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Abstract 
The electric car has existed for over a century and producers has tried to commercialize it 

earlier but has not succeeded. In recent years, however, a change occurred that may be 

significant for the electric car and it is now to commercialize in the market of passenger cars. 

The technology has in recent years elaborated as more car manufacturers have started to 

invest in development in the subject field.  

 

This thesis aims to compile an action plan for the development of charging infrastructure for 

electric vehicles in Uppsalahem ABs residential areas. It is based on a survey of different 

residential areas and a survey of charging infrastructure. There is a variety of options for 

Uppsalahem AB to go ahead with its plans to possibly set up charging infrastructure which 

partly depends on when the market for electric vehicles will increase. Uppsalahem has already 

shown interest in the subject field of energy and to be relatively early in establish a smaller set 

of chargers goes well with the ideas of this. As the company now uses environmentally-

friendly vehicles in its fleet of vehicles for managers and technicians can an early deployment 

of chargers also be used to expand their vehicle fleet with a number of electrical cars. The 

expansion plan has been developed primarily for a smaller set of chargers in the form of a 

pilot project. Depending on the development of the market for electric vehicles can the 

demand for charging infrastructure change.  
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Populärvetenskaplig beskrivning 
Elbilen är ingen ny innovation utan den har funnits i över hundra år. Efter flera tidigare försök 

att etableras på personbilsmarknaden gör nu biltillverkare nya försök. En förutsättning för att 

elbilen ska lyckas är att det finns möjligheter till att ladda bilens batterier och en utbyggnad av 

laddinfrastruktur är därför viktig.  

 

Examensarbetet syftar till att ta fram en handlingsplan för utbyggnad av laddinfrastruktur 

inom Uppsalahem ABs bostadsområden vilken grundar sig på en undersökning av olika 

bostadsområden och en kartläggning av tekniken och regler kring laddinfrastruktur. Det finns 

ett antal olika alternativ för Uppsalahem att gå vidare med planerna på att eventuellt sätta upp 

laddstolpar inom sina bostadsområden. De beror till viss del på hur marknadsutvecklingen för 

elbilar kommer att te sig. Företaget har redan visat ett uttalat intresse inom 

energieffektivisering så att vara relativt tidiga med att bygga ut en mindre uppsättning 

laddstolpar går bra ihop med tankarna kring detta. Eftersom företaget idag använder miljöbilar 

i sin fordonsflotta för förvaltare och hantverkare med flera så kan en tidig utbyggnad av 

laddstolpar även användas för att utöka fordonsflottan med ett antal elbilar.  

 

Utbyggnadsplanen som tagits fram gäller i första hand en mindre uppsättning laddstolpar i 

form av ett pilotprojekt. Beroende på hur marknaden för elbilar utvecklas kan efterfrågan av 

laddstolpar komma att ändras. Vid en ökad efterfrågan på laddstationer kommer en tidigare 

erfarenhet av laddstolpar och hur de skall sättas upp att underlätta en framtida storskalig 

utbyggnad. 
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1 Inledning 
Elbilen har funnits i över hundra år och elbilsproducenter har försökt få in elbilen på 

personbilsmarknaden tidigare men inte lyckats. Under de senaste åren har dock en förändring 

skett som kan vara betydande för att elbilen nu skall kunna slå sig in på personbilsmarknaden. 

Bland annat har tekniken under de senaste åren utvecklats mer och mer i takt med att fler 

bilproducenter har börjat satsa på utveckling inom området. Det är dessutom inte bara 

bilindustrin som ser möjligheter med elbilar. Även elbranschen står bakom en ökad 

användning av elbilar eftersom det öppnar en ny marknad för dem. Förutom bilindustrin så är 

elbranschen den bransch som har mest att vinna elbilarnas intåg. Många elföretag medverkar 

därför idag i olika utvecklingsprojekt för att påskynda introduktionen på marknaden.  

 

Dagens utbud av elbilar i Sverige är högst begränsat då det i maj 2010 endast fanns omkring 

tio elbilsmodeller till försäljning. Det finns däremot ett uttalat intresse från i stort sett samtliga 

befintliga biltillverkare att inom de närmast kommande åren lansera nya elbilar på marknaden. 

I takt med att allt fler elbilar når marknaden kommer urvalet för konsumenterna att bli större 

vilket i sin tur ökar konkurrensen bland tillverkarna. Att intresset för elbilar har tilltagit hos 

biltillverkarna beror till stor del på att de blivit tvungna att hitta nya drivmedel som alternativ 

till fossila bränslen. Det är en utveckling som pågått ett tag nu och på den svenska marknaden 

finns redan bilar som drivs på exempelvis etanol eller biogas.  

 

Uppsalahem AB arbetar idag intensivt inom området för att minska den negativa 

miljöpåverkan som transporter skapar. Företagets fordon drivs idag med alternativa drivmedel 

och mindre elbilar brukas redan idag av företagets fastighetsskötare. Uppsalahems arbete med 

energieffektivisering, tillsammans med att elbilar fått allt mer uppmärksamhet av media och 

biltillverkare, är grunden till att Uppsalahem vill undersöka hur elbilstekniken utvecklas och 

hur den skall kunna integreras i företagets bostadsområden.  

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en handlingsplan för utbyggnad av laddstolpar inom 

Uppsalahem AB:s bostadsområden. Handlingsplanen skall baseras på en kartläggning och 

analys av marknaden för elbilar samt systemlösningar för laddinfrastrukturen i form av 

leverantörer, komponenter och affärslösningar.   

1.2 Frågeställningar 

För att syftet skall kunna uppfyllas har ett antal viktiga frågeställningar utarbetats utifrån den 

referensram som presenteras i kapitel 4. 

 

 Hur ser elbilstekniken ut idag?  

 Hur ser marknadsutvecklingen ut för elbilar hur har andra miljöbilar tagits emot av 

marknaden tidigare? 

 Hur kan utformning av laddningsstationer utformas?  

 Hur ska Uppsalahem AB tänka kring sina befintliga p-platser med el för att 

framtidssäkra enkla modifieringar till elbilsladdning? 
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1.3 Avgränsning 

Studien avser att undersöka marknaden för elbilar. Till begreppet elbilar menas personbilar 

som kan ladda batteriet med anslutning till elnätet. Det är med andra ord rena elbilar (EV) och 

laddhybridbilar (PHEV) som avses studeras och inte andra fordonsslag som kan tänkas drivas 

med el så som lastbilar, bussar, mopeder eller traktorer etc. Marknaden för elbilar jämförs i 

denna studie i första hand gentemot konventionella bensin– eller dieseldrivna bilar och tar i 

stort inte hänsyn till bilar som drivs med andra drivmedel som etanol eller gas.  

 

Den handlingsplan för utbyggnad av laddinfrastruktur inom Uppsalahems bostadsområden 

som detta arbete syftar till att ta fram kommer att avgränsa till vad som är lämpligt i en initial 

utbyggnadsfas för Uppsalahem AB. Vidare så tar undersökningen av bland annat teknik och 

elnät endast hänsyn till hur elnäten är uppbyggda idag och inte hur en eventuell utbyggnad av 

smarta elnät kommer påverka vare sig elbilens marknadspotential eller regler och 

komponenter rörande elbilens laddning.  

1.4 Begreppsdefinition 

Begreppet elbil används som ett gemensamt namn för rena elbilar och laddhybridbilar. Vid de 

tillfällen som endast rena elbilar alternativt laddhybridbilar avses kommer något av dessa 

begrepp användas.  

1.5 Disposition  
Rapporten är uppbyggd med en inledande introduktion till området som efterföljs av ett 

avsnitt som diskuterar metoder och tillvägagångssätt för hur arbetet har genomförts. Därefter 

följer kapitel tre som handlar om Uppsalahem AB, där bland annat företagets organisation och 

energifrågor presenteras. I kapitel fyra kommer en redogörelse för olika teorier kring 

teknikutveckling samt hur dessa kan kopplas till elbilens framtidsutsikter. Efter detta kapitel 

följer kapitel fem och sex som berör tekniken som i och kring elbilen. Till en början beskrivs 

elbilens komponenter vilket övergår till den stödjande tekniken såsom laddinfrastruktur och 

systemlösningar för dessa. Kapitel sju innehåller en fallstudie av Uppsalahems 

bostadsområden där några bostadsområden presenteras och analyseras för hur de är anpassade 

för att etablera laddstolpar vid. I det åttonde kapitlet presenteras examensarbetets resultat där 

förslag ges för hur och när Uppsalahem bör agera om de vill gå vidare med en utbyggnad av 

laddinfrastruktur. Resultatet diskuteras sedan i kapitel 9 tillsammans med en diskussion kring 

elbilens framtida marknadsutveckling. Rapporten avrundas till sist med slutsatser och förslag 

för framtida forskning.   
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2 Metod 
Uppdraget från Uppsalahem AB grundas i ett intresse för att kunna vara förberedda inför en 

ökad användning av elbilar i samhället. Till detta fanns önskemål att få information om elbilar 

och tekniken kring laddstolpar. Detta medförde att det från början fanns flera olika spår att 

välja för examensarbetet och den första tiden bestod därför av inläsning inom ämnesområdet 

elbilar samt dess historia och hur läget ser ut idag. Efterhand växte sedan studiens inriktning 

fram och planeringen av genomförandet tog fart.  

 

Upplägget för det fortsatta arbetet blev att som slutmål ta fram en handlingsplan för 

utbyggnad av laddstolpar hos Uppsalahem. För att kunna ta fram en sådan handlingsplan 

behövdes information kring hur elbilens utveckling kan förväntas bli, vilka befintliga 

möjligheter som finns för utbyggnad av laddstolpar samt information om företaget 

Uppsalahem AB. Till området med elbilens framtida utveckling behövdes ytterligare 

information kring hur elbilens teknik ser ut idag, vilka förutsättningar den har att utvecklas 

samt teorier om teknikutveckling. Detta upplägg finns visualiserat i figur 1.  

 

 

 

Figur 1: Arbetets uppbyggnad där arbetet startade längst ned i hierarkin 

 

2.1 Datainsamling 

Vid större undersökningar som detta examensarbete är finns det olika tekniker för att samla in 

information vilka normalt kan delas upp i dels sekundär data och dels primär data. Den 

sekundära datan innebär i regel att tidigare insamlat material studeras och används, medan 

den primära datan innebär att ny information samlas in. Den primära datan kan samlas in via 

direkta observationer, intervjuer eller experiment (Arbnor & Bjerke, 1994). 
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Detta examensarbete bygger till stor del på sekundär datainsamling men även primära 

datainsamlingar i form av intervjuer har genomförts. Den sekundära datan består främst av 

tekniska rapporter och marknadsundersökningar. Denna har framför allt använts till 

examensarbetets delar som behandlar marknadsutveckling, tekniken idag samt 

systembeskrivning. Arbnor och Bjerke (1994) skriver att sekundärt material bör användas 

med försiktighet men att de ofta återspeglar omvärlden på ett bra sätt och kan vara av central 

betydelse för breda undersökningar (Arbnor & Bjerke, 1994).  

 

Att detta examensarbete bland annat bygger på en stor del sekundära källor kan ha både 

fördelar och nackdelar. Den största anledningen till att sådana referenser använts är 

examensarbetets reletivt breda fokus samt att den information som tagits del i dessa källor har 

kunnat verifieras av andra källor. Rapporter från intresseorganisationer och 

branschorganisationer för elbilar och elmarknaden kan dock vara positivt vinklade och kräver 

därför ett nyktert förhållningssätt till informationen. Detsamma gäller även vid intervjuer av 

leverantörer och detta är den utgångspunkt som jag har haft under hela studien.  

 

Den primära datainsamlingen består främst av intervjuer som har varit av icke-styrd karaktär. 

