur, ungefär, ser denna fördelning ut? 

21 

Fördelning 2-25% elmil vs 98-75% hybridmil:  
anges av 27%    

Fördelning 27-45% elmil vs 73-55% hybridmil:  
anges av 17%    

Fördelning 53-90% elmil vs 47-10% hybridmil:  
anges av 16%    

Fördelning 50% elmil vs 50% hybridmil:  
anges av 9%    

Ca 1/3 av respondenterna har ingen uppfattning 
om fördelningen el- resp hybridmil 

  % elmil   % hybridmil 
•  Snitt:     38             62   
•  Median:  33  67 
•  Min:           2  98 
•  Max:     90  10 

(Bas: samtliga= 105 st) 

% elmil  % hybridmil 

12: Vad tror du främst påverkar proportionen på dina körda el. respektive  
      hybridmil? (Flervalsfråga) 

22 

5% 

7% 

1% 

2% 

5% 

6% 

9% 

14% 

15% 

16% 

17% 

19% 

50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Vet ej 

Annat 

Tiden det tar att ladda 

Resornas/turernas geogr. karaktär (inom/
utanför näromr) 

Körstil 

Stadskörning/landsvägskörning 

Anv. av elförbrukare i bilen 

Tillgång till boendeparkering med ladduttag 

Tillgång till offentliga laddplatser 

Utetemperatur 

Resornas/turernas hastighet (km/h) 

Tillgång till laddplats på arbetet 

Resornas/turernas längd 

Ingen nämnde ”Info/ 
kunskap om placering av 

offentliga laddplatser” eller 
”Vinterdäck”. 

(Bas: samtliga= 105 st) 



Undersökningsresultat – 
laddning och laddningsmönster 

23 

13: Har du tillgång till eluttag vid ditt boende? 
14: Har du tillgång till eluttag vid ditt arbete? 

24 

92% 

52% 47% 

8% 

48% 53% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Vid boende Vid arbete Både vid boende och 
arbete 

Ja Nej 

(Bas: samtliga= 105 st) 



15: Hur stor del av dina resor gör du med fulladdad bil? (Öppen fråga) 

25 

•  Snitt:      66% av resorna 
•  Median:   72% av resorna 
•  Min:          2% av resorna 
•  Max:     100% av resorna 

En andel om 39% anger att de gör 
90-100% av sina resor med fulladdad 
bil och, av dessa, 15% att de gör 
samtliga (100%) resor med fulladdad 
bil. 

11% 12% 

22% 

10% 

45% 

1% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 
(Bas: samtliga= 105 st) 

(Bas: laddsladdar = 4 st) 

16: Var laddar du vanligtvis bilen? 

26 

Hemma, 
85% 

På arbetet/
företags-
parkering, 

13% 

Off. 
laddplatser, 

2% 

17: På vilka andra ställen laddar du bilen? (Flervalsfråga) 

42% använder  
endast 1 st  
laddplats. 

(Bas: samtliga= 105 st) 



18: Om du fick önska, på vilken eller vilka platser skulle du helst vilja ha  
      möjlighet att ladda bilen? (Flervalsfråga) 

27 

1% 

23% 

23% 

3% 

19% 

25% 

28% 

41% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Vet ej 

Där jag laddar idag/ej behov av annan plats 

Annat 

Offentliga laddplatser utanför närområdet 

Offentliga laddplatser utmed gatan i innerstaden 

Hemma 

Offentliga laddplatser i närområdet 

På arbetet/företagsparkering 

(Bas: samtliga= 105 st) 

28 

Förslag på offentliga laddplatser i närområdet: 

Förslag på offentliga laddplatser utanför närområdet: 



29 

Förslag på andra laddplatser: 

19: Om du kunde ladda på denna/dessa platser, hur tror du att det skulle  
      påverka andelen elmil? 

30 

67% 

60% 

69% 

62% 

81% 

17% 

35% 

12% 

38% 

9% 

17% 

15% 

7% 

5% 

4% 

2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Om möjlighet ladda annat ställe (bas: 24 st) 

Om möjlighet ladda off. laddpl. utmed gatan innerstan 
(bas: 20 st) 

Om möjlighet ladda hemma (bas: 26 st) 

Om möjlighet ladda off. laddpl. i närområdet (bas: 29 st) 

Om möjlighet ladda på arbetet (bas: 43 st) 

Andel elmil skulle definitivt öka Andel elmil skulle troligtvis öka Ingen förändring Vet ej 



20: Känner du till några offentliga laddplatser? 

31 

Ja, 53% 

Nej, 47% 

(Bas: de som i fråga 16 eller 17 ej angivit ”Offentliga laddplatser” = 83 st) 

21: Om ja på fr. 20; Vilken/vilka typer av offentliga laddplatser känner du till? 

22: Om du vill ta reda på var olika offentliga laddplatser finns idag (både i och  
      utanför ditt närområde), vilka informationskällor använder du då? (Flervalsfråga) 

32 

8% 

9% 

1% 

2% 

4% 

5% 

8% 

23% 

46% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Annan informationskälla 

På andra Internet-sajter 

Via information från återförsäljare 

På Google maps 

Via vänner/kollegor/bekanta 

På sajten Uppladdning.nu 

Iphone-appen Charge & Drive 

På Google 

Jag vet inte var jag kan få tag i sådan information 

Exempel: 
•  Kommunens sajt 
•  Energileverantörers sajter 
•  Toyotas sajt 

Exempel: 
•  Trafikverket 
•  Via GPS 
•  Kommunen 

(Bas: samtliga= 105 st) 



23: Var skulle du vilja kunna hitta eller få information om offentliga  
      laddplatser? Dvs, vilka informationskällor skulle du föredra för detta  
      syfte? (Öppen fråga) 

33 

6% 

8% 

4% 

5% 

6% 

6% 

17% 

26% 

52% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Inget behov av sådan information 

Övrigt 

Google 

Via kommunen 

Via Toyota/återförsäljare vid köp av bilen 

Google Maps 

GPS 

Sajt på Internet/hemsidor 

App 

(Bas: samtliga= 105 st) 

24: Hur nöjd är du med laddinfrastrukturen generellt sett? (skala 1-5) 

34 

•  Snitt:     2,02 
•  Median:  2,00 

47% 

26% 

11% 
8% 7% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

1=Inte alls nöjd 2 3 4 5=Helt och hållet 
nöjd 

(Bas: samtliga= 105 st) 



25: Var tycker du att det saknas laddplatser idag? (Flervalsfråga) 

35 

3% 

12% 

19% 

3% 

10% 

15% 

16% 

17% 

19% 

27% 

30% 

45% 

60% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Vet ej 

Ingenstans/är nöjd som det är 

Annat 

Vid hemmet 

Utmed större vägar/europavägar 

På rastplatser 

På bensistationer placerade utanför tätort 

På bensinstationer inom tätort 

Offentliga laddplatser utmed gatan i innerstan 

På infartsparkeringar 

Vid arbetet 

I parkeringsgarage-/hus 

På parkeringsplatser vid köpcentra 

Exempel: 
•  Vägkrogar 
•  Idrottsplatser 
•  Järnvägsstationer 
•  Hotell 

(Bas: samtliga= 105 st) 

26: I vilken grad anser du att den befintliga laddinfrastrukturen generellt  
      sett påverkar hur mycket du kör på ren eldrift? (skala 1-5) 

36 

17% 
10% 8% 

19% 

45% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

1=I mycket låg 
grad 

2 3 4 5=I mycket hög 
grad 

Motivering: 
•  Räcker att ladda hemma 
•  Kör bara kortare sträckor 
•  Har anpassat mig till utbudet idag 
•  Laddkapaciteten påverkar mer 
•  Gör endast korta stopp=  
  skulle inte hinna ladda 

Motivering: 
•  Bilen har ju bara 20 km räckvidd 
•  Ju fler laddplatser desto mer eldrift 
•  Lätt att ladda bara det finns laddplatser 
•  Jag laddar så ofta det finns möjlighet 
•  Måste handla/stanna länge om det ska  
  vara något vits att ladda (ie fler platser?) 

(Bas: samtliga= 105 st) 



27a: Hur nöjd är du generellt sett med själva laddningen sett till de ställen  
        där du främst laddar? (skala 1-5) 

37 

1% 
7% 

14% 
25% 

53% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1=Inte alls nöjd 2 3 4 5=Helt och hållet 
nöjd 

•  Snitt:     4,23 
•  Median:  5,00 

(Bas: samtliga= 105 st) 

27b: Vad fungerar bra? (Flervalsfråga)   

38 

5% 

1% 

2% 

4% 

9% 

17% 

21% 

25% 

34% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Annat 

Att laddplatserna är belysta 

Kan använda vanlig hushållsel/vanliga uttag 

Säkerheten vad gäller anslutning och sladd 

Att laddplatserna är tillgängliga/ej upptagna 

Är enkelt/smidigt 

Bra/praktisk placering av kontakt-/sladdanslutning 
på bilen 

Laddsladden är lätt att hantera 

Går snabbt att ladda 

(Bas: samtliga= 105 st) 



27c: Vad fungerar mindre bra eller dåligt? (Flervalsfråga)  

39 
(Bas: samtliga= 105 st) 

10% 

10% 

2% 

3% 

6% 

6% 

7% 

8% 

10% 

13% 

30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Inget 

Annat 

Att man inte kan värma bilen med laddsladden 

Laddsladd passar inte i alla laddstolpar 

Tar lång tid att ladda 

Sladden är för kort 

Att laddplatserna är otillgängliga/upptagna 

Dålig/opraktisk placering av kontakt-/
sladdanslutning på bilen 

Dyr laddsladd (+går ej att låsa) 

Laddar ej fullt/så mycket som den ska 

Laddsladden är svår att hantera 

Slutsatser 

40 



Slutsatser 
1) Få kunskap om var och i vilken omfattning en fortsatt utbyggnad av laddplatser 
företrädesvis ska ske  

Den plats där man helst skulle vilja ha möjlighet att ladda bilen (utöver hemmet) är på arbetet; 
detta nämns av 41% av samtliga respondenter och 43% av dem som vanligtvis laddar hemma. 
Därefter är det offentliga laddplatser i närområdet som man också skulle vilja ha möjlighet 
att ladda på (nämns av 28%). När det gäller möjlighet till laddning vid offentliga laddplatser, i 
eller utanför närområdet, är det framför allt köpcentrum och parkeringshus-/platser som 
man åsyftar. 
 
Befintlig laddinfrastruktur får ett ganska svalt omdöme. På en 5-gradig skala får dagens 
laddinfrastruktur betyget 2 och hela 47% är inte alls nöjda med hur det ser ut idag. 
Vidare uppger 45% att befintlig laddinfrastruktur i mycket hög grad påverkar hur mycket de kör 
på ren eldrift. 
 
 
 
 
2) Kartlägga körmönster 

Majoriteten uppger att de kör >20 km per dag oavsett om det är vardag eller helgdag. Enligt 
TSS-datat är den genomsnittliga reslängden per dag ca 38 km och snittlängd per resa 12 
km. 
 
En andel om 69% av respondenterna har tidigare haft en hybridbil. Dessa personer har sedan 
tidigare anpassat sitt körmönster och fått en ökad medvetenhet om bränsleförbrukning, varför vi 
inte ser en så stor förändring hos dessa personer som hos de som börjat köra laddhybrid utan att 
först ha kört hybridbil. 

Slutsatser 

3) Kartlägga laddningsmönster 
 
Nästan alla (92%) har tillgång till eluttag vid boendet och det är också hemmet som är 
den i särklass vanligaste laddplatsen. Vidare ser vi att 42% idag endast använder en enda 
laddplats, dvs man laddar inte på olika ställen.  
 
En andel om 23% anger att de inte har behov av att kunna ladda bilen på annat ställe än där man 
laddar den idag. Det betyder å andra sidan att 77% har behov av att också kunna ladda på 
annan plats.  Om möjlighet fanns att ladda på de ytterligare ställen som man önskar 
kunna ladda på, uppger 68% att det definitivt skulle resultera i en ökning av andelen 
elmil och ca 90% att andelen elmil definitivt eller troligen skulle öka. 



