
Sverige får inte missa elbilarna



Agenda

• Bilen är här för att stanna – hur löser vi utsläppen?
• Bokslut Elbilsvision 2030
• Många olika samarbeten
• Elbilarna står inför sitt kommersiella genombrott
• Program för introduktion av elbilar i många länder
• Vad behöver göras i Sverige?



Personbilar och mindre lastbilar 
(i miljoner)

Motsvarande CO2-utsläpp 
(Gigaton CO2-ekvivalenter) 

Antalet bilar i världen 
ökar stadigt…
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El är det enda alternativa drivmedlet som levererar 
utsläppsreduktion med skalbarhet
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Skalbarhet för alternativa drivmedel
(% av EU-25-fordon)

Livscykelutsläpp av växthusgaser (1) 

(gram CO2e/km)
163 156
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Notes: (1) Assumes vehicle life time of 240,000 km. Production of vehicle and battery in the US, using US electricity mix
(2) Assumes electrical range of 30 km with EV operation 70% of the time; Nordic electricity mix used to charge vehicle (90 g CO2-eq./kWh)
(3) Ethanol produced from sugar cane from Brazil (90% of ethanol used in Sweden) and blended with 15% regular gasoline
(4) Produktion från hushållssopor, staplad linje anger produktion från boskapsavfall.
(5) Assumes EV with 150 km range, using 32kWh Lithium-ion battery; Nordic electricity mix as for (2)

Source: Joint Research Council/EUCAR/concawe Well-To-Wheel analysis; Center for Transportation Research, Argonne Labs; Environmental Systems Analysis of Biogas Systems; 
Energimyndigheten; Nordel; Fortum
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El ger bland de lägsta utsläppsnivåerna av de drivmedel 
som finns tillgängliga idag ...

…och det är det enda alternativa drivmedlet med 
tillräcklig produktion för alla fordon



Elektricitet kan tillgodose framtidens transportbehov

De flesta bilar står stilla 23 timmar om dygnet 
– de flesta resorna kortare än 50 km
Låga utsläpp av CO2

Låga driftskostnader
Drivmedlet (el) är lättillgängligt och finns 
i stor volym
Distributionssystemet (elnätet) 
finns redan på plats 
Möjliggör självförsörjning av bränsle 
Teknisk lösning nära



Visionen Elbilsstad 2030 i Stockholm
Presenterad i december 2008

Målsättningar
• Citytrafiken i det närmaste utsläppsfri 2030

• Citytrafiken näst intill bullerfri 2030

• Tillgång till snabbladdning och vanlig laddning 
för personbilar där man behöver den

• Elen i laddstolparna förnyelsebar eller koldioxidfri

• Stockholm ett internationellt föredöme såväl 
i andel elbilar som antalet laddstolpar



Nuläge Stockholm

• Fler än 60 laddplatser installerade i Stockholm
• MobilEl – försök med laddhybrider genomfört
• Elfordonspool etablerad
• Upphandling av elbilar påbörjad
• Arbete pågår för reserverade 

parkeringsplatser i Stockholm



Stort antal samarbeten

• Karlstad kommun – test av laddstolpar 
• Preem – laddningstekniker
• Skanska – smarta hus på Lindhagensterassen
• Norra Djurgårdsstaden – stadsutveckling
• Mitsubishi – gemensamt arbete om regelverk
• Valmet och Nokia – utveckling av elbil
• Sex laddstolpsleverantörer – utveckling av infrastruktur
• Göteborg Energi och Sustainable Innovation –

erfarenhetsutbyte om infrastruktur



Iphone-applikation för laddplatser
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Elbilarna står inför sitt kommersiella genombrott
Urval av elbilar, plug-in hybrider och elbilar med räckviddsförlängning

2011 2012 2013 >< 2009 2010

Volvo C30 BEV, V70 PHEV

VW E-Up, Optimal Energy 
Joule

Porsche 918 Spyder

VW E-Golf, E-Jetta

Audi E-tron

Proton EMAS, Audi A1 E-tron, 
Renault Zoe Z.E., Toyota FT-
EVII

Tesla Model S, Fisker
Karma S

Opel Ampera, BMW Active E, 
BYD e6, BYD F3DM, 
Chevrolet Volt, Ford Focus 
BEV, Renault Fluence Z.E., 
Renault Kangoo Z.E.