Intervjuerna som genomförts har varit både via telefon och personlig intervju mellan fyra 

ögon.  

 

Vid genomförandet av fallstudien av Uppsalahems bostadsområden och parkeringsplatser har 

bland annat programvarorna Summarum och HyperDoc använts, vilka har gett tillgång till 

bland annat ritningar och tekniska specifikationer för områdena. Fallstudien har genomförts 

för att dels ta fram lämpliga alternativ bostadsområden där laddstolpar kan etableras och dels 

för att kunna ge ett praktiskt tillvägagångssätt för utbyggnad vid ett specifikt område. 
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3 Uppsalahem AB 

3.1 Företaget och organisation 

Uppsalahem AB är Uppsalas största bostadsföretag som äger och förvaltar omkring 14 000 

lägenheter. Till detta tillkommer även cirka 1 200 lokaler och 6 800 parkeringsplatser.  

Företagets bostäder motsvarar sexton procent av alla bostäder i Uppsala kommun. Vidare 

motsvarar detta tjugotre procent av flerbostadshusen och fyrtiotvå procent av alla hyresrätter 

inom kommunen (Uppsalahem AB, 2009). 

 

Uppsalahemkoncernen består av moderbolaget Uppsalahem AB och dess tre vilande 

dotterbolag; Fastighetsbolaget Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB samt Uppsalahem Attika 

AB. Etthundra procent av aktierna i Uppsalahem AB ägs av det kommunägda bolaget 

Uppsala Stadshus AB (Uppsalahem AB, 2009). 

 

Eftersom Uppsalahem AB ägs av kommunen återspeglar dess styrelse sammansättning i 

Uppsala kommunfullmäktige. De huvudsakliga direktiv som Uppsalahem arbetar efter 

beslutas i kommunfullmäktige, men det finns utöver dessa ytterligare direktiv och riktlinjer 

som Uppsalahems styrelse och Uppsala kommun fastställt (Uppsalahem AB, 2009). 

 

Uppsalahems verksamhet består av främst av de tre affärsområdena Bostad, 

Fastighetsutveckling (tidigare Bostadsproduktion) och Servicebostäder vilket visas i 

organisationsstrukturen i figur 2. Affärsområde Bostad är det största och bedriver till största 

delen förvaltning av befintliga bostäder och dess verksamhet är uppdelad i fyra geografiska 

distrikt; City, Eriksberg, Gottsunda och Sala backe(Uppsalahem AB, 2009). 

 

Figur 2: Uppsalahems Organisationsstruktur (Uppsalahem AB, 2009),  Affärsområde Bostadsproduktion 

heter sedan 2010-05-20 Fastighetsutveckling.  
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Avdelningen för Fastighetsservice fungerar som en intern utförarorganisation inom 

Uppsalahem och där arbetar över hälften av företagets omkring 250 medarbetare. 

Medarbetarna arbetar bland annat som drifttekniker, elektriker och fastighetsskötare. Utöver 

detta ansvarar Fastighetsservices energi- och miljörelaterade projekt som ges i uppdrag av 

Uppsalahems beställarorganisation (Uppsalahem AB, 2009). 

3.1.1 Allmännyttigt bostadsbolag 

Uppsalahem är ett allmännyttigt bostadsbolag och är medlem i bransch- och 

intresseorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag. Allmännyttan innebär 

en boendeform som är öppen för alla människor och syftar till att människor från olika 

samhällsgrupper ska kunna bo tillsammans och bidra till ett integrerat samhälle (Uppsalahem 

AB, 2009). 

 

Allmännyttiga företag får till skillnad från privata aktörer inte drivas i vinstsyfte och de agerar 

även under offentlighetsprincipen för att allmänheten skall ha tillgång till kommunens 

verksamhet(Uppsalahem AB, 2009). Utöver detta så arbetar Uppsalahem efter lagen om 

offentlig upphandling, LOU, vid upphandlingar (Uppsalahem AB, 2010a). 

 

 LOU innebär att leverantörer skall behandlas likvärdigt och utan diskriminering av 

upphandlande myndigheter. Upphandlingarna skall göras med öppen insyn samt med 

”ömsesidigt erkännande” (Allego AB). 

 

Allmännyttiga bostadsbolag kan fungera som viktiga kuggar för kommunens bostadspolitik. 

Det finns möjligheter till att utnyttja allmännyttan inom samhällsnyttiga frågor som inte 

prioriteras hos andra fastighetsägare eftersom de inte alltid genererar stor vinst. Detta gör att 

samhällsnyttiga frågor som energi och miljö ofta prioriteras högt av allmännyttiga företag 

(Uppsalahem AB, 2009) .  

3.2 Energimål 

Uppsalahems affärsidé har sin grund i de ägarkrav som ställs på bolaget och innebär att: 

”Uppsalahem ska stärka Uppsalas utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta 

och bygga bostadsfastigheter som erbjuder boende för olika faser i livet.” Affärsidén skall 

sedan realiseras genom att Uppsalahems verksamhet styrs via fem strategiområden som var 

och ett innehar klara och tydliga målbeskrivningar. Dessa målbeskrivningar är ofta fokuserade 

kring miljöfrågor. Uppsalahem ska bland annat bidra till Uppsalas utveckling som en levande 

och attraktiv stad och ta ett socialt ansvar som allmännyttigt bolag. Som Uppsalas största 

bostadsföretag skall de bidra till minskad klimatpåverkan där ett långsiktligt perspektiv på 

energibesparingar ska ha en betydande plats för planeringar så väl idag som i 

framtiden(Uppsalahem AB, 2008). 

 

Uppsalahems miljöpolicy: 

”Uppsalahem ska i sin verksamhet planera för bostadsområden som ur miljösynpunkt är 

långsiktigt hållbara. De belastningar på miljön som fastigheterna och deras skötsel medför 

ska minska och de bostäder som erbjuds ska ha god inomhusmiljö.” (Uppsalahem AB, 2009, 

s. 34) 
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Uppsalahem har krav från ägarna att minska energiförbrukningen i beståndet vilket 

återspeglas i den framtagna miljöpolicyn. Som ett led ur denna har Uppsalahem under 2008 

antagit SABO:s klimatutmaning vilken innebär att energiförbrukningen skall minskas med 20 

procent mellan åren 2007 och 2016. Klimatutmaningen kan ses ungefär som ett Kyoto-

protokoll för Sveriges bostadsbransch och är idag undertecknat av 86 SABO-företag (SABO, 

2008). Då Uppsalahem är en stor energikonsument analyseras energiförbrukningen 

kontinuerligt för att kunna se var användningen kan reduceras samtidigt som 

kostnadseffektiviteten kan höjas. För att kunna klargöra vilka energislag som belastar vad och 

i vilken utsträckning har Uppsalahem tagit fram sju miljönyckeltal som man arbetar med. 

Dessa är Olja, Värme, Drivmedel, Vatten, El, Avfall och MIBB (miljöinventering i befintlig 

bebyggelse)(Uppsalahem AB, 2008). 

 

Uppsalahem har mellan åren 2004 till 2008 minskat sina koldioxidutsläpp med 15 000 ton 

vilket motsvarar 37 procent. Detta beror till stor del av att fjärrvärmen och elen som levereras 

har blivit mer miljövänlig, men även på att egna ansträngningar inom området har gjorts 

(Uppsalahem AB, 2008). 

3.3 Sammanfattning av kapitlet 

Uppsalahem är ett kommunägt fastighetsbolag som har starkt fokus mot att stärka Uppsalas 

utveckling. Detta görs bland annat med att arbeta mycket med energieffektivisering. Som 

kommunägt och allmännyttigt bostadsbolag så arbetar Uppsalahem efter lagen om offentlig 

upphandling vilket begränsar deras möjligheter vid val av bland annat leveranörer.  

 

För att ta fram en handlingsplan för utbyggnad av laddinfrastruktur inom Uppsalahems 

bostadsområden behöver bland annat elbilens roll i samhället idag och dess möjliga roll i 

framtiden utredas. Nästa kapitel kommer därför att handla om teorier för teknikutveckling 

som sedan kommer ligga till grund för studien.  
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4 Marknadsutveckling  

4.1 Teorier om teknikutveckling 

Hur ny teknik tas emot och utvecklas på marknaden brukar ofta illustreras med hjälp av en S-

kurva. Det vanligaste är att modellen visar en tekniks prestation på y-axeln gentemot antingen 

tid eller investerade resurser. Anledningen att modellen kallas just S-kurva är att utveckling 

ofta går långsamt i början för att under en tid accelerera förhållandevis kraftig och därefter 

plana ut. Detta illustreras i figur 3(Schilling, 2008). 

 

 

Figur 3: S-kurva över en tekniks prestationsförmåga. Denna graf visar på hur teknikens prestanda 

påverkas av storleken på investeringar, men det är även vanligt att grafen istället illustreras hur 

prestandan beror över tid(Schilling, 2008). 

Modellen med S-kurvor ska dock inte användas som en prognosmodell utan lämpar sig bäst 

som en utgångspunkt för identifiering av olika faser i marknadsutvecklingen. Anledningen till 

att S-kurvan inte bör användas för prognostisering är att utvecklingskurvor för olika tekniker 

och innovationer kan se väldigt lika ut till en början för att sedan få skilda utvecklingar. Figur 

4 nedan visar på hur olika S-kurvor resulterar i olika slut trots att de ter sig ungefär likadant 

från början. Tekniken kurva A har utvecklats framgångsrikt medan tekniken för B har haft en 

utdragen utveckling. För kurva C kan teknikutvecklingen ses som otillräcklig samtidigt som 

tekniken för kurva D har utvecklats instabilt(Elforsk, 2009d). 

 

Figur 4: S-kurvor med olika slutresultat (Elforsk, 2009d). 
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Det finns ett flertal olika faktorer som kan påverka vilken utveckling som den nya tekniken 

tar. Skillnaden i utvecklingen för teknik A och B i figur 3 är egentligen inte så stor eftersom 

båda teknikerna efter en viss tid når sin fulla potential. Om däremot teknik A och D jämförs 

så kan det antas att något oförutsätt har hänt under utvecklingens gång för teknik D. En sådan 

oförutsedd händelse kan exempelvis vara att en nyare teknik än D har visat sig mer slagkraftig 

och helt enkelt slagit ut teknik D. 

 

När en teknik har nått sin fulla potential eller blir gammalmodig ersätts den av nya tekniker. 

Om den nya tekniken fyller samma marknadsbehov som den tidigare tekniken samtidigt som 

den bygger på en ny teknisk plattform blir utvecklingen diskontinuerlig. Exempel på tidigare 

diskontinuerliga tekniker är hur flygplan som drivits av propellrar har ersatts av flygplan som 

drivs med jetmotorer. När det gäller diskontinuerlig teknik så behöver den nya tekniken inte 

helt slå ut den gamla tekniken utan den kan även verka tillsammans och komplettera ett behov 

som inte den äldre tekniken kan fylla ensamt(Schilling, 2008).  

 

I början när den nya tekniken uppmärksammas har den ofta sämre prestanda än den äldre 

tekniken. Det gör att de investeringar som läggs på den nya tekniken i ett initialt läge ofta ger 

lägre avkastning än om de satsas på  den äldre tekniken. Om den nya tekniken däremot har 

större utvecklingspotential kan det innebära att investeringarna i längden ger än bättre 

avkastning. Det är vanligt att nya aktörer ofta tenderar att ha lättare att investera i den nya 

diskontinuerliga tekniken än aktörer som redan är etablerade med den gamla tekniken. I figur 

5 visas exempel på två olika scenarier för hur den diskontinuerliga tekniken förhåller sig till 

den äldre tekniken (Schilling, 2008). 

