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Den svenska elfordonsmarknaden 
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Elfordon i Sverige 

Statistik: ELIS – Elbilen i Sverige 



Bakgrund Elbilsupphandlingen 

• Teknikupphandling med projekttid 2011-2014  

• Stockholm Stad, Vattenfall, SKL Kommentus & KTH med 

finansiering av Energimyndigheten. 

 

• 2011 Demoflottan med 50 fordon 

• 2012 första avropen från ramavtalet 

 

• Ramavtal upprättades med 4 leverantörer 

och 9 fordonsmodeller 

Chevrolet Volt, Citroën C Zero, Mitsubishi iMiEV, Mitsubishi Outlander PHEV, 

Renault Kangoo Express ZE + Maxi 2 och Maxi 5 och Renault Zoe 

 

• Totalt har det avropats över 900 laddfordon 

Mer info och rapporter: www.elbilsupphandling.se 



Användare av verksamhetsfordon 

Många fördelar att etablera ny teknik som 

verksamhetsfordon först.  

 

Inte några early adopters! 

 

• Ex. på tillämpningar transportfordon: 

Fastighetsskötsel  

 Distribution av varor  

 Transport av material och verktyg  

• Ex. på tillämpningar personbilar:  

 Hemtjänst  

 Marknadsföring, ärenden och besök  

 Personer och packning inom området  

 



Användning av laddfordon 

• Användningen varierade, både  

över tid men framförallt med  

tillämpning.  

• Transportfordonen… 

– användes oftare 

– körde längre resor 

– laddades mer sällan  

än personbilar. 

• Likvärdiga tekniska förutsättningar men olika grad av 

användning.  

• Olika strategi beroende på placering. 

• Olika förutsättningar för att maximera nyttan med eldrift. 

 

 

 

 



Kommentarer från användare 

• Räckviddsångest har varit ett övergående 

tillstånd (drabbar framförallt icke-användare) 

– Goda förutsättningar: Adaptiv fas  

– Dåliga förutsättningar: Lärprocess  

(uppskattas ej av alla) 

• Laddhybridsanvändare uppges ha svår 

prestationsångest  

• Användarna uppskattade att fordonen var tysta 

 + Kände sig lugna, mindre stressade 

 - Ouppmärksamma (och oskyddade) 

 medtrafikanter 

 

 



Erfarenheter om laddning 

Tre laddmönster: 

 1. Efter varje användning 

 2. Vid slutet av dagen 

 3. ”Vid behov” 

Laddbeteende avgörs av fordonets  

tillämpning och de gemensamma rutiner  

som finns kring användning.  

• Aktiviteten ”att ladda” upplevdes som  

en odramatisk förändring, för somliga  

en väsentlig förbättring. 

• Slarv med laddning är ett tecken på acceptansproblem 

• Fast laddkabel – ett bra alternativ för verksamhetsfordon 

 

 

Var laddar 
verksamhetsfordon? 

Ordinarie plats

Annan



Tips! 

• Tänk igenom strategin!  

– Vad ska uppnås? Vilka är användarna? 

 Låga driftskostnader, hög synlighet, etc. 

• Se över tillgänglig information/kommunikation  

och placering av laddutrustning. 

• Etablera gemensamma regler kring användning av 

laddfordonet 

• Kommunikation kring de tekniska förutsättningarna 

– Hur kan räckvidd kommuniceras? 

• Ta del av erfarenheter om fordonsmodeller, kring 

bokningssystem och etablering av laddplats 

 

 

 

 



Att uppnå en hög nyttjandegrad  

• Se upp för operativa hinder: 

– Placering av fordonen 

– Information och kommunikation  

– Hantering av misslyckanden  

(tekniska eller acceptans) 

 

• ”Kampanjer” för att inspirera  

till ökad användning 

• Åtgärder som ändrar existerande  

körmönster 

• Andra främjande åtgärder  

• Nya politiska riktlinjer  

 

 