Laddhybridsundersökning II – 
Sustainable Innovation 
 
Datum: 2013-10-25 

 
 

Undersökningsinformation 

44 



Undersökningsinformation!

45 

 
1)  Få kunskap om var och i vilken omfattning 

en fortsatt utbyggnad av laddplatser 
företrädesvis ska ske  

2)  Kartlägga körmönster 
3)  Kartlägga laddningsmönster 
 
Laddhybridägare-/förare (av Toyota) 
 
Telefonintervjuer 
 
Intervjuer: 2013-10-09 tom 2013-10-17 
 
 
101 st (varav 46 uppgav att de även deltog i 
mätningen oktober 2012) 
 
 
+/- 6,0  +/-10,0 
 
 
 
 

  

 
Syfte: 

 
 
 
 
 

Målgrupp: 
 

Metod:  
 

Fältinsamlingsperiod: 
 
 

Antal IP: 
 
 

Felmarginal:  
100 respondenter: 

 
 
 
 

 
 
 

Kommentarer till resultatet 

•  Urvalet för denna undersökning är hämtat från Toyotas kundregister och inte något slumpmässigt 
   urval av laddhybridägare i Sverige. Detta bör man ha i åtanke vid tolkningen av undersöknings- 
   resultatet.  
 
 
•  Den totala basen 101 respondenter. Den statistiska felmarginalen för denna bas ligger i spannet 
   +/-6,0 till +/-10,0 procentenheter. Vid nedbrytning på mindre segment blir alltså felmarginalen högre. 
 
 
•  Mot bakgrund av ovanstående resonemang måste resultatet, vid nedbrytning på t ex primär laddplats,  
   tolkas med stor försiktighet. Vår rekommendation är att betrakta skillnader i resultatet mellan 
   olika segment/delmålgrupper som indikationer eller möjliga tendenser. 
 
 
•  Denna mätning är en uppföljning av den undersökning som genomfördes i målgruppen under oktober 
   2012. Jämförelser mot resultatet av denna tidigare mätning görs genomgående i rapporten i diagram,      
   tabeller, i löpande text och/eller inom parentes intill värdet för denna mätning. 
 
 
•  Respondenternas bakgrundsprofil är i linje med mätningen 2012. Det innebär att de förändringar som 
   syns i denna mätning gällande attityd och beteende sannolikt är faktiska förändringar och inte 
   beroende på skillnader i sammansättningen av urvalet. 
 
 
•  Slutligen vill vi också kommentera det faktum att 73% av respondenterna i denna undersökning 
   tidigare haft en hybridbil, vilket sannolikhet påverkar undersökningsresultatet. 



Bakgrundsinformation om 
respondenterna 
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(Bas: samtliga= 101 st) 

B1: Vad har du för boende? 
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B2: Bor du i…? 

14% 
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31% 
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med >50 000 inv. 

2012 2013 
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2% 

21% 

46% 

31% 

1% 1% 

19% 

52% 

27% 
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20% 

40% 

60% 

1=Inte alls stort 2 3 4 5=Mycket stort 

2013 2013 

B3: Hur stort är ditt miljöintresse? 
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B4: Hur många personer ingår i ditt hushåll inklusive dig själv? 

Medelvärde: 4,03 (4,07) 

(Bas: samtliga= 101 st) 

8% 

41% 44% 
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48% 
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2012 2013 

B5: Vilken är din ålder? 
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B6: Kön 

(Bas: samtliga= 101 st) 
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B6: Hur många personer använder laddhybriden? 

51 
(Bas: samtliga= 101 st) 

Mätningen 2012  
baserades  

på 74 respondenter  
från företag och  

31 privatpersoner.  

Undersökningsresultat – 
generellt om laddhybriden 

52 



1: Vad var anledningen till att du valde en laddhybrid? (Flervalsfråga) 
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(Bas: samtliga= 101 st) 

2% 

1% 

7% 

1% 

25% 

1% 

34% 

28% 

57% 

8% 

2% 

4% 

6% 

12% 

20% 
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30% 

49% 
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Ekonomiskt fördelaktigt 

Miljöskäl 

2012 2013 
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2: Hur länge har du kört med din laddhybrid? 

3: Hade du en hybridbil innan? 

(Bas: samtliga= 101 st) 

2-4 mån, 
1% 6-12 

mån, 
18% 

>12 mån, 
81% 

Ja, 73% 

Nej, 27% 

Motsvarande  
siffror 2012  

var 69% (Ja)  
resp 31% (Nej)  



Undersökningsresultat – 
körning och körmönster 
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10% 
3% 2% 7% 
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(9%) (8%) (3%) (5%) (7%) (10%) (10%) (18%) (70%) (59%) 
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4: Hur långt kör du i snitt under en arbetsdag? 

5: Hur långt kör du i snitt under en ledig dag eller helgdag? 

(Bas: samtliga= 101 st) 

Siffrorna inom parentes visar undersökningsresultatet från 2012 
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6: Har du ändrat ditt körmönster sedan du började köra laddhybrid (när det  
    gäller t ex körstil, val av parkeringsplatser eller planering av rutt)? 
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Har ändrat körmönster till stor del/till viss del: 
•  Kör lugnare/mjukare/långsammare 
•  Accelererar försiktigare/lättare på gasen 
•  Planerar körningen/hur jag ska använda elen 
•  Tänker mig för innan jag kör/”behöver jag verkligen köra dit?” 

(Bas: samtliga= 101 st) 

20% 
40% 

26% 29% 

28% 

40% 

31% 30% 

52% 

20% 
44% 42% 
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20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Haft hybridbil EJ haft hybridbil Totalt 2013 Totalt 2012 

Ja, till stor del Ja, till viss del Nej 

7: Har du blivit mer medveten om bilens bränsleförbrukning sedan du började  
    köra laddhybriden? 
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(Bas: samtliga= 101 st) 

56% 
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100% 
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59 

8: Ungefär, hur stor är din bränsleförbrukning i snitt? (öppen fråga) 

•  Snitt:     0,34 l/mil (0,35) 
•  Median:   0,34 l/mil  (0,35) 
•  Min:        0,10 l/mil  (0,18) 
•  Max:       0,80 l/mil  (0,60) 

(Bas: samtliga= 101 st) 

9% 

19% 

45% 

18% 
10% 

2% 

18% 

42% 

30% 

8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

2012 2013 

9: I din bil finns en display som visar den procentuella fördelningen mellan 
rena el-mil respektive hybridmil. Hur, ungefär, ser denna fördelning ut? 

60 

Fördelning 2-25% elmil vs 98-75% hybridmil:  
anges av 29% (27%)    

Fördelning 26-42% elmil vs 74-58% hybridmil:  
anges av 18%    

Fördelning 53-100% elmil vs 47-0% hybridmil:  
anges av 22%    

Fördelning 50% elmil vs 50% hybridmil:  
anges av 7% (9%)    

25% (34%) av respondenterna har ingen 
uppfattning om fördelningen el- resp hybridmil 

  % elmil   % hybridmil 
•  Snitt:     39 (38)      61 (62)   
•  Median:  34 (33)  66 (67) 
•  Min:            2   (2)   0 (10) 
•  Max:       100  (90)       98 (98) 

(Bas: samtliga=  
101 st) 



10: Vad tror du främst påverkar proportionen på dina körda el- respektive  
      hybridmil? (Flervalsfråga) 

61 
(Bas: samtliga= 101 st) 

2% 

2% 

3% 

5% 

1% 

5% 

3% 

15% 

24% 
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Ingen nämnde ”Info/ 
kunskap om placering av 
offentliga laddplatser”, 

”Vinterdäck” eller ”Tiden  
det tar att ladda”. 

Undersökningsresultat – 
laddning och laddningsmönster 

62 



11: Har du tillgång till eluttag vid ditt boende? 
12: Har du tillgång till eluttag vid ditt arbete? 
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(Bas: samtliga= 101 st) 

92% 87% 

52% 
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Både vid 
boende och 
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Både vid 
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13: Hur stor del av dina resor gör du med fulladdad bil? (Öppen fråga) 
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•  Snitt:      73%   (66%) av resorna 
•  Median:    80%   (72%) av resorna 
•  Min:           0%     (2%) av resorna 
•  Max:      100%  (100%) av resorna 

En andel om 23% anger att de gör 
samtliga resor med fulladdad bil.  
Motsvarande siffra för 2012 låg på 
15%. 

(Bas: samtliga= 101 st) 
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14: Var laddar du vanligtvis bilen? 
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15: På vilka andra ställen laddar du bilen? (Flervalsfråga) 

(Bas: samtliga= 101 st) 
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100% 

Hemma På arbetet/företags-
parkering 
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16: Om du fick önska, på vilken eller vilka platser skulle du helst vilja ha  
      möjlighet att ladda bilen? (Flervalsfråga) 

66 
(Bas: samtliga= 101 st) 
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Förslag på offentliga laddplatser:  

gör 

17: Om du kunde ladda på denna/dessa platser, hur tror du att det skulle  
      påverka andelen elmil? 

68 

67% 

75% 

60% 

78% 

74% 

70% 

25% 

40% 

17% 

10% 

23% 

33% 

6% 

16% 

8% 
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Om möjlighet ladda annat ställe (bas: 3 st) 

Om möjlighet ladda hemma (bas: 4 st) 

Om möjlighet ladda off. laddpl. utmed gatan innerstan 
(bas: 15 st) 

Om möjlighet ladda off. laddpl.utanför närområdet (bas: 
18 st) 

Om möjlighet ladda på arbetet (bas: 19 st) 

Om möjlighet ladda off. laddpl. i närområdet (bas: 53 st) 

Andel elmil skulle definitivt öka Andel elmil skulle troligtvis öka Ingen förändring Vet ej 

Liksom i föregående mätning 
tror majoriteten att andelen elmil  
definitivt skulle öka om möjlighet 

fanns att ladda på önskade platser. 



18: Känner du till några offentliga laddplatser? 

69 

(Bas: de som i fråga 14 eller 15 ej angivit ”Offentliga laddplatser” = 90 st) 

Ja 
67% 

Nej 
33% 

Med hänsyn tagen till  
totala basen känner 71% 

till någon offentlig laddplats.  
Motsvarande siffra 2012 

 låg på 63%. 

70 

19: Om ja på fr. 18; Vilken/vilka typer av offentliga laddplatser känner du till? 



20: Upplever du att det idag finns fler offentliga laddplatser jämfört med för ca ett     
      år sedan? 

71 
(Bas: upplever att det finns fler offentliga laddplatser idag= 28 st) 

21: Har ökningen av antal offentliga laddplatser resulterat i en större andel rena  
      elmil? 

Ja, 39% 

Nej, 55% 

Vet ej, 
6% 

(Bas: samtliga= 71 st) 
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22: Om du vill ta reda på var olika offentliga laddplatser finns idag (både i och  
      utanför ditt närområde), vilka informationskällor använder du då? (Flervalsfråga) 
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Exempel: 
•  Kommunens sajt 
•  Energileverantörers sajter 

Exempel: 
•  Bensinmack 
•  Kommunen 

(Bas: samtliga= 101 st) 



23: Hur nöjd är du med laddinfrastrukturen generellt sett? (skala 1-5) 
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•  Snitt:     2,12 (2,02) 
•  Median:  2,00  (2,00) 

(Bas: samtliga= 101 st) 
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24: Var tycker du att det saknas laddplatser idag? (Flervalsfråga) 

74 

Exempel: 
•  Flygplatser 
•  Järnvägsstationer 
•  Hotell 

(Bas: samtliga= 101 st) 



25: I vilken grad anser du att den befintliga laddinfrastrukturen generellt  
      sett påverkar hur mycket du kör på ren eldrift? (skala 1-5) 

75 
(Bas: samtliga= 101 st) 
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26a: Hur nöjd är du generellt sett med själva laddningen sett till de ställen  
        där du främst laddar? (skala 1-5) 

76 

•  Snitt:     4,52 (4,23) 
•  Median:  5,00  (5,00) 

(Bas: samtliga= 105 st) 
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26b: Vad fungerar bra? (Flervalsfråga)   

77 
(Bas: samtliga= 101 st) 
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26c: Vad fungerar mindre bra eller dåligt? (Flervalsfråga)  
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(Bas: samtliga= 101 st) 
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Slutsatser 
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Slutsatser 

1) Få kunskap om var och i vilken omfattning en fortsatt utbyggnad av laddplatser 
företrädesvis ska ske  

Vi ser i denna mätning en större önskan om möjlighet att kunna ladda bilen på offentliga 
laddplatser såväl i närområdet (52% jmf med 28% 2012) som utanför (18% jmf med 3%). 
Fortfarande är det framför allt laddplatser i köpcentrum och parkeringshus-/platser som man 
åsyftar. Om möjlighet fanns att ladda på de ytterligare ställen som man önskar kunna 
ladda på, uppger drygt 90% att andelen elmil definitivt eller troligen skulle öka. 
 