 

Elbilen kan ses som en diskontinuerlig teknik där den konventionella bilen som drivs av 

förbränningsmotor utgör den befintliga tekniken. Elbilen har idag inte samma prestanda och 

en betydligt mindre marknad än den konventionella bilen men den har dock potential att med 

tiden och betydande investeringar bli antingen ett komplement till den befintliga tekniken 

eller helt slå ut denna.  

 

 

Figur 5: S-kurvor med exempel på hur ny teknik kan överta gammal teknik. I kurvan till vänster visar 

den nya tekniken en brantare utvecklingskurva än den äldre men som inte överträffar den gamla 

tekniken. I kurvan till höger har den nya tekniken från början sämre kapacitet och förhållandevis 

långsam utveckling men högre potential än den gamla tekniken(Schilling, 2008). 
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Adoptionen av en ny teknik kan beskrivas som en kurva av marknadsandelar som är uppdelad 

i fem segment; pionjärer (innovators), visionärer (early adopters), pragmatiker (early 

majority), konservativa (late majority) och skeptiker (laggards). I figur 6 visualiseras de fem 

segmenten och deras förhållande roller i teknikutvecklingen(Schilling, 2008).   

 

 

Figur 6: S-kurva där teknikutvecklingen är kopplade till adoptant. I Figuren framgår även den 

ungefärliga marknadsandel som varje adoptörskategori står för(Schilling, 2008). 

Först ut att ta till sig den nya tekniken är de så kallade pionjärerna. Karaktäristiskt för denna 

grupp är att de är riskbenägna och öppna för ny teknik samtidigt som de ofta har tillgång till 

stora finansiella resurser. Pionjärerna spelar en viktig roll för den fortsatta utvecklingen av 

tekniken, då de ofta bidrar med nya utvecklande idéer och systemlösningar.  

 

Nästa kategori att ta till sig den nya tekniken är visionärerna. Denna grupp är bredare och 

anses vara väl integrerade i det sociala systemet, det vill säga de besitter ofta ett stort socialt 

inflytande. Visionärerna karakteriseras ofta över att deras beslut att ta till sig ny teknik bygger 

på noggrant övervägande.  

 

Pragmatikerna tillhör nästa adoptionssegment och innefattar den ungefär en tredjedel av 

marknaden. De är snabba att ta till sig nya tekniker men de leder inte opinionen i samma 

utsträckning som de första två grupperna.  

 

De konservativa kommer efter pragmatikerna och tillhör även de ungefär en tredjedel av 

allmänheten. De är dock lite mer skeptiskt inställda till nya tekniker och väntar tills tekniken 

blivit väl integrerad i samhället då de ofta har begränsade ekonomiska resurser.  
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Den sista adoptionskategorin är skeptikerna. Denna grupp baserar ofta sina beslut på tidigare 

erfarenheter och är därav väldigt restriktiva i sitt förhållningssätt till nya tekniker. De tar 

därför inte till sig den nya tekniken förrän den har visat sina fördelar(Schilling, 2008). 

4.2 Marknadens utvecklingspotential 

I en undersökning, som genomförts av Elforsk (2009d), om elbilens potentiella 

marknadsutveckling, har marknadsutvecklingen för elbilar delats upp i fem olika faser. De 

olika faserna som de använder sig av visas tillsammans med en S-kurva i figur 7 och de är: 

förberedelsefasen, introduktionsfasen, tillväxtfasen, genombrottsfasen samt 

kommersialiseringsfasen (Elforsk, 2009d). Denna uppdelning kan liknas med Shillings (2008) 

adoptionsmodell, men är inte helt överensstämmande eftersom hela S-kurvan enligt Shilling 

motsvarar kommersialiseringsfasen. De faser som Elforsk presenterat är dock användbara och 

kan tillsammans med Shillings teori användas för att utvärdera marknadens utveckling.  

 

 

Figur 7: Elbilens fem olika utvecklingsfaser illustrerat med en S-kurva(Elforsk, 2009d). 

I den inledande förberedelsefasen innebär forskning och utveckling inför introduktionen på 

marknaden. Denna fas infaller i realiteten strax innan det går att köpa elbilar på den svenska 

marknaden. I denna fas förberedes ett intåg på marknaden av aktörerna som bland annat 

startar upp demonstrationsprojekt som bedrivs för att få mer kunskap om tekniken för bland 

annat elbilar och laddning. Introduktionsfasen innebär till stor del, även den, förberedelser 

inför marknadsintroduktionen och till den förväntade tillväxttakten. I denna fas finns endast 

ett antal elbilsmodeller att köpa på den svenska marknaden. Tekniken innefattar fortfarande 

vissa problem såsom exempelvis begränsad räckvidd och höga kapitalkostnader för elbilarna 

samtidigt som kunskapen om elbilar och laddning fortfarande är låg hos allmänheten(Elforsk, 

2009d).  

 

Tillväxtfasen tar fart när elbilarna börjar bli prestandamässigt jämförbara med de 

konventionella bilarna och att de största barriärerna mot marknadsutvecklingen inte längre ses 

som något hot mot utvecklingen. Det finns dock fortfarande ett begränsat utbud av elbilar att 

köpa på marknaden och kostnaden är antagligen högre för elbilar än konventionella bilar. 

Ekonomiska incitament och styrmedel kan komma att bli avgörande för den fortsatta 
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utvecklingen vilket även gäller under genombrottsfasen. I genombrottsfasen blir 

försäljningssiffrorna positiva för elbilar samtidigt som ett stort antal elbilsmodeller lanseras. 

Intresset för elbilar växer och sprids över nya kundsegment vilket gör att elbilar på allvar 

etablerar sig på marknaden(Elforsk, 2009d). 

 

I den sista fasen, kommersialiseringsfasen, är elbilen såväl prestandamässigt som prismässigt 

konkurrenskraftig mot de konventionella bilarna och ekonomiska styrmedel är inte längre 

nödvändiga(Elforsk, 2009d). 

4.2.1 Barriärer 

Det finns ett flertal olika faktorer som påverkar marknadsutvecklingen för elbilar. Som sådana 

faktorer räknas elbilarnas tillförlitlighet och kostnadsutveckling vilket till stor del hänger ihop 

med bilindustrins prioriteringar av utvecklingsresurser. Utöver dessa styrs även 

marknadsutvecklingen av politiska och praktiska faktorer såsom beslut om styrmedel och 

utbyggnad av laddningsinfrastruktur(Asplund, 2009). I kommande stycken presenteras dessa 

potentiella barriärer mer ingående.  

4.2.1.1 Batterier och kostnad 

Batteriet utgör en kritisk beståndsdel hos elbilen och därav även den kanske största barriären 

mot marknadsutvecklingen för elbilar. Detta beror delvis på den begränsade livslängden och 

räckvidd, men även på den idag förhållandevis höga kostnaden. Hur lång livslängd som ett 

batteri har beror till stor del på hur de används och laddas, men idag räknar man med en 

livslängd på omkring tre år för ett batteri. Man tror dock att livslängden på sikt kommer att 

öka till omkring tio år (Elforsk, 2009d).  

 

Räckvidden hos batteriet är ett annat problem då det i dagsläget hos laddhybrider anses kunna 

köras i mellan 5 och 15 mil per laddning medan räckvidden hos rena elbilar ligger på mellan 

10 och 30 mil per laddning. I fallet med laddhybrider utgör dock inte batteriets räckvid en lika 

kritisk punkt då bränslemotorn slår till när batteriet är tomt, även om tanken med en 

laddhybrid är att man ska använda elmotorn så långt som möjligt. För fallet med de rena 

elbilarna så täcker elbilen uppskattningsvis 80 procent av alla bilresor i Sverige. Dock finns 

det alltid en risk att bli stående med tomt batteri när det är urladdat, vilket kan ses som en 

barriär (Elforsk, 2009d). 

4.2.1.2 Laddplatser och standarder 

Om tillgången till laddning för elbilar är begränsad kommer detta medföra en hämmande 

effekt på marknadsutvecklingen. Trots att det idag finns eluttag i form av motorvärmare vid 

många parkeringsplatser i hemmiljö och vid arbetsplatser behövs en betydande utbyggnad av 

offentliga laddstolpar. För att en sådan utbyggnad skall kunna ske smidigt krävs att det 

standardiseringsarbete för laddningskomponenter som nu pågår ska bli klart inom en snar 

framtid. Med enhetliga komponenter kan producenterna nå en bredare marknad samtidigt som 

produktionen blir effektivare och priserna sjunker (Elforsk, 2009d). 

4.2.1.3 Lagar och regler  

Lagarna kring koncessionsplikt är idag krångliga och svårtolkade vilket försvårar arbetet för 

de aktörer som idag vill etablera laddinfrastruktur (Elforsk, 2009d). Dessa beskrivs mer 

ingående i stycket 5.2.2.1.  
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4.2.1.4 Brist på erfarenhet hos användare 

I introduktionsfasen för ny teknik finns ofta en viss misstro hos marknaden mot den nya 

tekniken vilket kan agera bromskloss för marknadsutvecklingen. För elbilen finns idag 

frågetecken kring huruvida elbilen kan konkurrera med dagens konventionella bilar när det 

gäller frågor som bland annat säkerhet, andrahandsvärde och tillförlitlighet (Elforsk, 2009d). 

4.2.1.5 Utbud av elbilar och laddhybrider 

Dagens befintliga utbud av elbilar är väldigt begränsat vilket utgör en stor barriär för 

marknadsutvecklingen. Det finns idag endast ett fåtal bilar på marknaden vilka presenteras i 

tabell 1 tillsammans med de modeller som förväntas lanseras inom ett år. De modeller som är 

mest representativa är framför allt mindre personbilar samt en del lättare lastbilar och 

arbetsfordon(Ny Teknik, 2010). Det begränsade utbudet av elbilar medför att 

marknadsutvecklingen inte kan gå fortare än antalet elbilar som finns tillgängliga för 

försäljning(Elforsk, 2009d). 

 

Tabell 1: Lista på elbilar som finns idag och som lanseras under närmsta året(Ny Teknik, 2010). 

Utbud av elbilar i Sverige under våren 

2010: 

 

Åtta modeller som kommer lanseras i 

Sverige inom ett år: 

 

 Fiat e500 från italienska Micro-Vett 

 Fiat 500 från svenska EV Adapt 

 Think City från norska Think 

 Edy One från Micro-Vett 

 Iveco Daily (plug-in-hybrid) från 

Micro-Vett 

 Fiat Ducato från Micro-Vett 

 Fiat Fiorina/Qubo från Micro-Vett 

 Nissan Cabstar 3.5 från EV 

Drive/Volvo Truck Center 

 

 Peugeot Partner från Peugeot 

(september-oktober 2010) 

 Fiat Doblo från Micro-Vett (tidigast 

oktober 2010) 

 Peugeot Ion från Peugeot (februari 

2011) 

 Mitsubishi iMiEV från Mitsubishi 

(våren 2011) 

 Volvo C30 Electric från Volvo PV 

(andra kvartalet 2011) 

 Nissan Leaf från Nissan (mitten av 

2011) 

 Renault Fluence ZE från Renault 

(slutet av 2011) 

 Renault Kangoo ZE från Renault 

(slutet av 2011) 

 

 

 

Inresset för elbilar växer dock hos bilproducenterna och fler elbilar kommer inom de närmaste 

åren att släppas för försäljning på marknaden. Blue Institute har gjort en sammanställning av 

preliminära lanseringar av rena elbilar och laddhybrider för ett antal olika biltillverkare, se 

tabell 2. I tabellen framgår att i stort sett samtliga av dagens biltillverkare kommer lansera 

någon typ av elbil inom de kommande tre åren (Blue Institute, 2010). 
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Tabell 2: Sammanställning av lanseringsår samt preliminära lanseringsår av elbilar och laddhybridbilar 

på den internationella marknaden (Blue Institute, 2010). 