Fisker Karma

Citroën C-Zero, Peugeot iOn, 
Pininfarina Bolloré Bluecar, 
Smart ForTwo Electric

Nissan Leaf, Tata Indica
Vista EV, Toyota Prius
PHEV

Family

Tesla Roadster S

Sport

Think City, Subaru Stella, 
Mitsubishi iMiEV

City

Tata Nano EV, Renault 
Twizy Z.E.



I många europeiska länder har man redan ett regelverk som 
stöder en introduktion av laddbilar…

Olika program för
laddbilar i Europa:

• Sänkt fordonsskatt

• Premier vid köp av fordon

• Andra stöd riktade till konsument

• Investeringsstöd för 
laddinfrastruktur

• Minskad eller ingen 
parkeringsavgift, trängselskatt 
och kostnad för laddning

STORBRITANIEN
• 50% momsreduktion
• Subventionerade köp
• Fri parkering/ laddning

BELGIEN
• Lägre vägskatt
• 15% subvention för 

miljöbilar

PORTUGAL
• Finansiering av publik 

utbyggnad av 
laddinfrastruktur

NORGE
• Infrastrukturstöd
• Ingen skatt/ moms på elbilar
• Fri parkering samt 

trängselavgift

SVERIGE
• Ingen fordonsskatt under 

120 gram (360 kr/år)
• Särskild parkering utreds

DANMARK
• Elbilar skattebefriade per 2012
• Fri parkering/laddning
• Statlig/ kommunal infrastruktur

HOLLAND
• Lägre skatt (regionalt)
• Subvention max €4000
• FoU stöd för el- och 

laddningsbara fordon 

ITALIEN
• Ingen skatt i flera 

regioner
• Subvention upp till 65%
• Lägre försäkringspremier

TYSKLAND
• Offentlig utbyggnad 

av laddinfrastruktur

ÖSTERRIKE
• 50% momsreduktion
• Subventionerade köp
• Fri parkering & laddning

FRANKRIKE
• Subvention max 

€5000 för miljöbilar
• 0 till 50% vägskatt

…men vad händer i Sverige?

Irland
• Upp till 5.000 € i 

subvention för elibil
• Ingen fordonsskatt



Handling krävs för att Sverige inte ska missa elbilarna

Energibolag Biltillverkare

Regering & riksdag

Utbyggnad av laddstolpar 
och övrig infrastruktur

Teknikförbättringar 
(bilar, batterier)

Konkurrenskraftiga bilar 
Standardisering

Skattepolitik
Incitament för investering/köp

Lagstiftning/regelverk

Snabb introduktion 
av elfordon

Effektivt regelverk
Stöd till infrastrukturen

CO2-baserad fordonsskatt
Stöd för snabb introduktion

Ingen miljöbilspremie efter 1 juli 2009.
Förmånsbeskattas som gasdrivna bilar.
Reduktionen av förmånsvärdet upphör 2012

•60 procent av förmånsvärdet på en jämförbar bil

•Max 16 000 kronor per år i reducering

•Problem eftersom elbilen är dyrare i inköp

” El- och laddhybridbilar har minst lika bra 
miljöprestanda som andra så kallade miljö-
bilar (etanol- och biogasbilar). Trots det är 
det samlade stödet till etanol- och biogasbilar 
idag större än till el- och laddhybridbilar.”

Energimyndigheten  2009*

* Pressmeddelande 2009-05-29, Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider ER 2009:20
Källa: Skatteverket, Energimyndigheten

Den svaga länken? 