Dagens laddinfrastruktur får även i år ett ganska svalt omdöme. På en 5-gradig skala får 
befintlig laddinfrastruktur betyget 2,1 och hela 48% är inte alls nöjda med hur det ser 
ut idag.  
 
 
 
2) Kartlägga körmönster 

Vi kan även i år konstatera att majoriteten kör >20 km per dag oavsett om det är vardag 
eller helgdag. Dessutom är det en något större andel i denna mätning som kör >20 km dagligen 
jmf med 2012. Vid ett förfinande av intervallen ser vi också att 36% uppger att de kör >50 km 
per arbetsdag och 25% att de kör denna sträcka varje ledig dag/helgdag. 
 
Vi kan konstatera en generell ökning i medvetenhet om bränsleförbrukning och 
fördelningen av el- respektive hybridmil. De 73% av respondenterna som tidigare haft en 
hybridbil är något mer medvetna om bränsleförbrukningen än övriga. Skillnaden i medvetenhet 
om bränsleförbrukningen har dock planat ut något jmf med föregående mätning. 



Slutsatser 
3) Kartlägga laddningsmönster 
 
En andel om 87% har tillgång till eluttag vid boendet och det är också hemmet som är 
den i vanligaste laddplatsen. Nästan hälften av respondenterna (46%) uppger att de endast 
använder en enda laddplats, dvs man laddar inte på olika ställen. En andel om 16% anger att 
de inte har behov av att kunna ladda bilen på annat ställe än där man laddar den idag.  
 
Det betyder å andra sidan att 77% har behov av att också kunna ladda på annan plats.  
 
Andelen resor som görs med fulladdad bil har ökat (snitt 73% jmf med 66% 2012). Hela 
23% anger att de gör samtliga resor med fulladdad bil, vilket kan jämföras med 15% föregående 
år. 

 
 
 

2013-10-30 

Undersökning bland 
bilpendlare 
 
 
Sustainable Innovation 
 



Innehåll!

 
 
•  Undersökningsfakta 
 
•  Bakgrundsinformation om respondenterna 

•  Resultat 
   

•  Slutsatser och rekommendationer 

Undersökningsfakta 



 
 
 
21/10/2013 - 26/10/2013 
 
Webbformulär 
 
Bilpendlare i Stockholmsområdet 
 
 
1 000 IP (85% egen bil, 15% tjänstebil) 
 
 
 
1 000 respondententer 
+/- 1,9% 
+/- 3,2% 
 

 
 

Fältinsamling: 
 

Metod:  
 

Målgrupp: 
 
 

Antal respondenter: 
 
 

Felmarginal vid 95% 
konfidensintervall: 

Observerat %-tal 10%/90% 
50%/50% 

Undersökningsfakta!

Bakgrundsinformation om 
respondenterna 



Kön & ålder 

B1. Kön 

B2. Ålder 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

Man 
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Hushållsstorlek 

B3. Barn i hushållet 

B4. Antal personer i hushållet 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 
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B8. Bor du i… 

Inkomst & område/boende 

B5. Hur stor är din personliga bruttoinkomst/år? 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

Innerstan 
16% 
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/förort 
84% 

Intressen 

B6 & B7. Hur stort är ditt…? 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 
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14% 16% 
5% 5% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Miljöintresse Intresse för motion 

Inte alls stort 

Inte så stort 

Varken eller 

Ganska stort 

Mycket stort 



Vägen till arbetet 

B9. Hur långt har du till jobbet (enkel väg)? 

B10. Hur mycket tid spenderar du i bilen sammantaget under en arbetsdag? 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

10% 
18% 

25% 

16% 
10% 

20% 

1% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

<5 km 5-10 km 10-15 km 15-20 km 20-25 km >25 km Vet ej 

11% 

31% 
24% 

19% 

10% 
5% 

1% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

<15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min 1-1,5 timma 1,5-2 timmar >2 timmar 

Parkeringsmöjligheter & flexibilitet 

B11. Har du bra parkeringsmöjligheter i närheten eller vid din arbetsplats? 

B12. Hur stor flexibilitet har du när det gäller dina arbetstider? 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

Ja 
98% 

Nej 
2% 

23% 

38% 

19% 21% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Mycket stor flexibilitet Ganska stor flexibilitet Ganska liten flexibilitet Mycket liten/ingen 
flexibilitet 



Typ av arbete & ärenden 

B13. Arbetar du företrädesvis…?  B14. Är ditt arbete i huvudsak…? 

B15. Hur ofta gör du ärenden till/från jobbet? 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

32% 
39% 

23% 

7% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Dagligen Några ggr/vecka Enstaka ggr/vecka Mer sällan/aldrig 

Inomhus 
96% 

Utomhus 
4% 

Stillasittande 
70% 

Rörligt 
30% 

Resultat 



Bilen till och från jobbet 

1.   Hur många dagar, under en normal arbetsvecka, tar du bilen hela vägen till  
     och från jobbet?  

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

71% 
81% 

73% 

15% 
10% 

14% 

11% 6% 10% 
2% 2% 2% 
1% 1% 1% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Egen bil Tjänstebil Totalt 

5 dagar/vecka 4 dagar/vecka 3 dagar/vecka 

2 dagar/vecka 1 dag/vecka 

Alternativt färdsätt 

2. På vilket eller vilka sätt tar du dig till och från jobbet de dagar du inte tar   
    bilen? (Flervalsfråga) 

(Bas: 273 = ställer bilen minst 1 dag/vecka) 

41% 
37% 

21% 

15% 

7% 

2% 2% 1% 
0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 



Benägenhet – ställa bilen 3 arb.dgr el. mer/vecka 

3a. Skulle du kunna tänka dig att ställa bilen hemma och ta dig till och från    
      jobbet på annat sätt 3 arbetsdagar i veckan eller mer? 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

14% 14% 14% 

30% 31% 30% 

36% 34% 36% 

19% 22% 20% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Egen bil Tjänstebil Totalt 

Ja, definitivt Ja, troligen 
Nej, troligen inte Nej, definitivt inte 

De 14% som definitivt kan ställa bilen 3 arbetsdagar/
vecka eller mer är 144 st till antalet. Av dessa 144  
personer är det endast 69 st som använder bilen till/
från arbetet varje dag, vilket framgår av fråga 1. Dvs,  
75 st ställer redan idag bilen minst 1 arbetsdag/vecka. 

Benägenhet – ställa bilen 2 arbetsdagar/vecka 

3b. Skulle du kunna tänka dig att ställa bilen hemma och ta dig till och från    
      jobbet på annat sätt 2 arbetsdagar per vecka? 

(Bas: 856 st = de som inte definitivt kan tänka sig att ställa bilen 3 arbetsdagar/vecka eller mer) 

3% 9% 4% 

38% 27% 36% 

37% 

30% 
36% 

22% 
34% 

24% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Egen bil Tjänstebil Totalt 

Ja, definitivt Ja, troligen 

Nej, troligen inte Nej, definitivt inte 



Benägenhet – ställa bilen 1 arbetsdag/vecka 

3c. Skulle du kunna tänka dig att ställa bilen hemma och ta dig till och från    
      jobbet på annat sätt 1 arbetsdag per vecka? 

(Bas: 820 st = de som inte definitivt kan tänka sig att ställa bilen 2 arbetsdagar/vecka) 

9% 5% 8% 

38% 
34% 

36% 

33% 
39% 34% 

20% 
33% 

22% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Egen bil Tjänstebil Totalt 

Ja, definitivt Ja, troligen 
Nej, troligen inte Nej, definitivt inte 

Summering – benägenhet att ställa bilen 

14% 

18% 

25% 

54% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Definitivt minst 3 dagar 

Definitivt minst 2 dagar 

Definitivt minst 1 dag 

Definitivt + troligen minst 1 dag 

I diagrammet nedan sammanfattas benägenheten att ställa bilen för olika antal 
dagar sett till totala antalet respondenter i undersökningen. (Siffrorna nedan  
aggregeras upp efter ”definitivt minst 3 dagar”, dvs i ”definitivt minst 2 dagar” ingår 
också ”definitivt minst 3 dagar” osv.) 



Benägenhet att ställa bilen – olika delmålgrupper 

Nedan presenteras de delmålgrupper som tydligt avviker från snittet. Siffrorna  
nedan är beräknade utifrån totala antalet respondenter i undersökningen. 

Kan definitivt tänka sig att ställa bilen 3 arbetsdagar/vecka eller mer: 
(snittet sett till totala antalet respondenter=14%) 
 

    Andel  Bas*  
•  Arbetar företrädesvis utomhus:   57%  24 st 
•  Mycket stort miljöintresse:   36%  23 st 
•  <5 km till arbetet enkel väg:   32%  33 st 
•  1 person i hushållet:    29%  47 st 
•  Mycket stort intresse för motion:   27%  46 st 
•  Ärenden till/från jobbet enstaka ggr/vecka:  23%  53 st 
•  1-1,5 timma i bil per arbetsdag:   22%  22 st 
•  <15 min i bil per arbetsdag:   21%  23 st 
•  Mycket stor flexibilitet avs. arbetstider:  20%  47 st 

Kan definitivt inte tänka sig att ställa bilen 1 arbetsdag/vecka: 
(snittet sett till totala antalet respondenter=18%) 

    Andel  Bas*  
•  1-1,5 timma i bil per arbetsdag   39%  18 st   
•  Inte alls stort miljöintresse:   36%  17 st 
•  Inte alls stort intresse för motion:   32%  17 st 
•  Mycket liten/ingen flexibilitet avseende arbetstider:  30%  63 st 
•  >25 km till arbetet enkel väg:   27%  53 st 

* Observera att basen är liten för vissa delmålgrupper ovan 

Skäl till varför man inte kan ställa bilen 

4. Vänligen ange skälen till varför du inte kan tänka dig att ställa bilen och ta   
    dig till arbetet på annat sätt? (Flervalsfråga) 

(Bas: 457 st = kan definitivt inte/troligen inte tänka sig att ställa bilen någon arbetsdag) 

62% 

38% 34% 32% 
26% 24% 

2% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 



7% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

6% 

8% 

9% 

9% 

22% 

29% 

32% 

41% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Annat 

Så snart det är bra väder 

Ibland svårt att hitta parkering 

Fördel att ibland kunna slippa bilen efter jobbet 

Finns fungerande kollektivtrafik 

Övriga behöver bilen bättre 

Om jag slipper göra ärenden på vägen 

Så snart kollektivtrafiken blivit billigare 

Kan samåka 

Om jag kan få mer flexibel arbetstid 

Tidsvinst 

Slippa köra själv/bekvämt/kan göra annat 

Slippa köer/trafiken 

Så snart kollektivtrafiken blivit bättre 

Miljöskäl 

Kostnadsskäl 

Hälsoskäl/motion/frisk luft 

Skäl till varför man kan ställa bilen 

5. Vänligen ange skälen till varför du skulle kunna tänka dig att ställa bilen och  
    ta dig till arbetet på annat sätt? (Öppen flervalsfråga) 

(Bas: 543 st = kan definitivt/troligen tänka sig att ställa bilen minst 1 arbetsdag/vecka) 

Alternativt färdsätt om ställa bilen oftare 

6. På vilket eller vilka sätt skulle du ta dig till och från jobbet den eller de dagar  
    då du skulle kunna ställa bilen hemma? (Flervalsfråga) 