Tillverkare År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 

Audi    Elbil  

BMW    Elbil  

BYD (Kina) Laddhybrid     

Chrysler  Elbil  Laddhybrid  

Citroën  Elbil    

Daimler  Elbil   Elbil 

Fiat Elbil     

Ford  Elbil  Laddhybrid  

GM  Laddhybrid Laddhybrid   

Lexus  Laddhybrid    

Mitsubishi Elbil     

Nissan  Elbil    

Opel    Elbil, 

Laddhybrid 

 

Peugeot  Elbil    

Renault   Elbil Elbil  

Subaru  Elbil    

Toyota  Laddhybrid Elbil   

Volkswagen  Elbil  Laddhybrid  

Volvo    Laddhybrid Elbil 

4.2.2 Styrmedel 

Elbilar är effektiva sett till hur mycket energi de använder, ungefär 1-3 kWh/mil. Jämfört med 

de energipriser som finns idag gör det dem mycket kostnadseffektivare än bilar som drivs av 

fossila bränslen. Tack vare detta kan elbilar på sikt bli konkurrenskraftiga utan hjälp av 

ekonomiska styrmedel. Till en början finns dock flera hinder, såsom dess dyrare inköpspris 

och begränsade räckvidd, som kan hämma utvecklingen och därför kan ekonomiska styrmedel 

behövas för att stödja marknadsutvecklingen för elbilar (Elforsk, 2009d). 

4.2.2.1 Befintliga och tidigare styrmedel 

Antalet bilar som drivs av alternativa drivmedel har under 2000-talet ökat kraftigt och under 

2008 bestod 30 procent av nybilsförsäljningen av miljöbilar. En förklaring till utvecklingen är 

att det införts styrmedel som främjat inköp av miljöbilar. De styrmedel som införts i Sverige 

är bland annat Forskning, Utveckling och Demonstration, FUD. Det innebär att staten har 

initierat olika program som bland annat ska bidra till ett hållbart transportsystem. Omkring 

450 miljoner kronor per år är avsedda för fordonsforskning, där el- och hybridfordonsteknik 

är högt prioriterat(Elforsk, 2009d). 

 

Ett annat styrmedel som fanns mellan 1 april 2007 och 31 december 2009 var 

miljöbilspremien, som innebar att tio tusen kronor gavs som statligt stöd till den som köpt en 

nytillverkad miljöbil. Ytterligare ett styrmedel, som delvis är i bruk idag, är undantaget från 

trängselskatt i Stockholm. Detta togs i bruk den första augusti 2007 och gäller de miljöbilar 

som nyregistrerats innan den första januari 2009. Styrmedlet innebär att de pendlare som hade 

en miljöbil undantas skatteplikten när de passerade tullarna fram till och med juli 

2012(Elforsk, 2009d). Trängselskatt skall även införas i Göteborg från och med den första 

januari 2013 (Transportstyrelsen, 2010). 
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Styrmedel som idag även gäller elbilar är koldioxiddifferentierad fordonsskatt samt reducerad 

förmånsbeskattning. Den koldioxiddifferentierade fordonskatten innebär att skatten på alla 

personbilar differentieras beroende på hur mycket koldioxid som den aktuella bilen släpper 

ifrån sig per kilometer. På ett år kan skillnaden motsvara ungefär två tusen kronor beroende 

på om bilen släpper ut lite eller mycket koldioxid. Reducerad förmånsbeskattning betyder att 

förmånsvärdet på elbilar reduceras med fyrtio procent av närmast jämförbara bil, eller som 

mest sexton tusen kronor (Elforsk, 2009d). 

 

Andra styrmedel som används idag eller har använts tidigare är bland annat fri parkering, 

skrotningspremie, skattebefrielse för biodrivmedel samt höjda energi- och koldioxidskatter 

(Elforsk, 2009d). 

4.2.2.2 Tänkbara styrmedel 

Utöver de styrmedel som finns idag eller som funnits tidigare kan nya styrmedel komma att 

bli aktuella. Ett exempel på sådant styrmedel kan vara att i ett tidigt skede i 

marknadsutvecklingen låta elbilar få tillgång till bussfiler. Detta skulle spara på elbilens körtid 

samtidigt som bilarna exponeras mer i den dagliga trafiken(Elforsk, 2009d). 

 

Eftersom osäkerheten kring elbilens batteri är förhållandevis stor skulle ett styrmedel kunna 

utarbetas som innebär att bilägaren till exempel skulle kunna leasa batteriet i bilen. På detta 

sätt kan den osäkerhet som bilägaren sannolikt kan ha kring batteriets livslängd och liknande 

minskas (Elforsk, 2009d). 

4.2.3 Elbilmarknadens förväntade utvecklingstakt 

Den förväntade utvecklingstakten för elbilar beror på många olika faktorer och är därför svår 

att förutse. Utvecklingen kommer bland annat påverkas av hur kunderna kommer värdera 

elbilens egenskaper och investeringskalkyler kontra konventionella bilar (Blue Institute, 

2010). Utvecklingen har under de senaste åren varit var väldigt låg då andelen bilar som 

enbart drivs av el år 2008 bestod av 129 bilar för att året efter utgöras av 157 rena elbilar 

(SCB, 2010). Om de elhybridbilar som idag ej kan anslutas till elnätet för laddning, så som 

exempelvis Toyota Prius, också räknas med så är den totala andelen elbilar idag 18 881. Av 

dessa finns det idag 583 registrerade elfordon Uppsala län varav 395 av dessa finns i Uppsala 

kommun. Till begreppet elfordon räknas i detta fall inte bara elbilar och laddhybrider utan 

även andra fordon som bland annat lastbilar, bussar och traktorer. Antalet elbilar, 

laddhybrider och hybridbilar som inte kan anslutas till elnätet uppgår i detta fall till 78 procent 

av den totala siffran, vilket innebär att det i Uppsalas kommun finns omkring 300 elbilar, 

laddhybrider och hybridbilar idag (Uppsala Nya Tidning, 2010). 

 

Stockholms stad och Vattenfall håller för närvarande på med att genomföra ett gemensamt 

initiativ för upphandling av elbilar med målet att underlätta en övergång till elbilar i Sverige. 

Upphandlingen har som mål att nå 6 000 eldrivna fordon som skall levereras under 2011 och 

2012. I en förstudie som genomförts inför beslutet visade över 100 organisationer och företag 

intresse för att köpa omkring 14 000 elbilar(Stockholms Stad, 2010). 
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4.2.3.1 Olika scenarier för elbilens utvecklingstakt  

Det finns flera aktörer som har gjort uppskattningar på elbilars introduktion och infasning på 

bilmarknaden. Bland annat har Elforsk gjort en bedömning som innebär att utvecklingen antas 

styras av hur europeiska styrmedel utformas från i dag och fram till 2030. De har därför utgått 

från uppskattningar som två brittiska departement, Department for Business and Regulation 

Reform och Department for transport, har gjort för den brittiska marknaden och sedan 

utvecklat en uppskattning för den svenska marknaden. I uppskattningen, som presenteras 

kortfattat i tabell 8, har de delat upp utvecklingen i fyra tänkbara scenarier; Business as usual, 

Mid-range, High-range samt Extreme-range(Elforsk, 2009d). 

 

Tabell 3: Bedömning av antal elbilar i den svenska personbilsparken(Elforsk, 2009d). 

Scenario Antal elbilar år 

2010 

Antal elbilar år 

2020 

Antal elbilar år 

2030 

Business as usual 600 42 000 480 000 

Mid-range 800 125 000 650 000 

High-range 800 240 000 1 780 000 

Extreme-range 800 480 000 3 270 000 

 

För de olika scenarierna gäller för Business as usual att dagens nuvarande incitament är 

oförändrade. För mid-range gäller att incitamenten utvecklas i samma takt som idag samt att 

elbilens livscykelkostnad år 2015 är på samma nivå som för konventionella bilar. High-range 

scenariot kan komma att bli gällande om det finns en brett utbyggd laddningsinfrastruktur i 

större tätorter med omnejd samtidigt som förutsättningarna för Mid-range är uppfyllda. I det 

extrema scenariot ska efterfrågan på elbilar vara så stort att marknaden endast är begränsat av 

tillgängligheten på elbilarna (Elforsk, 2009d). 

4.2.4 Kundgrupper 

För att elbilen skall nå framgång på marknaden har flera olika studier genomförts kring olika 

introduktionsscenarier för såväl elbilar som miljöbilar i allmänhet. Dessa studier visar på att 

fokus på nischmarknader i introduktionsfasen har större potential för framgång än ett brett 

fokus mot flera olika kundsegment. De grupper som anses fördelaktiga att fokusera på är de 

som har hög synlighet för allmänheten och de som är lättast att påverka. Ett ytterligare viktigt 

segment är de vars körvanor passar elbilens egenskaper bra. Följande stycken kommer därför 

redogöra för vilka olika kundsegment som finns idag (Elforsk, 2009d). 

 

Olika alternativ till kundgrupper är privatägda och offentligägda fordonsparker, 

privatpersoner och förmånsbilister. Fordonsparkerna innefattar de bilar som ägs och används 

av företag som exempelvis budbilar, taxibilar och servicebilar. För fordonsparkerna gäller att 

de ofta används i regelbundna körcykler och körs i stadstrafik. Dessa bilar köps ofta in av en 

central enhet som köper upp en större mängd fordon åt gången. Skillnaden mellan privata och 

offentliga fordonsparker är att de offentliga aktörerna i större utsträckning påverkas av 

myndighetskrav som till exempel lagen om offentlig upphandling eller olika miljöbilskrav. De 

offentliga aktörerna lyder inte under lika stor konkurrens och har ofta inte lika stora vinstkrav 

som privata aktörer, vilket gör att dessa aktörer kan antas vara mer riskbenägna när det gäller 

att prova nya tekniker (Elforsk, 2009d).  

 

 

 



 20 

Omkring åttio procent av de dagliga resorna med personbilar är kortare än fem mil. Privata 

bilister i Sverige kör i genomsnitt 1 500 mil per dag vilket motsvarar omkring fyra mil per 

dygn. Det kan ändå vara svårt att ge ett generellt resmönster för privata bilister då det kan 

variera beroende på hur mycket bilen används utanför de vanligaste vardagliga resorna som 

pendling till arbete eller liknande. Däremot kan vissa mönster urskiljas när det gäller den 

generella kapitalstyrkan hos kundgruppen. Privata bilister anses inte vara lika kapitalstarka 

som ägarna av bilflottor och av andelen nyregistrerade bilar anses privatpersoner stå för 

omkring femtio procent. Andrahandsmarknaden bedöms därför vara viktig för privata 

aktörer(Elforsk, 2009d). 

 

Med förmånsbilister menas de personbilar som erhålls från arbetsgivare för resor i tjänsten 

men som även kan användas för körning i privata syften. Utbudet av bilar som 

förmånsbilisten har att välja utifrån begränsas av arbetsgivaren genom att arbetsgivaren till 

exempel väljer ut ett antal valbara bilmärken eller ställer vissa miljökrav på bilen. Omkring en 

fjärdedel av den svenska nybilsförsäljningen antas bestå av förmånsbilar. Generella mönster 

för förmånsbilar är att de ofta används i stadsmiljöer på grund av att företag är koncentrerade 

till sådan miljö. Förmånsbilar lyder under andra skatteregler och behöver bland annat 

förmånsbeskattas. Då det är arbetsgivaren som oftast står för försäljning av bilen blir inte 

andrahandsvärdet inte lika viktigt för förmånsbilister (Elforsk, 2009d). 

4.3 Sammanfattning av kapitlet 

För att kunnna ta fram en handlingsplan är det viktigt att se till hur tekniken utvecklas. En 

kartläggning av tekniken och dess utvecklingspotential är nödvändig för att få förståelse för 

varför laddinfrastruktur behövs för att elbilen skall bli slagkraftig. Det är även viktigt att se till 

vilken sorts laddning som krävs och vilka komponenter som kan användas.  

 

Teorierna som finns kring teknikutveckling trycker på att det tar tid och krävs resurser för en 

ny teknik att etablera sig. Hur lång tid det tar är varierar för olika tekniker och är svårt att 

förutse i förväg. Teknikutvecklingen sker samtidigt i olika faser där olika grupper av 

samhället utgör marknaden. För att vidare kunna se hur tekniken kan utvecklas behöver en 

djupare genomgång för  tekniken för elbilar och förutsättningar för laddning genomföras. I 

nästa kapitel kommer därför att handla om just detta.  
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5 Tekniken idag 

5.1 Elbilar – en introduktion 

Elbilen är i sig inte någon ny innovation utan den har funnits i omkring hundra år, men har 

under större delen av tiden sedan dess inte ägnats lika stora resurser som bilar drivna av 

förbränningsmotorer. Detta beror till stor del på att stora mängder olja upptäcktes i början av 

nittonhundratalet och då utgjorde ett betydligt billigare alternativ. I takt med att oljeresurserna 

börjar sina och att större politiskt fokus lagts på klimatfrågor och energieffektivisering har 

utvecklingen av elmotorer och batterier gått starkt framåt under senare år 

(Energimyndigheten, 2009). 

 

En stor skillnad mellan elmotorn och förbränningsmotorn är att elmotorns verkningsgrad är 

mellan 80 till 90 procent medan bensinmotorns verkningsgrad är omkring 30 procent. Den 

största energiförlusten utgörs i båda fallen av värmeförluster. Den förhållandevis höga 

verkningsgraden hos elmotorn är en stor fördel för elbilen eftersom den resulterar i att elbilen 

förbrukar betydligt mindre energi än förbränningsmotorn. Andra fördelar som elmotorn har är 

lägre ljudnivå och ett högt vridmoment över ett brett varvtalsområde (Blue Institute, 2010). 

 

Det är idag framför allt tre olika varianter av elbilar som är under utveckling. Dessa är 

batteridrivna elbilar (EV) som bara drivs av en elmotor med hjälp av batterier, hybridbilar 

(HEV) som drivs av både en elmotor och en förbränningsmotor där batterikapaciteten 

används som bränslesparande komponent, samt laddhybridbilar (PHEV) som fungerar som en 

hybridbil med skillnaden att dess elmotor kan laddas via ett uttag och att bilen då till en början 

kan köra på ren batteridrift och sedan övergå till förbränningsmotorn när batteriet är urladdat 

(Energimyndigheten, 2009). 

 

Hybridbilar är uppbyggda med dubbla motorer, varav en är elmotor och en 

förbränningsmotor, vilka kan sättas samman på två skilda sätt där motorerna antingen är 

parallellkopplade eller seriekopplade. I figur 8 visas två principskisser över uppbyggnaden 

hos de två olika hybridvarianterna. I seriekopplade hybridbilar laddas även batteriet av 

förbränningsmotorn vilket utökar räckvidden vid behov. Dessa typer av hybridbilar har därför 

fått namnet Range Extended Vehicle, eller kort REV (Blue Institute, 2010). 

 

 

Figur 8: Principskisser på uppbyggnad av Parallellhybrid och Seriehybrid (Blue Institute, 2010). 
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5.1.1 Batterier 

För att elbilen skall kunna bli konkurrenskraftig på marknaden finns, trots flera fördelar 

gentemot förbränningsmotorn, en betydande nackdel kvar vilken utgörs av funktionell 

energilagring. Det specifika innehållet av energi i elbilens batterier motsvarar idag inte mer än 

en procent av bensinens energiinnehåll. Figur 9 visar en schematisk bild över energitätheten 

hos olika energibärare där skillnaden mellan batterier och flytande bränslen syns på ett tydligt 

sätt (Blue Institute, 2010). 

 

 

 

Figur 9: Energitäthet hos olika energibärare (Blue Institute, 2010) 

Elbilens utveckling går, på grund av den låga energitätheten i batterier, i mångt och mycket 

hand i hand med utvecklingen av just batterier. Detta gör att det idag är batteriets pris, 

kapacitet och säkerhet som utgör den största flaskhalsen för elbilens utveckling 

(Energimyndigheten, 2009). När det gäller kapaciteten är det bland annat laddningsdensiteten, 

kWh/kg, som behöver utvecklas. Högre laddningsdensitet hos ett batteri ger bättre prestanda 

och ger möjlighet för längre körsträckor per laddning (Blue Institute, 2010). 

 

Beroende på om batteriet ska användas i en hybridbil (PHEV) eller i en elbil (EV) ställs olika 

krav på batteriets egenskaper. Rena elbilar kräver att batteriet innehåller en energimängd som 

räcker hela körsträckan medan hybridbilar kräver att batterierna håller för kortare körsträckor. 

I hybridbilarna används batteriet även som ett bränslesparande komponent, vilket innebär att 

batteriets kapacitet skall kunna leverera höga strömmar under kortare intervaller som inte 

påverkar batteriets laddningsgrad i för hög utsträckning (Energimyndigheten, 2009). 

 

Kostnadspåslaget på en elbil relativt en motsvarande bil med konventionell 

förbränningsmotor ligger i dagsläget på mellan 50 000 och 150 000 SEK, där större delen av 

kostnadspåslaget utgörs av kostnaden för batteriet(Energimyndigheten, 2009). På grund av att 

batteriet är en sådan kritisk beståndsdel i elbilen så pågår ständigt intensiv forskning på 

området. Enligt en marknadsundersökning, som under det senaste året genomförts av Blue 

Institute för Vinnovas räkning, kommer priset på batterier sjunka i framtiden. Detta är som ett 

resultat av den ökade forskningen, tillsammans med ökad efterfrågan på elbilar samt nya 

tekniker och produktionsmetoder. Vinnova uppskattar att priset för batterier kan komma att 

halveras inom en femårsperiod (Blue Institute, 2010). 
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Den batteriteknologi som används främst i dagens elbilar är Nickel Metall-Hydrid batterier, 

Ni-MH, vilken bland annat finns i hybridbilen Toyota Prius. Det är trots detta inte den 

batteriteknologi som anses ha störst potential i framtidens elbilar. Den batteriteknologi som i 

dagsläget ser ut att ha störst framtidspotential som energibärare i elbilar är litiumjon batterier. 

Detta är något som de flesta fordons- och batteritillverkare anser och tekniken finns redan 

tillämpad i ett flertal andra produktsegment såsom batterier till bland annat bärbara datorer 

och borrmaskiner (Energimyndigheten, 2009). Litiumjonbatterier har en hög 

laddningsdensitet, kWh/kg, som största fördel mot andra batterier. I figur 10 visas en 

schematisk bild över hur laddningsdensiteten för några olika batteriteknologier förhåller sig 

till varandra(Blue Institute, 2010). Det finns dock vissa komplikationer för den här sortens 

batterier när det kommer till fordonstillämpning som kräver andra koncentrationer av celler, 

stor lagring av energi och höga spänningsnivåer vilket ställer högre krav på bland annat 

kapsling och hantering(Energimyndigheten, 2009). 

 

 

Figur 10: Olika batteriteknikers vikt och volym i förhållande till energikapacitet (Blue Institute, 2010) 
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5.2 Laddinfrastruktur 

För att el ska kunna få genomslagskraft som drivmedel för bilar och andra fordon krävs 

infrastruktur som stödjer användandet av elbilar i form av laddningsmöjligheter. Precis som 

med dagens bensin- och dieseldrivna bilar kommer även elbilar behöva tankas, om än med el 

istället för flytande drivmedel. Att ladda en elbil behöver inte vara särskilt avancerat utan 

egentligen räcker det i princip med ett vägguttag för att kunna ansluta elbilen till elnätet och 

på så vis ladda bilens batterier. Det vanligaste sättet att ladda elbilar idag är just med vanligt 

vägguttag i hemmet eller på arbetsplatsen vilket är tillräckligt för de flesta vardagliga 

transporter. Problemet är att denna laddning tar tid, omkring sex till tio timmar. Med tanke på 

elbilens begränsade räckvidd, som i dagsläget ligger på mellan fem och femton mil per 

laddning så kommer det att ställas krav på att kompletterande laddning skall kunna ske vid 

laddstationer utplacerade på strategiska platser i samhället.  

 

I Sverige finns redan idag stora förutsättningar för laddning av elbilar tack vare ett stabilt 

elnät och de omkring 600 000 motorvärmaruttag som finns utplacerade på parkeringsplatser i 

landet(Energimyndigheten, 2009). Detta är väldigt gynnsamt för utbyggnaden av 

laddinfrastrukturen (Elforsk, 2009a). 

 

För att etablera laddplatser finns, utöver de redan befintliga motorvärmaruttagen, ett antal 

förutsättningar som är viktiga att ta hänsyn till. Generellt bör etableringskostnaden hållas så 

låg som möjligt samtidigt som platsen som avses för laddning skall vara placerad där ett 

parkeringsbehov finns. Med detta menas att platsen skall vara lättillgänglig så att 

laddningsbeläggningen kan förväntas vara hög. Aktuella platser för laddstolpar i 

introduktionsfasen kan därför vara bland annat vid bostadshus, arbetsplatser, kommersiella 

parkeringsytor samt kundparkeringar (Elforsk, 2009a). 

5.2.1 Laddning 

Hur lång tid det tar att ladda ett batteri beror på vilken laddningsmetod som används. Det 

finns två olika laddningsmetoder; konduktiv laddning, som sker via kabel och stickkontakt, 

och induktiv laddning som överför energin genom ett magnetfält utan behov av kontakter. 

Den konduktiva laddningen är den enda som är aktuell i dagsläget (Svensk Energi, 2010). När 

det gäller konduktiv laddning delas olika sorters laddning upp beroende på 

laddningsmetodens effekt. Framför allt talas det om snabbladdning och långsamladdning som 

två olika begrepp och i figur 11 nedan visas hur lång laddningstiden beräknas till vid laddning 

med olika effekt. Där kan urskiljas att laddningstiden för en körsträcka på fem mil kan skilja 

sig upp emot fem timmar beroende på vilken effekt som laddnigen sker med. Semisnabb 

laddning, eller publik laddning, är ett annat begrepp som används och motsvarar laddning där 

laddningseffekten ligger mellan snabb och långsam laddning (Blue Institute, 2010). 
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Figur 11: Beräknad laddningstid vid olika effekt, baserad på daglig körsträcka på 5 mil där 

elförbrukningen antas vara 2 kWh per mil. (Blue Institute, 2010) 

5.2.1.1 Långsam laddning 

Långsamladdning kan ses som den enklaste lösningen för laddning av elbilar. Den sker direkt 

från elnätet via 10A eller 16A en-fas-uttag på 230 V och kräver i princip inga större 

säkerhetsanordningar förutom jordfelsbrytare och standardiserade kontakter(WSP Analys & 

Strategi, 2009). De flesta laddplatser som finns idag är utrustade med laddstolpar eller uttag 

för långsam laddning(Svensk Energi, 2010). Under den närmaste tiden av utbyggnad av 

laddinfrastruktur förväntas laddsystem med långsamladdning vara dominerande och 

laddningen kommer att ske först och främst vid hemmen men även vid större publika 

parkeringsplatser och arbetsplatser(Elforsk, 2009b). Enligt de undersökningar som gjorts 

kring laddningsbeteenden är det under parkering nattetid som de flesta elbilsanvändarna 

laddar sina elbilar. Detta är en anledning som tyder på att långsam laddning även i framtiden 

kommer vara dominerande som laddningsalternativ(Svensk Energi, 2010). 