(Bas: 543 st = kan definitiv/troligen tänka sig att ställa bilen minst 1 arbetsdag/vecka) 

70% 

50% 

27% 

19% 
14% 

4% 2% 
8% 

1% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 



Till från jobbet under Obama-besök 

7. Hur tog du dig till och från jobbet när president Obama var på besök i  
    Stockholm? (Flervalsfråga) 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

60% 

15% 13% 
7% 

4% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

8. Vad konkret, om något, skulle kunna få dig att oftare ställa bilen hemma och  
    ta dig till och från jobbet på annat sätt? (Öppen flervalsfråga) 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

19% 
7% 

5% 
1% 
1% 
1% 
1% 
2% 
3% 
3% 
3% 
3% 
4% 
4% 
4% 
4% 
5% 
6% 
6% 

7% 
8% 
8% 

19% 
48% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Inget 
Annat 
Vet ej 

Höjda förmånsvärden 
Lågpristaxi 

Bilförbud 
Mindre trängsel/personer på kollektiva färdmedel 

Elcykel 
Höjda biltullar 

Bättre cykelvägar 
Längre/fortsatta bilköer 

Miljöskäl 
Slippa ärenden till/från jobbet 

Kortare avstånd till/från kollektiva färdmedel 
Hälsoskäl 

Ökade möjligheter att arbeta hemma 
Samåkning 

Höjda bensinkostnader 
Kortare arbetsdagar/ändrade arbetstider 

Bättre väder 
Tidsvinst gm annat färdmedel 

Annat arbete/annan arbetsplats 
Billigare kollektivtrafik 

Bättre/turtätare/mer tillförlitlig kollektivtrafik 

Drivkrafter för att ställa bilen oftare – spontant 



14% 

10% 

7% 

8% 

9% 

12% 

12% 

15% 

16% 

16% 

30% 

30% 

32% 

35% 

41% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Inget av ovanstående 

Annat 

En avgiftshöjning med 50% för biltullar 

Larmrapporter avseende miljö och föroreningar 

Ökad möjlighet att flexa 

Möjlighet att via arbetsgivaren nyttja bilpool 

Möjlighet att via arbetsgivaren kunna nyttja elcykel 

En prishöjning med 50% på bensin/diesel 

Sämre parkeringsmöjligheter vid arbetsplatsen 

En ökning av tiden i bilkö till och från jobbet med 
50% 

Kortare avstånd från hemmet/arbetet till kollektiva 
färdmedel 

Ökad möjlighet att arbeta hemma 

Möjlighet att få månadskort/kostnader för kollektiva 
färdmedel betalda av arbetsgivaren 

En kostnadsminskning med 50% för kollektiva 
färdmedel 

Mer tillförlitlig/punktlig kollektivtrafik 

Drivkrafter för att ställa bilen oftare – givna alternativ 

9. Vilka av nedanstående faktorer skulle definitivt få dig att ställa bilen hemma  
    minst 1 arbetsdag per vecka och ta dig till och från jobbet på annat sätt?   
    (Flervalsfråga) 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

Exempel på annat: 
-  Bättre busstider 
-  Fler direktbussar 
-  Snabbare kommunala färdmedel 
-  Promenadavstånd till arbetet 

Informationstext  



Benägenhet efter informationstext –  
ställa bilen 3 arbetsdagar eller mer/vecka 

10a. Skulle du kunna tänka dig att ställa bilen hemma och ta dig till och från    
      jobbet på annat sätt 3 arbetsdagar i veckan eller mer? 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

14% 15% 

30% 29% 

36% 37% 

20% 19% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Före informationstext Efter informationstext 

Ja, definitivt Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, definitivt inte 

Benägenhet efter informationstext –  
ställa bilen 2 arbetsdagar/vecka 

10b. Skulle du kunna tänka dig att ställa bilen hemma och ta dig till och från    
      jobbet på annat sätt 2 arbetsdagar per vecka? 

(Bas: 849 st = de som inte definitivt kan tänka sig att ställa bilen 3 arbetsdagar/vecka eller mer) 

4% 3% 

36% 40% 

36% 
37% 

24% 21% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Före informationstext Efter informationstext 

Ja, definitivt Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, definitivt inte 



Benägenhet efter informationstext –  
ställa bilen 1 arbetsdag/vecka 

10c. Skulle du kunna tänka dig att ställa bilen hemma och ta dig till och från    
      jobbet på annat sätt 1 arbetsdagar i vecka? 

(Bas: 805 st = de som inte definitivt kan tänka sig att ställa bilen 2 arbetsdagar/vecka) 

8% 8% 

36% 37% 

34% 35% 

22% 20% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Före informationstext Efter informationstext 

Ja, definitivt Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, definitivt inte 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

Benägenhet – före resp. efter informationstext 

14% 

18% 

25% 

54% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Definitivt minst 3 dagar 

Definitivt minst 2 dagar 

Definitivt minst 1 dag 

Definitivt + troligen minst 
1 dag 

15% 

17% 

25% 

54% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Definitivt minst 3 dagar 

Definitivt minst 2 dagar 

Definitivt minst 1 dag 

Definitivt + troligen minst 
1 dag 

Före informationstext: Efter informationstext: 



11. Skulle du i högre grad vara villig att ställa bilen hemma om du visste att  
      samtliga på din arbetsplats eller i din bekantskapskrets gjorde detta ? 

(Bas: 1 000 st = samtliga) 

Omgivningens påverkan 

Ja, definitivt 
10% 

Ja, troligen 
29% 

Nej, troligen 
inte 
39% 

Nej, definitivt 
inte 
22% 

Omgivningens påverkan i olika delmålgrupper  



Omgivningens påverkan i olika delmålgrupper  

Slutsatser och 
rekommendationer 



Slutsatser 

•  Det finns inga signifikanta skillnader i benägenhet att ställa bilen mellan dem som kör egen 
bil och dem som kör tjänstebil. 

•  En andel om 25% av Stockholms bilpendlare skulle definitivt kunna tänka sig att ställa 
bilen minst 1 arbetsdag per vecka och 14% minst 3 arbetsdagar per vecka. 

•  Benägenheten för att ställa bilen är störst hos dem med ett genuint intresse för motion och/
eller miljö, enpersonshushåll och bland de som har kort resväg (<5 km) till jobbet. 

•  Tidsskäl är det som främst anges som invändning mot att ställa bilen… 

•  …medan hälso-, kostnads- och miljöskäl är det som främst nämns som motiv för att ställa 
bilen minst en arbetsdag per vecka. 

•  En mer tillförlitlig/punktlig kollektivtrafik till ett lägre pris (än idag) är det som framför allt 
skulle kunna få stockholmarna att överväga att ställa bilen i större utsträckning. 

•  Den andel av respondenter som påverkas av informationstexten om de positiva effekterna av 
minskad biltrafik och fysisk aktivitet visade sig vara försumbar. De som påverkas av denna 
typ av argument besitter redan kunskapen, vilket framgår av svaren från dem som idag 
redan ställer bilen eller kan tänka sig att göra detta. 

•  Det sociala trycket tycks däremot ha en viss påverkan när det gäller benägenheten att ställa 
bilen; i synnerhet bland dem <31 år, boende i innerstan och med ett genuint miljöintresse. 

•  En andel om 26% anger att de inte kan ställa bilen eftersom de behöver den i jobbet. En del 
av dessa personer skulle sannolikt kunna reducera sitt bilpendlande om möjlighet att nyttja 
bilpool på arbetsplatsen fanns. 

Rekommendationer inför vidare diskussioner 

•  Argument baserade på miljöpåverkan och positiva hälsoeffekter (likt dem i 
informations-texten i denna mätning) hjälper föga i ambitionen att få fler att ställa bilen. 
Dessa argument är självfallet viktiga men har uppenbarligen svårt att själva påverka 
bilpendlingen i nedåtgående riktning.  

•  Det tycks inte finnas någon bilpendling som med lätthet kan tas bort. Flera refererar till 
förbättrad och billigare kollektivtrafik, vilket står utanför flera intressenters möjlighet att 
påverka.  

•  För den minskning av bilpendlingen i Stockholm som ev. skulle kunna tas bort har 
arbetsgivaren har en central roll. Det framgår på flera ställen i undersökningsresultatet 
och är särskilt tydligt i frågan om vad som definitivt skulle få en att ställa bilen minst 1 
arbetsdag per vecka. Om arbetsgivaren kunde stå för månadskort/kostnaderna för att åka 
kollektivt uppger 32% av Stockholms bilpendlare att de definitivt skulle ställa bilen minst 1 
arbetsdag per vecka. Ökade möjligheter att arbeta hemma skulle leda till att 30% definitivt 
ställde bilen minst 1 arbetsdag samtidigt som en andel om 12% uppger att denna effekt 
skulle kunna uppnås om arbetsgivaren hade en bilpool som man kunde nyttja och/eller om 
arbetsplatsen hade elcyklar avsedda att nyttjas för de anställda. 

•  Av de som ibland ställer bilen idag uppger en del att de tar sig till och från arbetet med 
cykel. Det är också cykeln som flera tänker sig som alternativt färdmedel de dagar de skulle 
kunna ställa bilen hemma. För att påverka cyklingen i positiv riktning skulle man vilja 
säkerställa att alla Stockholmare känner till var man enkelt hittar information om cykelvägar 
etc. Detta i form av t ex väl fungerande appar eller via olika reseplanerarsajter för cyklister. 
En intressant aspekt här är också elcyklar och hur olika intressenter i samhället skulle 
kunna bidra till minskad bilpendling genom ev sponsring/bidrag av elcyklar. 



BILAGA&6&(&DATA&FRÅN&CITYKÖRCYKEL

VECKA&1
Genomsnittlig&

bränsleförbrukning
Certifierad&

bränsleförbrukning
Genomsnittlig&CO2&

(från&fossilbränsle) Certifierad&CO2 Energi/km
CO2Autsläpp&från&

laddning
Total&CO2A

utsläpp&per&km
Diesel 0,62&l/mil 0,53&l/mil 161&g/km 138&g/km 161&g/km
Bensin 0,81&l/mil 0,86&l/mil 186&g/km 198&g/km 186&g/km
Hybrid 0,59&l/mil 0,39&l/mil 134&g/km 89&g/km 134&g/km
Laddhybrid 0,02&l/mil 0,21&l/mil 4&g/km 49&g/km 118,9&Wh/km 12&g/km 16&g/km

VECKA&2
Genomsnittlig&

bränsleförbrukning
Certifierad&

bränsleförbrukning
Genomsnittlig&CO2&

(från&fossilbränsle) Certifierad&CO2 Energi/km
CO2Autsläpp&från&

laddning
Total&CO2A

utsläpp&per&km
Diesel 0,72&l/mil 0,53&l/mil 188&g/km 138&g/km 188&g/km
Bensin 0,89&l/mil 0,53&l/mil 233&g/km 138&g/km 233&g/km
Hybrid 0,55&l/mil 0,39&l/mil 127&g/km 89&g/km 127&g/km
Laddhybrid 0,09&l/mil 0,21&l/mil 21&g/km 49&g/km 137,3&Wh/km 14&g/km 35&g/km
Elbil 195,6&Wh/km 20&g/km 20&g/km

1ADAGS&TEST
Genomsnittlig&

bränsleförbrukning
Certifierad&

bränsleförbrukning
Genomsnittlig&CO2&

(från&fossilbränsle) Certifierad&CO2 Energi/km
CO2Autsläpp&från&

laddning
Total&CO2A

utsläpp&per&km
Laddhybrid 0,19&l/mil 0,21&l/mil 44,7 49&g/km 125,1&Wh/km 13&g/km 57&g/km
Hybrid 0,49&l/mil 0,39&l/mil 111,5 89&g/km 112&g/km

Karin Nilsson



25#28%mars%2013

Datum Starttid Sluttid Från Till

Mätarställning3

resans3start

Mätarställning3

resans3slut Reslängd

Bränsle7

förbrukning Restid Medelhastighet Temp VäglagFörare
2013%03%25 kl)08:10 kl)09:12 Sollentuna Storgatan 292)km 306)km 14,3)km 7,8)l/100km 01:02 13,84)km/h %1)°C Torrt 3

2013%03%25 kl)11:00 kl)11:25 Storgatan Lindhagensgatan 306)km 312)km 6,3)km 6,8)l/100km 00:25 15,12)km/h 4)°C Torrt 3

2013%03%25 kl)13:05 kl)13:37 Lindhagensgatan Storgatan 312)km 319)km 6,5)km 7,2)l/100km 00:32 12,19)km/h 6)°C Torrt 3

2013%03%25 kl)17:25 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 319)km 332)km 13,5)km 5,9)l/100km 00:35 23,14)km/h 6)°C Torrt 3

2013703725 Total3körsträcka 413km Total3tid 02:34 15,823km/h

2013%03%26 kl)08:05 kl)09:04 Sollentuna Storgatan 332)km 347)km 14,3)km 7,4)l/100km 00:59 14,54)km/h %1)°C Torrt 3

2013%03%26 kl)17:15 kl)17:55 Storgatan Sollentuna 347)km 360)km 13,5)km 6,8)l/100km 00:40 20,25)km/h 3)°C Torrt 3

2013%03%26 kl)18:40 kl)18:55 Sollentuna Kista)Galleria 360)km 365)km 4,6)km 6,2)l/100km 00:15 18,40)km/h 1)°C Torrt 3

2013%03%26 kl)20:10 kl)20:26 Kista)Galleria Sollentuna 365)km 369)km 4,5)km 6,7)l/100km 00:16 16,88)km/h %2)°C Torrt 3

2013703726 Total3körsträcka 373km Total3tid 02:10 17,033km/h

2013%03%27 kl)08:05 kl)09:24 Sollentuna Storgatan 369)km 391)km 21,4)km 7,5)l/100km 01:19 16,25)km/h %2)°C Torrt 3

2013%03%27 kl)11:04 kl)11:32 Storgatan Hagagatan 391)km 395)km 3,6)km 10,1)l/100km 00:28 7,71)km/h 8)°C Torrt 3

2013%03%27 kl)12:40 kl)12:58 Hagagatan Storgatan 395)km 398)km 3,4)km 7,3)l/100km 00:18 11,33)km/h 6)°C Torrt 3

2013%03%27 kl)16:25 kl)17:02 Storgatan Sollentuna 398)km 411)km 13,4)km 6,8)l/100km 00:37 21,73)km/h 7)°C Torrt 3

2013703727 Total3körsträcka 423km Total3tid 02:42 15,483km/h

2013%03%28 kl)08:05 kl)08:46 Sollentuna Storgatan 411)km 426)km 14,3)km 5,8)l/100km 00:41 20,93)km/h %3)°C Torrt 3

2013%03%28 kl)10:40 kl)11:10 Storgatan Kungens)Kurva 426)km 444)km 18,2)km 4,9)l/100km 00:30 36,40)km/h 4)°C Torrt 3

2013%03%28 kl)13:20 kl)13:58 Kungens)Kurva Storgatan 444)km 462)km 17,8)km 6,0)l/100km 00:38 28,11)km/h 6)°C Torrt 3

2013%03%28 kl)14:36 kl)15:30 Storgatan Sollentuna)m.)Besök 462)km 478)km 16,1)km 7,1)l/100km 00:54 17,89)km/h 6)°C Torrt 3

2013703728 Total3körsträcka 663km Total3tid 02:43 24,443km/h

1863km TOTAL3TID 10:09

00:05

Tekniska3data TOYOTA)AURIS)2,0)D%4D)NGA976

Mätarställning)vid)tankning)innan)test 290)km TILLVERKAD 2012%11 KOLDIOXID

Mätarställning)vid)tankning)efter)test 482)km REG.)DATUM 2012%12%17 )))BLANDAD)KÖRNING

CHASSI)NR. SB1MF3JE20E002349 )))LANDSVÄGSKÖRNING

Antal)liter)till)full)tank 11,74 VÄXELLÅDA manuell )))STADSKÖRNING

Total)reslängd 190)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km MOTORTYP 91#kW,#(124hK),#1998#cc# BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Total)restid 10:19 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min BRÄNSLE Diesel )))BLANDAD)KÖRNING

DÄCK Dubbfria)vinterdäck )))LANDSVÄGSKÖRNING

Medelhastighet 18,39)km/h KAROSS Femdörrars )))STADSKÖRNING

Bränsleförbrukning 0,62)l/mil KOLMONOXID

3,9)l/100)km

5,3)l/100)km

297,6)mg/km

TOTAL3KÖRSTRÄCKA

TOYOTA%AURIS%DIESEL%NGA%976

115,0)g/km

102,0)g/km

138,0)g/km

4,4)l/100)km



25#28%mars%2013

Datum Starttid Sluttid Från Till
Mätarställning3
resans3start

Mätarställning3
resans3slut Reslängd

Bränsle7
förbrukning Restid Medelhastighet Temp Väglag Förare

2013%03%25 kl)08:10 kl)09:12 Sollentuna Storgatan 20556)km 20568)km 14,8)km 6,6)l/100km 01:02 14,3)km/h %1)°C Torrt 2

2013%03%25 kl)11:00 kl)11:25 Storgatan Lindhagensgatan 20568)km 20574)km 6,3)km 5,9)l/100km 00:25 15,1)km/h 0)°C Torrt 2

2013%03%25 kl)13:05 kl)13:37 Lindhagensgatan Storgatan 20574)km 20581)km 6,6)km 5,5)l/100km 00:32 12,4)km/h 5)°C Torrt 2

2013%03%25 kl)17:25 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 20581)km 20595)km 13,6)km 7,1)l/100km 00:35 23,3)km/h 4)°C Torrt 2

2013703725 Total3körsträcka 413km Total3tid 02:34 16,13km/h

2013%03%26 kl)08:05 kl)09:04 Sollentuna Storgatan 20595)km 20609)km 15,1)km 9,5)l/100km 00:59 15,4)km/h %3)°C Torrt 2

2013%03%26 kl)17:15 kl)17:55 Storgatan Sollentuna 20609)km 20624)km 13,7)km 7,5)l/100km 00:40 20,6)km/h 2)°C Torrt 2

2013%03%26 kl)18:40 kl)18:55 Sollentuna Kista)Galleria 20624)km 20628)km 4,7)km 7,4)l/100km 00:15 18,8)km/h 0)°C Torrt 2

2013%03%26 kl)20:10 kl)20:26 Kista)Galleria Sollentuna 20628)km 20633)km 4,7)km 7,9)l/100km 00:16 17,6)km/h 0)°C Torrt 2

2013703726 Total3körsträcka 383km Total3tid 02:10 17,63km/h

2013%03%27 kl)08:05 kl)09:24 Sollentuna Storgatan 20633)km 20655)km 21,9)km 7,7)l/100km 01:19 16,6)km/h %2)°C Torrt 2

2013%03%27 kl)11:04 kl)11:32 Storgatan Hagagatan 20655)km 20659)km 3,8)km 11,4)l/100km 00:28 8,1)km/h 7)°C Torrt 2

2013%03%27 kl)12:40 kl)12:58 Hagagatan Storgatan 20659)km 20662)km 3,4)km 9,7)l/100km 00:18 11,3)km/h 5)°C Torrt 2

2013%03%27 kl)16:25 kl)17:02 Storgatan Sollentuna 20662)km 20676)km 13,5)km 7,5)l/100km 00:37 21,9)km/h 5)°C Torrt 6

2013703727 Total3körsträcka 433km Total3tid 02:42 15,83km/h

2013%03%28 kl)08:05 kl)08:46 Sollentuna Storgatan 20676)km 20690)km 14,5)km 7,2)l/100km 00:41 21,2)km/h %3)°C Torrt 2

2013%03%28 kl)10:40 kl)11:10 Storgatan Kungens)Kurva 20690)km 20709)km 18,7)km 5,5)l/100km 00:30 37,4)km/h 2)°C Torrt 2

2013%03%28 kl)13:20 kl)13:58 Kungens)Kurva Storgatan 20709)km 20727)km 17,5)km 6,0)l/100km 00:38 27,6)km/h 6)°C Torrt 2

2013%03%28 kl)14:36 kl)15:30 Storgatan Sollentuna)m.)Besök 20727)km 20743)km 16,3)km 6,9)l/100km 00:54 18,1)km/h 6)°C Torrt 2

2013703728 Total3körsträcka 673km Total3tid 02:43 24,73km/h

1893km TOTAL3TID 10:09

00:05

TEKNISKA3DATA3 TOYOTA)AURIS)1,6)BENSIN

Mätarställning)vid)tankning)innan)test 20554)km TILLVERKAD 2011%05 KOLDIOXID

Mätarställning)vid)tankning)efter)test 20745)km REG.)DATUM 2011%08%09 )))BLANDAD)KÖRNING

CHASSI)NR. NMTKE56E50R076724 )))LANDSVÄGSKÖRNING

Antal)liter)till)full)tank 15,6 VÄXELLÅDA manuell )))STADSKÖRNING

Total)reslängd 193)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km MOTORTYP Motortyp:#97kW,#132Hk,#1598#cc#BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Total)restid 10:19 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min BRÄNSLE Bensin )))BLANDAD)KÖRNING

DÄCK Dubbfria)vinterdäck )))LANDSVÄGSKÖRNING

Medelhastighet 18,72)km/h KAROSS Femdörrars )))STADSKÖRNING

Bränsleförbrukning 0,81)l/mil Kupétemperatur)under)testet 20)°C

TOYOTA%AURIS%BENSIN%LUC%303

TOTAL3KÖRSTRÄCKA

8,6)l/100)km

5,5)l/100)km

6,6)l/100)km

198,0)g/km

127,0)g/km

153,0)g/km



25#28%mars%2013

Datum Starttid Sluttid Från Till
Mätarställning3
resans3start

Mätarställning3
resans3slut Reslängd

Bränsle7
förbrukning Restid Medelhastighet Temp Väglag Förare

2013%03%25 kl)08:10 kl)09:12 Sollentuna Storgatan 1316)km 1331)km 14,9)km 6,6)l/100km 01:02 14,42)km/h %1)°C Torrt 4

2013%03%25 kl)11:00 kl)11:25 Storgatan Lindhagensgatan 1331)km 1338)km 6,3)km 5,9)l/100km 00:25 15,12)km/h 0)°C Torrt 4

2013%03%25 kl)13:05 kl)13:37 Lindhagensgatan Storgatan 1338)km 1345)km 6,7)km 5,5)l/100km 00:32 12,56)km/h 5)°C Torrt 4

2013%03%25 kl)17:25 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 1345)km 1358)km 13,8)km 7,1)l/100km 00:35 23,66)km/h 5)°C Torrt 4

2013703725 Total3körsträcka 423km Total3tid 02:34 16,253km/h

2013%03%26 kl)08:05 kl)09:04 Sollentuna Storgatan 1358)km 1374)km 15,8)km 9,5)l/100km 00:59 16,07)km/h %3)°C Torrt 5

2013%03%26 kl)17:15 kl)17:55 Storgatan Sollentuna 1374)km 1388)km 13,8)km 7,5)l/100km 00:40 20,70)km/h 2)°C Torrt 6

2013%03%26 kl)18:40 kl)18:55 Sollentuna Kista)Galleria 1388)km 1393)km 4,7)km 7,4)l/100km 00:15 18,80)km/h 0)°C Torrt 6

2013%03%26 kl)20:10 kl)20:26 Kista)Galleria Sollentuna 1393)km 1397)km 4,6)km 7,9)l/100km 00:16 17,25)km/h 0)°C Torrt 6

2013703726 Total3körsträcka 393km Total3tid 02:10 17,953km/h

2013%03%27 kl)08:05 kl)09:24 Sollentuna Storgatan 1397)km 1419)km 21,9)km 7,7)l/100km 01:19 16,63)km/h %3)°C Torrt 5

2013%03%27 kl)11:04 kl)11:32 Storgatan Hagagatan 1419)km 1423)km 3,7)km 11,4)l/100km 00:28 7,93)km/h 5)°C Torrt 5