5.2.1.2 Semisnabb laddning 

Semisnabbladdning kallas laddning som har tre till fem gånger så hög laddningseffekt som 

långsam laddning, vilket innebär att man kommer mellan 3 och 5 mil på en timmes 

laddning(Svensk Energi, 2010). Med denna typ av laddning skall behovet av laddning för de 

som inte har tillgång till egen bilplats eller för olika näringsidkare täckas. Laddningen kan 

även komma att erbjudas som en del i affärsmodeller såsom bland annat parkeringar vid 

köpcentrum och restauranger(Blue Institute, 2010).  

5.2.1.3 Snabb laddning 

Snabbladdning innefattar flera olika sorters laddning men även automatiserade 

batteribyten(Elforsk, 2009b). En definition som ibland används för snabbladdning är att 

laddningen skall ske inom högst tio minuter(Svensk Energi, 2010). Sedan slutet på april 2009 

finns det en överenskommelse om en standard på maximalt 400 V och 63A. Problemet med 

snabbladdning är att den kan vara farlig och standarden behöver uppgraderas rejält för att 

innefatta både fysiska skydd och utbildningar. Därutöver finns även problem med att varje 

batterityp har egna karaktärer när det gäller att snabbt kunna ta emot stora energimängder. Det 

kan därför ses som nödvändigt att upprätta en kommunikation mellan fordonet och laddaren 

där det kan ges en indikation till laddaren vilket sorts batteri som sitter i fordonet. Om fel 

batterityp väljs och snabbladdningen fortskrider finns stor risk att brand 
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utbryter(Energimyndigheten, 2009). Snabbladdning bör, åtminstone till en början, endast ses 

som ett komplement till långsam laddning(Svensk Energi, 2010). 

 

En typ av snabbladdning som kan komma att bli aktuell är så kallade batteriutbytessystem. 

Detta innebär att hela batteriet byts ut i speciella batteribytesstationer som är automatiserade. 

För att detta skall kunna fungera krävs en standardisering av batterier samt fordonens 

utformning. Dessa stationer har redan börjat byggas på försök och i Israel öppnade den första 

försöksstationen från företaget Better Place i december 2008(Blue Institute, 2010). 

5.2.1.4 Induktiv laddning 

Induktiv laddning är ett alternativ till den konduktiva laddningen och innebär att energi 

överförs mellan laddare och bil via ett magnetfält utan att kablar eller kontakter behöver 

användas. Magnetfältet skapas mellan en spole som sitter på fordonet och en annan spole i 

marken under fordonet. Induktiv laddning är säkrare än konduktiv laddning då laddningen 

sker utan att ledande metall blottas men det innebär dock att förluster av energin blir större än 

vid konduktiv laddning. I dagsläget befinner sig induktiv laddning endast i försöksläge och 

forskning pågår för att förbättra tekniken innan den på allvar kan bli ett alternativ till den 

konduktiva laddningen av elbilar(Svensk Energi, 2010). 

5.2.1.5 Befintliga motorvärmarplatser 

Många parkeringsplatser är idag utrustade med motorvärmaruttag. Denna befintliga 

infrastruktur kan vara passande att utnyttja för laddning av elfordon, och då främst för 

långsam laddning. För att motorvärmaruttagen skall kunna utnyttjas så måste dess utrustning 

vara dimensionerad för laddning av elbilar. Den elektroniska utrustningen samt kablar och 

säkringar vid motorvärmarplatser är av ekonomiska skäl oftast inte dimensionerade för full 

användning samtidigt på samtliga uttag då dessa oftast inte används under hela dygnet utan 

under kortare perioder. I fallet för elbilsladdning måste med andra ord motorvärmarna och 

dess komponenter dimensioneras och anpassas för att kunna erbjuda samtidig laddning från 

alla enheter (Elforsk, 2010a). 

 

Den komponent som oftast har begränsande dimensioner för konvertering av laddplatser är 

anslutningskablarna. De riktlinjer som finns för kablarnas dimensioner finns sammanfattade i 

tabell 1 (Elforsk, 2010a). 

 

Tabell 4: Riktlinjer för kabeldimension beroende på kabeldimension och förväntad last (Elforsk, 2010a). 

Säkring Ledarmaterial / Ledararea Riktlinje för laddning av elfordon (2300 W / bil) 

10 A Cu / 1.5 mm² 1 bil / fas 

16 A Cu / 2.5 mm² 1 bil / fas 

20 A Cu / 4 mm² 2 bil / fas 

25 A Cu / 6 mm² 2 bil / fas 

35 A Cu / 10 mm² 3 bil / fas 

50 A Cu / 16 mm² 5 bil / fas 

63 A Cu / 25 mm² 6 bil / fas 
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För att underlätta för konvertering av motorvärmaruttag har Elforsk sammanfattat ett antal 

aspekter som bör beaktas för att motorvärmaruttagen skall kunna användas för laddning. Om 

motorvärmaren har en timer skall denna kopplas bort. Uttaget måste ha jordfelsbrytare samt 

tillräckliga dimensioner på kablarna. Säkringarna i laddstationens säkringsskåp skall vara 

tillräckliga för att säkerställa att fler uttag har tillgång till tillförlitlig strömförsörjning samt att 

säkringarna vid uttaget inte ska lösa ut vid laddningsuttaget. Det bör även säkerställas att det 

finns reservdelar för eventuella behov av komponentutbyten i framtiden (Elforsk, 2010a). 

5.2.1.6 Standardisering 

För att kunna ladda en elbil på alla laddställen var som helst i världen behöver det sättas en 

standard för ett gränssnitt som är gemensamt för alla elbilar och kontakter mellan laddare och 

bil(Svensk Energi, 2010). Standardisering är inte bara nödvändigt av praktiska skäl, utan även 

av ekonomiska skäl(Blue Institute, 2010). De standarder som finns idag anger vilka 

funktioner och säkerhetskrav som gränssnitten skall uppfylla istället för vilka fabrikat som ska 

användas. De är med andra ord inte helt bestämda standarder utan endast en vägledning till 

vilka gränssnitt som kan användas. I dagsläget finns det tre olika kontakter som uppfyller 

dagens säkerhetskrav för användning till laddning. Dessa är: 

 

 Jordad hushållskontakt, typ Schuko, 230V och 10A alternativt 16A 

 Blå industrikontakt, 230V och 16A 

 Röd industrikontakt, 400V och 3*16A 

(Svensk Energi, 2010) 

 

Inom ISO, International Organization for Standardization, och IEC, The International 

Electrotechnical Commission, pågår det projekt kring standardisering för att få gemensamma 

gränssnitt på internationell nivå. En sådan gemensam standard för långsam laddning antas 

dock vara färdig först om tre till fyra år, medan en standard för snabbare laddning ligger ännu 

längre fram i tiden (Blue Institute, 2010). De standarder som finns idag såväl internationellt 

som nationellt i Sverige finns sammanställda i tabell 2. Trots att standardiseringsarbetet inte 

är färdigt finns idag tre typer av kontakter som förväntas bli godkända som IEC-standarder. 

Det som är speciellt med dessa är att de är anpassade speciellt för fordonsladdning och 

utvecklade med speciella funktioner som möjliggör informationsöverföring mellan fordon och 

laddstolpe(Svensk Energi, 2010). De tre aktuella kontakterna för IEC-standard är: 

 

 Mennekes (tysk), 230/400V och upp till 70A (beroende på enfas eller trefas) 

 Yazaki (japansk), 120/230V och upp till 32A  

 Italiensk kontakttyp som ännu inte är namngiven, 230/400V och upp till 32A 

(Svensk Energi, 2010) 
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Tabell 5: Sammanställning av de internationella och svenska standarder för laddning av elbilar som finns 

idag(Svensk Energi, 2010). 

Standard Innehåll 

IEC 61851-1 (Internationell), SS EN 61851-1 

(Svensk) 

Huvudstandard som innehåller generella krav 

på konduktiv laddning 

IEC 61851–22 (Internationell), SS EN 

61851–22 (Svensk) 

Innehåller krav på laddstation för växelström 

IEC 61852–23 (Internationell) Innehåller krav på laddstation för likström 

IEC 62196-2 (Internationell) Innehåller krav på kontakter och uttag som 

gäller internationellt men i dagsläget inte i 

Sverige.  

SAE J 1772 (Internationell) Standard för kontaktdon i Nordamerika.  

 

5.2.1.7 Regler för laddning av elbil  

Det finns idag inga speciella regleringar från elmarknaden för elmätning vid laddning av 

elbilar. Detta gör att kunden kan ladda sin elbil inom de abonnemang som finns i dagsläget så 

som exempelvis i sitt eget hem eller på sin arbetsplats. I vissa fall kan laddning av elbilar 

erbjudas som en egen tjänst med särskild prissättning från olika näringsidkare som till 

exempel parkeringsbolag (Elforsk, 2009b).  

 

Det finns däremot andra lagar och regler som innefattar laddning och laddplatserna, vilka 

skiljer sig åt beroende på var laddplatserna befinner sig. Om laddplatsen befinner sig på den 

offentligrättsliga detaljplananlagda gatumarken är alltid trafiklagstiftningen och 

trafikförordningen gällande. Parkeringsplatser vid gatumark kan i dagsläget inte reserveras för 

elbilar eftersom de inte finns med i trafikförordningen samtidigt som det även saknas en 

tilläggstavla för elbilar i vägmärkesförordningen. Att ha parkering för elbilar i gatumarken 

innebär även praktiska problem som att hänsyn till laddstolpar måste tas vid bland annat 

renhållning och snöröjning(WSP Analys & Strategi, 2009). 

 

Reglerna ser dock annorlunda ut om laddplatserna befinner sig på tomtmark som enligt 

detaljplan är parkeringsytor. För att sådana parkeringsplatser ska kunna utrustas med 

laddstolpar räcker det med markägarens tillstånd. Om kommunen är markägare och har 

utarrenderat parkeringsytan är det arrendatorns godkännande som gäller. På tomtmark finns 

det, till skillnad från gatumark, möjligheter att reservera parkeringsplatser för speciella 

fordonstyper så som elbilar i det här fallet(WSP Analys & Strategi, 2009). 

 

Om parkeringsplatsen befinner sig i ett parkeringshus är det ägaren till parkeringshuset som 

avgör om det får finnas laddplatser där eller inte. Från olika håll har det uppmärksammats ett 

behov av extra säkerhet för laddning inomhus då följderna en eventuell fordonsbrand ses som 

det största riskmomentet. Framför allt är det avgörande om det vid laddning bildas vätgas eller 

ej. Det finns i dagsläget tre regelverk som styr säkerheten vid laddplatser inomhus, dock tar 

ingen av dessa tre regelverk upp de batterityper, Litium Jon- eller NiMH-batterier, som är 

mest aktuella för dagens elbilar(WSP Analys & Strategi, 2009). 
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Tabell 6: Sammanställning av de regelverk som styr laddplatsen på olika områden(WSP Analys & 

Strategi, 2009). 

Gatumark  Trafiklagstiftning och 

trafikförordning gäller 

 Problem med krav kring bl.a. 

renhållning och snöröjning 

 Kan ej reservera p-plats för elbilar 

Tomtmark  Behöver godkännande från 

markägare 

 P-platser för miljöfordon kan 

reserveras 

Inomhus  Säkerheten styrs av tre regelverk 

 Frågor kring säkerheten vid laddning 

av nyare batterityper som litiumjon- 

och NiMH-batterier behöver utredas 

 

För själva laddstolparna finns det också särskilda regler och föreskrifter. För dessa är det 

ELSAK-FS 2008:1, elsäkerhetsverkets ramföreskrift och allmänna råd som gäller för hur 

elektriska starkströmanläggningar ska vara utförda. Några av anvisningarna är att laddstolpen 

skall installeras av behörig personal samt att utomhuskontakter skall ha petskydd och låsbar 

lucka alternativt vara placerad på lägst 1,7 meters höjd. Andra råd och anvisningar för 

laddstolpar arbetar bland annat Elforsk med för närvarande(WSP Analys & Strategi, 2009). I 

bilaga 2 bifogas en lista över de lagar, förordningar och andra direktiv som innefattar 

laddstolpar fram till idag.   

5.2.1.8 Ansvarsfördelning för elsäkerhet 

Det är förordningen om elektrisk materiel, 1993:1 068, som bestämmer ansvarsfördelningen 

för laddstolpen. Komponenterna som används skall vara CE-märkta och det är de som 

tillverkar, importerar, säljer, hyr ut eller äger materialet som bär ansvaret för detta.   

 

Utöver CE-märkningen är elbilsanvändaren alltid ansvarig för att ta reda på om stolpen är 

säker att använda. Det är dock den som äger eller ansvarar för laddstolpen som är ansvarig för 

själva stolpens säkerhet och att säkerheten bevaras med hjälp av kontinuerligt 

underhåll(Svensk Energi, 2010).   

5.2.1.9 Säkerhetsnivåer för laddning  

Utöver den uppdelning som finns beroende på laddningseffekt finns fyra olika säkerhetsnivåer 

som kallas moder. Moderna ger beskrivningar för säker laddning som bygger på de regler och 

standarder som finns idag. Gemensamt för alla säkerhetsnivåerna är att de eluttagen är 

jordade(Svensk Energi, 2010). 

 

Den lägsta säkerhetsnivån, mode 1, används i standarduttag och kräver ingen extra installation 

så länge som uttaget är utrustat med jordfelsbrytare. De strömstyrkor som används i Mode 1-

laddning är enfas, 230 V, eller trefas, 400 V, upp till 16 Ampere. För mode 2 gäller 

fortfarande att befintliga eluttag används men säkerheten är större än i första moden tack vare 

att information skickas mellan bilen och en kontrolldosa som monteras på kabeln. För att detta 

skall kunna ske krävas att det utöver kontrolldosan finns särskilda komponenter vid elintaget 

på bilen. Mode 2-laddning tillåter även högre strömstyrkor än mode 1, då strömstyrkor upp 

till 32 Ampere får användas(Svensk Energi, 2010).  
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Den säkraste nivån för laddning av elfordon som finns för närvarande är mode 3-laddning. 

För laddning vid denna säkerhetsnivå krävs att både uttaget och bilens elintag är utrustade 

med särskilda komponenter. Istället för kontrolldosan skickar en informationskabel 

information mellan fordonet och uttaget. Denna laddning lämpar sig bra för snabbladdning 

som kräver hög laddningseffekt. Mode 4-laddning innebär att fordonet laddas med likström 

och ansluts indirekt till elnätet med hjälp av en fastinstallerad laddare. Denna typ av laddning 

används idag mest inom industrin för laddning av eldrivna fordon(Svensk Energi, 2010). 

5.2.2 Elnät – kapacitet och leverans  

Det svenska elnätet ska, vid en rimlig marknadstillväxt, klara av den ökade belastning som 

elbilsintroduktionen förväntas skapa (Elforsk, 2009b). Elnätet anses till och med förberett för 

att klara av en större mängd elbilar utan några märkbara effekter på nätets stabilitet. 

Elbranschen och IVA har presenterat en vision som innebär att 600 000 elfordon skall vara i 

bruk i Sverige år 2020. Om denna vision kommer bli verklighet så beräknas det innebära ett 

ökat behov av 1,5 TWh, vilket innebär en ökning med en procent av dagens totala produktion 

av el som är ungefär 150 TWh (Energimyndigheten, 2009). Den globala elbalansen är idag 

totalt omkring 23 000 TWh och om alla personbilar skulle drivas av el, motsvarar det en 

elförbrukning på omkring 1200 TWh. Detta är ungefär fem procent av den totala 

elförbrukningen (Blue Institute, 2010). 

 

Under 1900-talet skedde successivt en omfattande utbyggnad av de svenska kraftnäten, vilket 

innefattade såväl lokala och regionala nät samt stamnätet för elöverföring över längre 

distans(IVA, 2009). En av de stora fördelarna med el som drivmedel till bilar är att 

distributionssystemet är så pass utbyggt som det är med det svenska kraftnätet (Blue Institute, 

2010). På grund av effekttoppar som inträffar vid samtidig laddning av elbilar kan vissa lokala 

elnät vara i behov av nätförstärkningar, men detta bör oftast inte innebära ett problem. Det 

effektbehov som laddning av en elbil vid långsam laddning, med 10A och 230V, skulle 

innebära motsvarar ungefär effektbehovet för vanliga vitvaror i hushåll såsom en tvätt- eller 

diskmaskin(IVA, 2009). 

5.2.2.1 Anslutning till elnät 

Ellagen (1997:857) bestämmer vem som får sälja och distribuera el. Den säger även att man ej 

får bygga eller använda starkströmledningar utan nätkoncession, ett tillstånd som ges av 

regeringen. Definitionen av vad som är starkström är i detta fall vag och har inga gränsvärden 

vad gäller strömstyrka, frekvens eller spänning. Alla nät är dock inte koncessionspliktiga och 

är då med på en undantagslista i den så kallade IKN-förordningen, förordningen för Icke 

Koncessionspliktiga Nät. Denna förordning är dock svårtolkad och installation av laddstolpar 

i publika miljöer hamnar i en gråzon(Svensk Energi, 2010). Tabell 4 visar på hur IKN-

förordningen tolkas för ett antal tänkbara platser för etablering av laddstolpar.  

Tabell 7: IKN-förordningen för fem olika etableringsplatser(Svensk Energi, 2010). 

Typ av etableringsplats Undantaget från 

koncessionsplikt? 

Tillåtet att för annans 

räkning överföra el? 

Längs stadsgata Nej Nej 

På stormarknadsparkering Ja, om industrianläggning Ja, om industrianläggning 

I parkeringshus Ja Ja 

På allmän parkeringsplats Nej Nej 

Vid flerfamiljshus Ja Nej 
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5.2.2.1.1 Koncessionspliktiga nät 

För koncessionspliktiga nät gäller att en ledning för anslutning av laddstolpe kan dras fram 

med stöd av nätkoncession för linje eller område. För att bli elkund krävs sedan att man begär 

ett nätabonnemang hos elnätsföretaget som har koncession i området där laddstolpen skall 

sitta. Man måste då betala en anslutningsavgift och en avgift för nätabonnemanget till ägaren 

av elnätet. För betalning av elförbrukningen skall sedan ett elhandelsbolag väljas. Vid 

utbyggnad av flera laddstolpar kan resultatet bli dyrt och omständligt då det krävs att varje ny 

laddstolpe måste anslutas till elnätet och ha olika nätabonnemang(Svensk Energi, 2010). 

 

Vid koncessionspliktiga nät får det företag som äger nätet inte sälja el på grund av 

konkurrensskäl. Det är därför endast elhandelsbolag eller andra aktörer som med hjälp av 

elhandelsbolag får sälja el till laddstolpens kunder (Svensk Energi, 2010). 

5.2.2.1.2 Icke koncessionspliktiga nät 

För att förordningen för icke koncessionspliktiga nät skall kunna tillämpas krävs tre 

grundläggande förutsättningar. Den första förutsättningen är att ledningen ska vara ett internt 

nät vilket betyder att innehavaren av nätet ska överföra el för egen räkning. Den andra 

förutsättningen är att det interna nätet inte får vara för utbrett. Den tredje förutsättningen 

innebär att området måste vara väl avgränsat(Svensk Energi, 2010). 

 

Om IKN-förordningen skall kunna tillämpas om man vill sätta upp laddstolpar krävs att två 

olika förutsättningar uppfylls. Det första är att platsen där stolpen skall placeras skall kunna 

tolkas som ett undantag från koncessionsplikten(Svensk Energi, 2010). En sådan plats kan 

exempelvis vara ett parkeringsgarage.
1
 Den andra är att platsen har ett internt nät där det är 

tillåtet att ”överföra el för annans räkning”. Det innebär att andra än nätägaren kan sälja el till 

laddstolpens kunder. För att el skall kunna överföras för annans räkning krävs att 

Energimarknadsinspektionen bedömer, enligt 23 § 2 st. IKN-förordningen, att ”beaktansvärda 

skäl föreligger”(Svensk Energi, 2010). 

5.2.2.1.3 Regler för bostadsbolag 

Hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar får dra ledningar från sina byggnader till de 

parkeringsplatser som de förfogar över. Det är dock inte tillåtet att överföra el för någon 

annans räkning. Detta får som konsekvens att det endast är hyresvärden eller 

bostadsrättsföreningen som kan sälja el i laddstolpar vid sina parkeringsplatser. Det går inte 

heller att ta betalt separat för den uppmätta elförbrukningen. Elförbrukningen från 

laddstolparna måste därför slås ut på alla hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare (Svensk 

Energi, 2010). Detta gäller dock inte om bostadsparkeringen befinner sig i en byggnad, så 

som ett parkeringshus. Det ingår då i ett internt nät som är befriat från koncessionsplikt och 

överföring av el för annans räkning kan då utföras.
2
 

 

Reglerna som gäller bland annat bostadsbolag där det ej är tillåtet att överföra el för annans 

räkning är en lag som enligt bland annat Svensk Energi behöver förändras (Svensk Energi, 

2010). För närvarande håller en utredningsgrupp på att tillsättas som skall utreda 

koncessionsplikten för laddstolpar och lämna ett förslag till regeringen som innebär att 

laddstolpar skall bli undantaget koncessionsplikt. Förslaget beräknas vara färdigt i november 

2010 och lämnas då till regeringen som då skall fatta ett beslut kring detta.
3
 

                                                 
1
 Intervju med Erik Blomqvist, Energimarknadsinspektionen, 2010-08-03. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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5.2.2.2 Ansvarsfördelning för elmarknadens parter vid laddning 

När en laddplats ska upprättas behöver ansvarsfördelningen upprättas mellan parkeringens 

ägare, elnätsägare och andra eventuella aktörer. Detta behöver bland annat klargöras då el inte 

får säljas av vem som helst och till vem som helst, exempelvis får inte elnätsägaren sälja el. 

Det är därför av vikt att ha koll på om det är el eller laddning som tjänst som erbjuds till 

slutkunden(Elforsk, 2009a). 