2013%03%27 kl)12:40 kl)12:58 Hagagatan Storgatan 1423)km 1427)km 3,4)km 9,7)l/100km 00:18 11,33)km/h 5)°C Torrt 5

2013%03%27 kl)16:25 kl)17:02 Storgatan Sollentuna 1427)km 1440)km 13,8)km 7,5)l/100km 00:37 22,38)km/h 7)°C Torrt 5

2013703727 Total3körsträcka 433km Total3tid 02:42 15,853km/h

2013%03%28 kl)08:05 kl)08:46 Sollentuna Storgatan 1440)km 1455)km 14,5)km 7,2)l/100km 00:41 21,22)km/h %3)°C Torrt 5

2013%03%28 kl)10:40 kl)11:10 Storgatan Kungens)Kurva 1455)km 1474)km 19,4)km 5,5)l/100km 00:30 38,80)km/h 4)°C Torrt 5

2013%03%28 kl)13:20 kl)13:58 Kungens)Kurva Storgatan 1474)km 1493)km 18,1)km 6,0)l/100km 00:38 28,58)km/h 5)°C Torrt 5

2013%03%28 kl)14:36 kl)15:30 Storgatan Sollentuna)m.)Besök 1493)km 1509)km 16,3)km 6,9)l/100km 00:54 18,11)km/h 5)°C Torrt 5

2013703728 Total3körsträcka 683km Total3tid 02:43 25,143km/h

1923km TOTAL3TID 10:09

00:05

TEKNISKA3DATA3 TOYOTA)AURIS)HE15U(A)

Mätarställning)vid)tankning)innan)test 1314)km TILLVERKAD 2012%12 KOLDIOXID

Mätarställning)vid)tankning)efter)test 1511)km REG.)DATUM 2012%12%21 )))BLANDAD)KÖRNING

CHASSI)NR. SB1MS3JE10E006081 )))LANDSVÄGSKÖRNING

Antal)liter)till)full)tank 11,46 VÄXELLÅDA automat )))STADSKÖRNING

Total)reslängd 196)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km MOTORTYP 136Hk,)1798)cc) BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Total)restid 10:19 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min BRÄNSLE Bensin )))BLANDAD)KÖRNING

DÄCK Dubbfria)vinterdäck )))LANDSVÄGSKÖRNING

Medelhastighet 18,97)km/h KAROSS Femdörrars )))STADSKÖRNING

Bränsleförbrukning 0,59)l/mil Kupétemperatur)under)testet 20)°C

3,9)l/100)km

3,9)l/100)km

3,9)l/100)km

TOYOTA%AURIS%HSD%HYBRID%TWN%500

TOTAL3KÖRSTRÄCKA

91,0)g/km

90,0)g/km

89,0)g/km



25#28%mars%2013

Datum Starttid Sluttid Från Till
Mätarställning3
resans3start

Mätarställning3
resans3slut Reslängd

Bränsle7
förbrukning Restid Medelhastighet

Total3
energiåtgång Wh/km Temp Väglag Förare

2013%03%25 kl)08:10 kl)09:12 Sollentuna Storgatan 6452)km 6469)km 15)km 0,0)l/100km 01:02 14,61)km/h 1510)Wh 100,00)Wh/km %1)°C Torrt 1
2013%03%25 kl)11:00 kl)11:25 Storgatan Lindhagensgatan 6469)km 6476)km 7)km 0,2)l/100km 00:25 15,84)km/h 5)°C Torrt 1
2013%03%25 kl)13:05 kl)13:37 Lindhagensgatan Storgatan 6476)km 6483)km 7)km 0,0)l/100km 00:32 12,94)km/h 5)°C Torrt 1
2013%03%25 kl)17:25 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 6483)km 6497)km 14)km 0,0)l/100km 00:35 24,34)km/h 2160)Wh 152,11)Wh/km 4)°C Torrt 1

2013703725 Total3körsträcka 433km Total3tid 02:34 16,683km/h 58303Wh 136,213Wh/km

2013%03%26 kl)08:05 kl)09:04 Sollentuna Storgatan 6497)km 6512)km 15)km 0,0)l/100km 00:59 15,36)km/h 2290)Wh 151,66)Wh/km %3)°C Torrt 1
2013%03%26 kl)17:15 kl)17:55 Storgatan Sollentuna 6512)km 6527)km 14)km 0,3)l/100km 00:40 21,45)km/h 2)°C Torrt 1
2013%03%26 kl)18:40 kl)18:55 Sollentuna Kista)Galleria 6527)km 6532)km 5)km 0,3)l/100km 00:15 19,20)km/h 0)°C Torrt 1
2013%03%26 kl)20:10 kl)20:26 Kista)Galleria Sollentuna 6532)km 6536)km 5)km 0,2)l/100km 00:16 18,00)km/h 0)°C Torrt 1

2013703726 Total3körsträcka 393km Total3tid 02:10 18,003km/h 60003Wh 153,853Wh/km

2013%03%27 kl)08:05 kl)09:24 Sollentuna Storgatan 6536)km 6559)km 23)km 0,2)l/100km 01:19 17,16)km/h 2670)Wh 118,14)Wh/km %3)°C Torrt 1
2013%03%27 kl)11:04 kl)11:32 Storgatan Hagagatan 6559)km 6563)km 4)km 0,0)l/100km 00:28 8,14)km/h 7)°C Torrt 1
2013%03%27 kl)12:40 kl)12:58 Hagagatan Storgatan 6563)km 6567)km 4)km 0,0)l/100km 00:18 11,67)km/h 5)°C Torrt 1
2013%03%27 kl)16:25 kl)17:02 Storgatan Sollentuna 6567)km 6581)km 15)km 0,2)l/100km 00:37 24,65)km/h 2190)Wh 144,08)Wh/km 7)°C Torrt 1

2013703727 Total3körsträcka 453km Total3tid 02:42 16,703km/h 62703Wh 139,023Wh/km

2013%03%28 kl)08:05 kl)08:46 Sollentuna Storgatan 6581)km 6596)km 15)km 0,3)l/100km 00:41 21,95)km/h 1810)Wh 120,67)Wh/km %2)°C Torrt 1
2013%03%28 kl)10:40 kl)11:10 Storgatan Kungens)Kurva 6596)km 6615)km 19)km 0,3)l/100km 00:30 38,20)km/h 6)°C Torrt 7
2013%03%28 kl)13:20 kl)13:58 Kungens)Kurva Storgatan 6615)km 6634)km 19)km 0,3)l/100km 00:38 29,53)km/h 6)°C Torrt 7
2013%03%28 kl)14:36 kl)15:30 Storgatan Sollentuna)m.)Besök 6634)km 6651)km 17)km 0,3)l/100km 00:54 18,78)km/h 5)°C Torrt 1

2013703728 Total3körsträcka 703km Total3tid 02:43 25,663km/h 57603Wh 82,643Wh/km

1973km TOTAL3TID 02:22

00:05
TEKNISKA3DATA3 TOYOTA)PRIUS)PLUG%IN)HYBRID

Mätarställning)vid)tankning)innan)test 6452)km
Mätarställning)vid)tankning)efter)test 6653)km TILLVERKAD 2011%05 KOLDIOXID

REG.)DATUM 2011%08%09 )))BLANDAD)KÖRNING 49,0)g/km
Antal)liter)till)full)tank 3,81 CHASSI)NR. )JTDKN36P903012565)))VIKTAD,)BLANDAD)KÖRNING 49,0)g/km
Total)energiåtgång 24)kWh VÄXELLÅDA automat

MOTORTYP 136)Hk)1798)cc BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Total)reslängd 201)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km BRÄNSLE el/bensin )))BLANDAD)KÖRNING 2,1)l/100)km
Total)restid 02:32 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min DÄCK Dubbfria)vinterdäck )))VIKTAD,)BLANDAD)KÖRNING 2,1)l/100)km

KAROSS Femdörrars
Medelhastighet 79,18)km/h
Bränsleförbrukning 0,02)l/mil Kupétemperatur)under)testet 20)°C
Energiförbrukning 118,9)Wh/km

TOTAL3KÖRSTRÄCKA

160,00)Wh/km

155,23)Wh/km

193,15)Wh/km

72,21)Wh/km

TOYOTA%PRIUS%PLUGIN%HYBRID%MWT%764

2160)Wh

3710)Wh

1410)Wh

3950)Wh



27#30&maj&2013

Datum Starttid Sluttid Från Till
Mätarställning3
resans3start

Mätarställning3
resans3slut Reslängd

Bränsle7
förbrukning Restid Medelhastighet Temp Väglag Förare

2013%03%25 kl)08:05 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 1882)km 1896)km 14,2)km 9,3)l/100km 01:00 14,20)km/h 11)°C Torrt 5
2013%03%25 kl)11:40 kl)12:10 Storgatan Lindhagensgatan 1896)km 1902)km 5,5)km 10,2)l/100km 00:30 11,00)km/h 18)°C Torrt 3
2013%03%25 kl)13:10 kl)13:40 Lindhagensgatan Storgatan 1902)km 1909)km 6,6)km 9,3)l/100km 00:30 13,20)km/h 18)°C Torrt 3
2013%03%25 kl)17:20 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 1909)km 1922)km 13,7)km 10,3)l/100km 00:40 20,55)km/h 16)°C Torrt 1
2013%03%25 kl)18:40 kl)19:00 Sollentuna Kista)Galleria 1922)km 1928)km 5,7)km 6,6)l/100km 00:20 17,10)km/h 15)°C Torrt 1
2013%03%25 kl)20:25 kl)20:45 Kista)Galleria Sollentuna 1928)km 1932)km 4,7)km 8,1)l/100km 00:20 14,10)km/h 16)°C Torrt 1

2013703725 Total3körsträcka 503km 03:20 15,123km/h

2013%03%26 kl)08:05 kl)08:57 Sollentuna Storgatan 1932)km 1947)km 15,2)km 7,8)l/100km 00:52 17,54)km/h 15)°C Torrt 4
2013%03%26 kl)16:40 kl)17:35 Storgatan Sollentuna 1947)km 1960)km 13,7)km 7,9)l/100km 00:55 14,95)km/h 19)°C Torrt 1

2013703726 Total3körsträcka 293km Total3tid 01:47 16,213km/h

2013%03%27 kl)08:15 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 1960)km 1974)km 14,5)km 7,7)l/100km 00:50 17,40)km/h 15)°C Torrt 2
2013%03%27 kl)11:30 kl)12:15 Storgatan Hagagatan 1974)km 1992)km 18,2)km 6,4)l/100km 00:45 24,27)km/h 15)°C Torrt 6
2013%03%27 kl)13:50 kl)14:40 Hagagatan Storgatan 1992)km 2011)km 19,8)km 6,5)l/100km 00:50 23,76)km/h 13)°C Torrt 6
2013%03%27 kl)16:35 kl)17:15 Storgatan Sollentuna 2011)km 2024)km 13,7)km 6,5)l/100km 00:40 20,55)km/h 14)°C Torrt 3

2013703727 Total3körsträcka 663km Total3tid 03:05 21,473km/h

2013%03%28 kl)08:10 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 2024)km 2038)km 14,5)km 7,4)l/100km 00:55 15,82)km/h 15)°C Torrt 1
2013%03%28 kl)16:50 kl)17:40 Storgatan Kungens)Kurva 2038)km 2052)km 13,7)km 8,3)l/100km 00:50 16,44)km/h 17)°C Torrt 2

2013703728 Total3körsträcka 283km Total3tid 01:45 16,113km/h

TOTAL3KÖRSTRÄCKA 1743km TOTAL3TID 09:57

00:05
TEKNISKA3DATA3

Mätarställning)vid)tankning)innan)test 1880 TOYOTA)AURIS)2,0)D%4D)NGA976 KOLDIOXID
Mätarställning)vid)tankning)efter)test 2052 TILLVERKAD 2012%11 )))BLANDAD)KÖRNING

REG.)DATUM 2012%12%17 )))LANDSVÄGSKÖRNING
Antal)liter)till)full)tank 12,86 CHASSI)NR. SB1MF3JE20E002349 )))STADSKÖRNING
Total)reslängd 178)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km VÄXELLÅDA manuell BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Total)restid 10:07 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min MOTORTYP 91)kW,)(124hK),)1998)cc) )))BLANDAD)KÖRNING

BRÄNSLE Diesel )))LANDSVÄGSKÖRNING
Medelhastighet 17,57)km/h DÄCK Sommardäck )))STADSKÖRNING
Bränsleförbrukning 0,72)l/mil KAROSS Femdörrars

Kupétemperatur)under)testet 20)°C

3,9)l/100)km
5,3)l/100)km

TOYOTA&AURIS&DIESEL&NGA&976

115,0)g/km
102,0)g/km
138,0)g/km

4,4)l/100)km



27#30&maj&2013

Datum Starttid Sluttid Från Till
Mätarställning3
resans3start

Mätarställning3
resans3slut Reslängd

Bränsle7
förbrukning Restid Medelhastighet Temp Väglag Förare

2013%03%25 kl)08:05 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 1628)km 1642)km 14)km 9,3)l/100km 01:00 14,2)km/h 11)°C Torrt 5
2013%03%25 kl)11:40 kl)12:10 Storgatan Lindhagensgatan 1642)km 1647)km 6)km 10,2)l/100km 00:30 11,0)km/h 18)°C Torrt 3
2013%03%25 kl)13:10 kl)13:40 Lindhagensgatan Storgatan 1647)km 1654)km 7)km 9,3)l/100km 00:30 13,2)km/h 18)°C Torrt 3
2013%03%25 kl)17:20 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 1654)km 1667)km 14)km 10,3)l/100km 00:40 20,6)km/h 16)°C Torrt 1
2013%03%25 kl)18:40 kl)19:00 Sollentuna Kista)Galleria 1667)km 1673)km 6)km 6,6)l/100km 00:20 17,1)km/h 15)°C Torrt 1
2013%03%25 kl)20:25 kl)20:45 Kista)Galleria Sollentuna 1673)km 1678)km 5)km 8,1)l/100km 00:20 14,1)km/h 16)°C Torrt 1

2013703725 Total3körsträcka 503km 03:20 15,13km/h

2013%03%26 kl)08:05 kl)08:57 Sollentuna Storgatan 1678)km 1693)km 15)km 7,8)l/100km 00:52 17,5)km/h 15)°C Torrt 4
2013%03%26 kl)16:40 kl)17:35 Storgatan Sollentuna 1693)km 1706)km 14)km 7,9)l/100km 00:55 14,9)km/h 19)°C Torrt 1

2013703726 Total3körsträcka 293km Total3tid 01:47 16,23km/h

2013%03%27 kl)08:15 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 1706)km 1720)km 15)km 7,7)l/100km 00:50 17,4)km/h 15)°C Torrt 2
2013%03%27 kl)11:30 kl)12:15 Storgatan Hagagatan 1720)km 1738)km 18)km 6,4)l/100km 00:45 24,3)km/h 15)°C Torrt 6
2013%03%27 kl)13:50 kl)14:40 Hagagatan Storgatan 1738)km 1757)km 20)km 6,5)l/100km 00:50 23,8)km/h 13)°C Torrt 6
2013%03%27 kl)16:35 kl)17:15 Storgatan Sollentuna 1757)km 1771)km 14)km 6,5)l/100km 00:40 20,6)km/h 14)°C Torrt 3

2013703727 Total3körsträcka 663km Total3tid 03:05 21,53km/h

2013%03%28 kl)08:10 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 1771)km 1785)km 15)km 7,4)l/100km 00:55 15,8)km/h 15)°C Torrt 1
2013%03%28 kl)16:50 kl)17:40 Storgatan Kungens)Kurva 1785)km 1798)km 14)km 8,3)l/100km 00:50 16,4)km/h 17)°C Torrt 2

2013703728 Total3körsträcka 283km Total3tid 01:45 16,13km/h

1743km TOTAL3TID 09:57

00:05
TEKNISKA3DATA3 TOYOTA)AURIS)2,0)D%4D)NGA976

Mätarställning)vid)tankning)innan)test 1626)km
Mätarställning)vid)tankning)efter)test 1800)km TILLVERKAD 2012%11 KOLDIOXID

REG.)DATUM 2012%12%17 )))BLANDAD)KÖRNING
Antal)liter)till)full)tank 15,89 CHASSI)NR. SB1MF3JE20E002349 )))LANDSVÄGSKÖRNING
Total)reslängd 178)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km VÄXELLÅDA manuell )))STADSKÖRNING
Total)restid 10:07 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min MOTORTYP 91)kW,)(124hK),)1998)cc) BRÄNSLEFÖRBRUKNING

BRÄNSLE Diesel )))BLANDAD)KÖRNING
Medelhastighet 17,57)km/h DÄCK Sommardäck )))LANDSVÄGSKÖRNING
Bränsleförbrukning 0,89)l/mil KAROSS Femdörrars )))STADSKÖRNING

Kupétemperatur)under)testet 20)°C

4,4)l/100)km
3,9)l/100)km
5,3)l/100)km

TOYOTA&AURIS&BENSIN&NGA&945

TOTAL3KÖRSTRÄCKA

115,0)g/km
102,0)g/km
138,0)g/km



27#30&maj&2013

Datum Starttid Sluttid Från Till
Mätarställning3
resans3start

Mätarställning3
resans3slut Reslängd

Bränsle7
förbrukning Restid Medelhastighet Temp Väglag Förare

2013%03%25 kl)08:05 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 4641)km 4655)km 14)km 9,3)l/100km 01:00 14,20)km/h 11)°C Torrt 5
2013%03%25 kl)11:40 kl)12:10 Storgatan Lindhagensgatan 4655)km 4661)km 6)km 10,2)l/100km 00:30 11,00)km/h 18)°C Torrt 3
2013%03%25 kl)13:10 kl)13:40 Lindhagensgatan Storgatan 4661)km 4667)km 7)km 9,3)l/100km 00:30 13,20)km/h 18)°C Torrt 3
2013%03%25 kl)17:20 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 4667)km 4681)km 14)km 10,3)l/100km 00:40 20,55)km/h 16)°C Torrt 1
2013%03%25 kl)18:40 kl)19:00 Sollentuna Kista)Galleria 4681)km 4686)km 6)km 6,6)l/100km 00:20 17,10)km/h 15)°C Torrt 1
2013%03%25 kl)20:25 kl)20:45 Kista)Galleria Sollentuna 4686)km 4691)km 5)km 8,1)l/100km 00:20 14,10)km/h 16)°C Torrt 1

2013703725 Total3körsträcka 503km 03:20 15,123km/h

2013%03%26 kl)08:05 kl)08:57 Sollentuna Storgatan 4691)km 4706)km 15)km 7,8)l/100km 00:52 17,54)km/h 15)°C Torrt 4
2013%03%26 kl)16:40 kl)17:35 Storgatan Sollentuna 4706)km 4720)km 14)km 7,9)l/100km 00:55 14,95)km/h 19)°C Torrt 1

2013703726 Total3körsträcka 293km Total3tid 01:47 16,213km/h

2013%03%27 kl)08:15 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 4720)km 4734)km 15)km 7,7)l/100km 00:50 17,40)km/h 15)°C Torrt 2
2013%03%27 kl)11:30 kl)12:15 Storgatan Hagagatan 4734)km 4752)km 18)km 6,4)l/100km 00:45 24,27)km/h 15)°C Torrt 6
2013%03%27 kl)13:50 kl)14:40 Hagagatan Storgatan 4752)km 4772)km 20)km 6,5)l/100km 00:50 23,76)km/h 13)°C Torrt 6
2013%03%27 kl)16:35 kl)17:15 Storgatan Sollentuna 4772)km 4785)km 14)km 6,5)l/100km 00:40 20,55)km/h 14)°C Torrt 3

2013703727 Total3körsträcka 663km Total3tid 03:05 21,473km/h

2013%03%28 kl)08:10 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 4785)km 4799)km 15)km 7,4)l/100km 00:55 15,82)km/h 15)°C Torrt 1
2013%03%28 kl)16:50 kl)17:40 Storgatan Kungens)Kurva 4799)km 4813)km 14)km 8,3)l/100km 00:50 16,44)km/h 17)°C Torrt 2

2013703728 Total3körsträcka 283km Total3tid 01:45 16,113km/h

TOTAL3KÖRSTRÄCKA 1743km TOTAL3TID 09:57

00:05
TEKNISKA3DATA3

Mätarställning)vid)tankning)innan)test 4639 TOYOTA)AURIS) KOLDIOXID
Mätarställning)vid)tankning)efter)test 4641 TILLVERKAD 2012%12 )))BLANDAD)KÖRNING

REG.)DATUM 2012%12%19 )))LANDSVÄGSKÖRNING
Antal)liter)till)full)tank 9,86 CHASSI)NR. SB1MS3JE00E005455 )))STADSKÖRNING
Total)reslängd 178)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km VÄXELLÅDA Automat BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Total)restid 10:07 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min MOTORTYP 136$hK )))BLANDAD)KÖRNING

BRÄNSLE bensin/el )))LANDSVÄGSKÖRNING
Medelhastighet 17,57)km/h DÄCK sommardäck )))STADSKÖRNING
Bränsleförbrukning 0,55)l/mil KAROSS Femdörrars

Kupétemperatur)under)testet 20)°C

3,9)l/100)km
3,9)l/100)km
3,9)l/100)km

TOYOTA&AURIS&HYBRID&JGK&691

91,0)g/km
90,0)g/km
89,0)g/km



27#30&maj&2013

Datum Starttid Sluttid Från Till

Mätarställning3

resans3start

Mätarställning3

resans3slut Reslängd

Bränsle7

förbrukning Restid Medelhastighet

Total3

energiåtgång Wh/km Temp Väglag Förare
2013%03%25 kl)08:05 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 2651)km 2666)km 14,2)km 9,3)l/100km 01:00 14,20)km/h 2140)Wh 150,7)Wh/km 11)°C Torrt 3
2013%03%25 kl)11:40 kl)12:10 Storgatan Lindhagensgatan 2666)km 2671)km 5,5)km 10,2)l/100km 00:30 11,00)km/h 16)°C Torrt 4
2013%03%25 kl)13:10 kl)13:40 Lindhagensgatan Storgatan 2671)km 2678)km 6,6)km 9,3)l/100km 00:30 13,20)km/h 18)°C Torrt 4
2013%03%25 kl)17:20 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 2678)km 2692)km 13,7)km 10,3)l/100km 00:40 20,55)km/h 16)°C Torrt 5
2013%03%25 kl)18:40 kl)19:00 Sollentuna Kista)Galleria 2692)km 2698)km 5,7)km 6,6)l/100km 00:20 17,10)km/h 16)°C Torrt 5
2013%03%25 kl)20:25 kl)20:45 Kista)Galleria Sollentuna 2698)km 2703)km 4,7)km 8,1)l/100km 00:20 14,10)km/h 16)°C Torrt 5

2013703725 Total3körsträcka 50,43km 03:20 15,123km/h 81203Wh 161,13Wh/km

2013%03%26 kl)08:05 kl)08:57 Sollentuna Storgatan 2703)km 2718)km 15,2)km 7,8)l/100km 00:52 17,54)km/h 2120)Wh 139,5)Wh/km 15)°C Torrt 2
2013%03%26 kl)16:40 kl)17:35 Storgatan Sollentuna 2718)km 2732)km 13,7)km 7,9)l/100km 00:55 14,95)km/h 2030)Wh 148,2)Wh/km 19)°C Torrt 3

2013703726 Total3körsträcka 28,93km Total3tid 01:47 16,213km/h 41503Wh 143,63Wh/km

2013%03%27 kl)08:15 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 2732)km 2746)km 14,5)km 7,7)l/100km 00:50 17,40)km/h 2230)Wh 153,8)Wh/km 15)°C Torrt 1
2013%03%27 kl)11:30 kl)12:15 Storgatan Hagagatan 2746)km 2764)km 18,2)km 6,4)l/100km 00:45 24,27)km/h 15)°C Torrt 1
2013%03%27 kl)13:50 kl)14:40 Hagagatan Storgatan 2764)km 2784)km 19,8)km 6,5)l/100km 00:50 23,76)km/h 13)°C Torrt 1
2013%03%27 kl)16:35 kl)17:15 Storgatan Sollentuna 2784)km 2798)km 13,7)km 6,5)l/100km 00:40 20,55)km/h 14)°C Torrt 2

2013703727 Total3körsträcka 66,23km Total3tid 03:05 21,473km/h 75003Wh 113,33Wh/km

2013%03%28 kl)08:10 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 2798)km 2813)km 14,5)km 7,4)l/100km 00:55 15,82)km/h 1980)Wh 136,6)Wh/km 15)°C Torrt 3
2013%03%28 kl)16:50 kl)17:40 Storgatan Kungens)Kurva 2813)km 2826)km 13,7)km 8,3)l/100km 00:50 16,44)km/h 2640)Wh 192,7)Wh/km 17)°C Torrt 4

2013703728 Total3körsträcka 28,23km Total3tid 01:45 16,113km/h 46203Wh 163,83Wh/km

1743km TOTAL3TID 09:57 243903Wh

00:05
TEKNISKA3DATA3

Mätarställning)vid)tankning)innan)test 2649)km TOYOTA)PRIUS)PLUG%IN)HYBRID KOLDIOXID
Mätarställning)vid)tankning)efter)test 2828)km TILLVERKAD 2012%09 )))VIKTAD,)BLANDAD)KÖRNING 49,0)g/km

REG.)DATUM 2012%11%13
Antal)liter)till)full)tank 1,59 CHASSI)NR. JTDKN36P603030456 BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Total)energiåtgång 24)kWh VÄXELLÅDA Automat )))VIKTAD,)BLANDAD)KÖRNING 2,1)l/100)km
Total)reslängd 178)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km MOTORTYP 136)hK
Total)restid 09:57 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min BRÄNSLE El/bensin KOLMONOXID 118,4)mg/km

DÄCK Sommardäck KVÄVEOXIDER 0,9)mg/km
Medelhastighet 17,86)km/h KAROSS Femdörrars
Bränsleförbrukning 0,09)l/mil
Energiförbrukning 137,3)Wh/km Kupétemperatur)under)testet 20)°C

TOTAL3KÖRSTRÄCKA

TOYOTA&PRIUS&PLUGIN&HYBRID&NDO&045

2450)Wh

3530)Wh

5270)Wh

202,5)Wh/km

146,5)Wh/km

101,9)Wh/km

Karin Nilsson



27#30&maj&2013

Datum Starttid Sluttid Från Till

Mätarställning3

resans3start

Mätarställning3

resans3slut Reslängd

Bränsle7

förbrukning Restid

Medel7

hastighet

Total3

energiåtgång Wh/km Temp Väglag Förare
2013%03%25 kl)08:05 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 4388)km 4402)km 14,2)km 0,18)kWh/km 01:00 14,20)km/h 3180)Wh 223,9)Wh/km 11)°C Torrt 1
2013%03%25 kl)11:40 kl)12:10 Storgatan Lindhagensgatan 4402)km 4408)km 5,5)km 0,21)kWh/km 00:30 11,00)km/h 16)°C Torrt 8
2013%03%25 kl)13:10 kl)13:40 Lindhagensgatan Storgatan 4408)km 4415)km 6,6)km 0,18)kWh/km 00:30 13,20)km/h 18)°C Torrt 8
2013%03%25 kl)17:20 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 4415)km 4428)km 13,7)km 0,18)kWh/km 00:40 20,55)km/h 16)°C Torrt 3
2013%03%25 kl)18:40 kl)19:00 Sollentuna Kista)Galleria 4428)km 4434)km 5,7)km 0,18)kWh/km 00:20 17,10)km/h 16)°C Torrt 7
2013%03%25 kl)20:25 kl)20:45 Kista)Galleria Sollentuna 4434)km 4434)km 4,7)km 0,18)kWh/km 00:20 14,10)km/h 16)°C Torrt 7

2013703725 Total3körsträcka 50,43km 03:20 15,123km/h 109703Wh 217,73Wh/km

2013%03%26 kl)08:05 kl)08:57 Sollentuna Storgatan 4434)km 4454)km 15,2)km 0,17)kWh/km 00:52 17,54)km/h 3070)Wh 202,0)Wh/km 15)°C Torrt 5
2013%03%26 kl)16:40 kl)17:35 Storgatan Sollentuna 4454)km 4467)km 13,7)km 0,13)kWh/km 00:55 14,95)km/h 2600)Wh 189,8)Wh/km 19)°C Torrt 4

2013703726 Total3körsträcka 28,93km Total3tid 01:47 16,213km/h 56703Wh 196,23Wh/km

2013%03%27 kl)08:15 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 4467)km 4482)km 14,5)km 0,18)kWh/km 00:50 17,40)km/h 3000)Wh 206,9)Wh/km 15)°C Torrt 6
2013%03%27 kl)11:30 kl)12:15 Storgatan Hagagatan 4482)km 4500)km 18,2)km 0,16)kWh/km 00:45 24,27)km/h 15)°C Torrt 8
2013%03%27 kl)13:50 kl)14:40 Hagagatan Storgatan 4500)km 4519)km 19,8)km 0,16)kWh/km 00:50 23,76)km/h 13)°C Torrt 8
2013%03%27 kl)16:35 kl)17:15 Storgatan Sollentuna 4519)km 4533)km 13,7)km 0,18)kWh/km 00:40 20,55)km/h 14)°C Torrt 5

2013703727 Total3körsträcka 66,23km Total3tid 03:05 21,473km/h 134503Wh 203,23Wh/km

2013%03%28 kl)08:10 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 4533)km 4547)km 14,5)km 0,13)kWh/km 00:55 15,82)km/h 2420)Wh 166,9)Wh/km 15)°C Torrt 2
2013%03%28 kl)16:50 kl)17:40 Storgatan Kungens)Kurva 4547)km 4560)km 13,7)km 0,17)kWh/km 00:50 16,44)km/h 2250)Wh 164,2)Wh/km 17)°C Torrt 3

2013703728 Total3körsträcka 28,23km Total3tid 01:45 16,113km/h 46703Wh 165,63Wh/km

TOTAL3KÖRSTRÄCKA 1743km TOTAL3TID 09:57

00:05
Mätarställning)vid)tankning)innan)test 4386)km TEKNISKA3DATA3 NISSAN)LEAF
Mätarställning)vid)tankning)efter)test 4562)km

TILLVERKAD 2012%09
Antal)liter)till)full)tank 0 REG.)DATUM 2012%01%21
Total)energiåtgång 34,8)kWh CHASSI)NR. JN1FAAZEOU0014937

VÄXELLÅDA Automat
Total)reslängd 178)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km MOTORTYP 109)Hk
Total)restid 10:07 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min BRÄNSLE El

DÄCK Sommardäck
Medelhastighet 17,57)km/h KAROSS Femdörrars
Bränsleförbrukning 0,00)l/mil
Energiförbrukning 195,6)Wh/km Kupétemperatur)under)testet 20)°C

10450)Wh 202,1)Wh/km

NISSAN&LEAF&PYC&543

2680)Wh 221,5)Wh/km

5110)Wh 212,0)Wh/km



26&juni&2013

Datum Starttid Sluttid Från Till
Mätarställning3
resans3start

Mätarställning3
resans3slut Reslängd

Bränsle7
förbrukning Restid Medelhastighet

Total3
energiåtgång Wh/km Temp Väglag Förare

2013%06%26 kl)08:15 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 3577)km 3591)km 15)km 0,4)l/100km 00:50 17,64)km/h 2850)Wh 193,9)Wh/km 16)°C Torrt 9
2013%06%26 kl)12:00 kl)12:54 Storgatan Kungens)Kurva 3591)km 3611)km 20)km 1,2)l/100km 00:54 22,00)km/h 20)°C Torrt 9
2013%06%26 kl)13:10 kl)13:40 Kungens)Kurva Storgatan 3611)km 3629)km 18)km 4,5)l/100km 00:30 36,40)km/h 22)°C Torrt 9
2013%06%26 kl)17:10 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 3629)km 3643)km 14)km 0,7)l/100km 00:50 16,44)km/h 2750)Wh 200,7)Wh/km 25)°C Torrt 9

Total3körsträcka 663km 03:04 21,653km/h 88103Wh 132,73Wh/km
00:05

TEKNISKA3DATA3
Mätarställning)vid)tankning)innan)test 3576)km TOYOTA)PRIUS)PLUG%IN)HYBRID KOLDIOXID
Mätarställning)vid)tankning)efter)test 3645)km TILLVERKAD 2012%09 )))VIKTAD,)BLANDAD)KÖRNING 49,0)g/km

REG.)DATUM
Antal)liter)till)full)tank 1,35 CHASSI)NR. JTDKN36P603030456 BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Total)energiåtgång 9)kWh VÄXELLÅDA Automat )))VIKTAD,)BLANDAD)KÖRNING 2,1)l/100)km
Total)reslängd 70)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km MOTORTYP 136)hK
Total)restid 03:14 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min BRÄNSLE El/bensin KOLMONOXID 118,4)mg/km

DÄCK Sommardäck KVÄVEOXIDER 0,9)mg/km
Medelhastighet 21,77)km/h KAROSS Femdörrars
Bränsleförbrukning 0,19)l/mil
Energiförbrukning 125,1)Wh/km Stolsvärme

Elbakruta,)speglar
Auto)med)AC)under)testet)20)°C

3210)Wh 84,5)Wh/km

TOYOTA&PRIUS&PLUGIN&HYBRID&NDO&045



26#juni#2013

Datum Starttid Sluttid Från Till

Mätarställning3

resans3start

Mätarställning3

resans3slut Reslängd

Bränsle7

förbrukning Restid Medelhastighet Temp Väglag Förare
2013%06%26 kl)08:15 kl)09:05 Sollentuna Storgatan 4839)km 4854)km 15)km 0,4)l/100km 00:50 17,64)km/h 16)°C Torrt 2
2013%06%26 kl)12:00 kl)12:54 Storgatan Kungens)Kurva 4854)km 4873)km 20)km 1,2)l/100km 00:54 22,00)km/h 20)°C Torrt 2
2013%06%26 kl)13:10 kl)13:40 Kungens)Kurva Storgatan 4873)km 4891)km 18)km 4,5)l/100km 00:30 36,40)km/h 22)°C Torrt 2
2013%06%26 kl)17:10 kl)18:00 Storgatan Sollentuna 4891)km 4904)km 14)km 0,7)l/100km 00:50 16,44)km/h 25)°C Torrt 2

Total3körsträcka 663km 03:04 21,653km/h

00:05
TEKNISKA3DATA3 KOLDIOXID

Mätarställning)vid)tankning)innan)test 4639)km TOYOTA)AURIS) )))BLANDAD)KÖRNING 91,0)g/km
Mätarställning)vid)tankning)efter)test 4906)km TILLVERKAD 2012%12 )))LANDSVÄGSKÖRNING 90,0)g/km

REG.)DATUM 2012%12%19 )))STADSKÖRNING 89,0)g/km
Antal)liter)till)full)tank 3,44 CHASSI)NR. SB1MS3JE00E005455 BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Total)reslängd 70)km inkl.)avstånd)till)OKQ8)2*2)km VÄXELLÅDA automat )))BLANDAD)KÖRNING 3,9)l/100)km
Total)restid 03:14 inkl.)tid)till)OKQ8)2*5)min MOTORTYP )))LANDSVÄGSKÖRNING 3,9)l/100)km

BRÄNSLE bensin )))STADSKÖRNING 3,9)l/100)km
Medelhastighet 21,77)km/h DÄCK KOLMONOXID 124,3)mg/km
Bränsleförbrukning 0,49)l/mil KAROSS KVÄVEOXIDER 5,7)mg/km

Stolsvärme
Elbakruta,)speglar
Auto)med)AC)under)testet)20)°C

TOYOTA#AURIS#HYBRID#JGK#691