5.3 Sammanfattning av kapitlet 

I detta kapitel har en djupare beskrivning genomförts av elbilens uppbyggnad samt tekniken 

för laddstolpar och de regler och lagar som styr laddinfrastrukuren. Detta ger kunskap om hur 

laddstolpar kan sammansättas på komponentnivå och hur de kan användas i praktiken. I nästa 

kapitel kommer det presenteras mer ingående för vilka användningsområden som laddstolpar 

har och vilka alternativ som finns för att kunna göra affär av att tillhandahålla laddplatser. Det 

kommer även att redogöras för hur tillgängligheten av stolpen kan styras med hjälp av olika 

accessystem. 
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6 Systembeskrivning 

6.1 Laddstolpar 

Det finns i skrivande stund ett relativt stort urval av leverantörer av laddstolpar till elbilar på 

den svenska marknaden (Svensk Energi, 2010). Enligt Åke Liedgren, som är försäljningschef 

hos en leverantör av laddstolpar, erbjuder flera leverantörer mer än bara laddstolpen som 

enskild produkt. Beroende på vilka önskemål man har så finns möjligheter att köpa alltifrån 

enbart själva stolpen till helhetslösningar med både betalningsmodeller och support.
4
 

 

Generellt för laddstolparna gäller att de är skalbara och framtidssäkrade i princip oavsett 

leverantör. Detta innebär att komponenterna lätt kan bytas ut i framtiden och allt eftersom nya 

standarder sätts. Laddstolparna levereras oftast med nyckellås som basfunktion. Istället för 

nyckellås finns olika accessystem som kan monteras i laddstolpen som option.
5
 Många av 

leverantörerna på marknaden erbjuder idag sådana accessystem till laddningssystemet, där 

uttagens styrkrets är uppbyggt så att olika betallösningar kan kopplas in och styra 

tillgängligheten hos uttaget (Elforsk, 2010a). Några sådana accessystem är exempelvis RFID, 

NFC och identifiering via olika mobilapplikationer.
6
 

6.1.1 Marknadskommunikation och profileringsmöjligheter 

Många leverantörer erbjuder idag sina köpare möjligheter att profilera sina laddstolpar för att 

stärka sitt varumärke.
7
 Profileringen kan te sig på olika sätt såsom att laddstolpen målas i 

unika färger (GARO AB, 2009) eller att den utrustas med reklamskyltar. Det finns även 

leverantörer som hjälper sina kunder med att producera referensbeskrivningar och 

pressreleaser.
8
  

6.2 Betallösningar 

6.2.1 Personliga inloggningar  

Om ägaren till laddstolpen vill erbjuda fri tillgång för ett antal användare kan nyckel fungera 

som ett smidigt alternativ. Laddningen startar när stickkontakten ansluts i eluttaget och 

exempelvis en grön lampa börjar sedan lysa då batteriet är färdigladdat(GARO AB, 2009). Ett 

annat alternativ som fungerar på liknande sätt är att använda passerkort eller nyckelbricka 

med installerade chip. Dessa kan ofta kopplas till företags eller bostadshus passersystem så att 

samma kort kan användas för tillgång till laddstolpen.
9
 

6.2.2 RFID 

RFID, eller Radio Frekvens Identifiering, innebär att laddstolpen har en RFID-enhet 

installerad, vilken kommunicerar via radiovågor med exempelvis ett RFID-kort som 

                                                 
4
 Intervju med Åke Liedgren, Park & Charge i Sverige AB, 2010-05-27. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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användaren har. Identifiering sker sedan via radiofrekvenser mellan dessa enheter och ger på 

så vis användaren tillgång till laddstolpen.
10

  

 

Bland de leverantörer som finns idag används i stort sätt två olika betalningslösningar. 

Antingen så använder man sig av ett identifieringskort som är laddat i förväg med ett antal 

krediter. Vid identifiering avräknas och uppdateras dessa krediter av RFID-enheten som sitter 

i stolpen. Vid behov kan sedan kortet fyllas på med nya krediter med hjälp av RFID-

terminaler eller separata påfyllnadsmaskiner. Den andra betalningslösningen som tillämpas av 

dagens leverantörer är så kallade accesskort. Dessa ger användaren fri tillgång till laddstolpen 

istället för att använda krediter. Till accesskortet kan sedan funktioner som 

efterhandsfakturering tillämpas då stolpen kan logga RFID-kortets identitet och varje 

laddnings elförbrukning (Elforsk, 2010a).  

6.2.3 Parkeringsautomat 

Access till laddningen kan ges med hjälp av betalning i en parkeringsautomat. Användaren 

anger då vid betalning i automaten vilken laddstolpe som den vill använda. Med hjälp av 

exempelvis lågfrekvensradio eller en analog styrsignal signalerar då betalautomaten till 

laddstolpens styrkrets att betalningen är uppfylld vilket medför att laddning kan påbörjas 

(Elforsk, 2010a). När sedan betalningstiden har förbrukats eller att användaren väljer att dra 

ur stickproppen avbryts laddningen(GARO AB, 2009). 

6.2.4 Mobilapplikationer 

Bland de lösningar som använder sig av mobilapplikationer finns det idag framför allt tre 

olika principer som används. För två av dessa principer behöver inte en central enhet 

användas för att identifiera användaren. Med hjälp av SMS eller en applikation i 

mobiltelefonen, som med hjälp av GPRS kommunicerar med stolpen, kan användaren 

identifieras och betalning genomföras. Den ena av dessa principer förutsätter att stolpen har 

en GSM-enhet installerad, vilken låser upp laddstolpen då den tar emot ett SMS från 

användaren. Den andra principen innebär att användaren efter skickat SMS återfår ett nytt 

SMS med en identifieringskod som sedan kan knappas in på en knappsats som är installerad 

på stolpen. Den tredje principen som kräver att en central enhet hanterar upplåsning av flera 

laddstolpar. När centralen får ett SMS från användaren låser den upp laddstolpen via till 

exempel lågfrekvensradio eller trådlösa nätverk (Elforsk, 2010a). 

6.2.4.1 Exempel på laddningssekvens via SMS 

En leverantör av laddstolpar har presenterat ett exempel på hur en laddsekvens via SMS kan 

gå till. När användaren parkerar sin elbil vid en ledig laddstolpe indikerar laddstolpen med ett 

grönt ljus att bilen kan anslutas till stolpen. Om det istället skulle blinka ett rött ljus innebär 

detta att laddningen inte kan inledas på grund av att laddarens skyddsbrytare är utlöst. I detta 

fall måste skyddsbrytaren återställas, vilket kan göras genom att följa en instruktion som finns 

på laddstolpen(GARO AB, 2010). 

 

När bilen sedan är ansluten till laddstolpen skickar användaren ordet ”Ladda” via SMS till 

laddstolpens specifika nummer. När sedan kåpan över uttaget trycks ner av användaren och 

stolpen mottagit SMS meddelandet påbörjas laddningen vilket indikeras av att en grön diod 

börjar blinka samtidigt som kåpan låses (GARO AB, 2010). 

 

                                                 
10

 Ibid. 
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För att sedan avsluta laddningen finns två tillvägagångssätt för användaren. Antingen skickar 

användaren ett SMS med ordet ”Avsluta” till laddstolpens nummer eller så drar användaren ut 

kontakten ur bilen. När kontakten dras ut uppfattar laddstolpen att strömkretsen inte är sluten 

och avslutar då laddningen automatiskt. Användaren får då ett kvitto skickat till sig från 

laddstolpen med information om laddtid och den energi som förbrukats under laddningen i 

kilowattimmar(GARO AB, 2010). 

6.3 Affärsmodeller 

Vid utbyggnad av laddinfrastruktur kan den aktör som investerat i detta använda sig av olika 

former av affärs- och intäktsmodeller. Investeringen kan därför finansieras genom att aktören 

säljer el och tillgång till laddstolpen, att parkeringsplatsen med laddningsmöjligheter hyrs ut 

till en eller flera kunder, genom abonnemangsförsäljning, intäkter från försäljning av 

kringtjänster eller reklamintäkter (Elforsk, 2009c). 

6.3.1 Försäljning av tillgång till laddstolpe och elförbrukningen 

Försäljningen av tillgång och el till en laddstolpe kan innebära att användaren betalar för den 

mängd el som förbrukas under laddning eller den tid som bilen är uppkopplad mot 

laddstolpen. Användaren får då till exempel antingen betala en kostnad per kWh som 

förbrukas eller per minut som bilen är uppkopplad(Elforsk, 2009c). 

 

Denna affärsmodell kräver att laddstolpen är utrustad med mät- och betalningssystem vilket 

ökar investeringskostnaden. Dessutom krävs att de regler och lagar kring koncessionsrätt är 

uppfyllda för att denna affärsmodell skall kunna tillämpas(Elforsk, 2009c). 

6.3.2 Uthyrning av parkeringsplats med laddstolpe 

Genom att hyra ut parkeringsplatser som är utrustade med laddstolpar får användaren betala 

för ett specifikt ladduttag. Hur lång uthyrningsperioden är kan variera mellan allt från 

timbasis till månads- eller årsbasis. Vid uthyrning av laddplatserna kan ägaren till exempel 

välja att ha ett högre pris på dessa platser som innefattar elanvändningen. Ägaren kan även 

välja att slå ut den ökade kostnaden på ett större kundunderlag vilket minskar den 

procentuella prisökningen(Elforsk, 2009c). 

6.3.3 Abonnemang 

Inom elbranschen är det vanligt med abonnemangsmodeller som baseras på att användaren 

betalar en grundavgift för att få tillgång till laddstolpen under en viss tid. Till detta kan det 

sedan tillkomma en rörlig avgift som baseras på hur mycket användaren utnyttjar 

laddstolpen(Elforsk, 2009c).   

6.3.4 Försäljning av kringtjänster 

Med försäljning av kringtjänster innebär att aktören till exempel driver laddplatsen under 

liknande principer som bensinstationer drivs idag (Blue Institute, 2010). Försäljningen av 

drivmedel har idag problem med lönsamheten och den större delen av intäkterna kommer från 

kringtjänster som exempelvis kioskverksamhet och livsmedelsförsäljning (Elforsk, 2009c). I 

Uppsala finns det idag exempel på sådana laddstolpar som är uppsatta vid ett köpcentrum i 

Gränby. Där erbjuds besökare gratis laddning under tiden som de är i köpcentrumet. 
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6.3.5 Reklam 

En del av investeringskostnaden kan finansieras genom exponering av varumärken på 

laddplatsen. Detta kan vara särskilt intressant om laddplatsen är placerad i ett område där 

många människor kan se den. Det kan dock vara svårt att mäta den verkliga intäkten som 

reklamen vid laddplatsen ger (Elforsk, 2009c). 

6.4 Pågående projekt om elbilar och laddinfrastruktur 

Det genomförs idag ett antal olika projekt beträffande elbilar och laddinfrastruktur. Ett av de 

större projekten är Vind i tankarna som initierades under första delen av 2008 av Powercircle, 

en intresseorganisation inom elkraft. Vind i tankarna består av fyra olika delprojekt som för 

närvarande pågår på olika platser runt om i landet. Dessa projekt är Smart Mobility Gotland, 

Driven by the wind, Shopping Circle samt Green Highway. Projekten syftar till att testa och 

utveckla tekniken kring elbilar och laddinfrastruktur för att bland annat underlätta för framtida 

etableringar av laddstolpar. I exempelvis projektet Green Highway är målet att skapa en grön 

transportkorridor från Sundvall till Trondheim, via Östersund(Power Circle, 2008). 

6.4.1 Erfarenheter från tidigare elbilsprojekt och allmänna rekommendationer 

Det har genomförts analyser kring hur laddningsbehovet ser ut och de skiljer sig något åt 

beroende på om fordonen används som tjänstebilar eller för privat bruk. Behovet av 

laddplatser är störst där fordonet står parkerad under längre tid. Exempel på sådana platser är 

hemmet, arbetsplatsen och parkeringshus. För bilar som används för privat bruk är behovet av 

snabbladdning förhållandevis litet då bilen lika gärna kan laddas under åtta timmar som under 

trettio minuter eftersom den ändå oftast står parkerad i åtta timmar. Det kan däremot antas att 

det finns ett större behov att kunna snabbladda fordonet vid längre resor vilket även kommer 

att behövas om elbilar skall kunna fungera som tjänstebilar i form av till exempel taxi- eller 

budbilar(WSP Analys & Strategi, 2009). 

 

MobilEl, som är ett utvecklingsprojekt av laddstolpar mellan Stockholms Stad och Fortum, 

har utifrån erfarenheter från projektet tagit fram några tankar kring en utbyggnadsstrategi för 

laddinfrastruktur. Den utgångspunkt som de har är att elfordon kan introduceras på 

marknaden med dagens befintliga infrastruktur tillsammans med kompletterande utbyggnad. 

De anser att den kompletterande utbyggnaden ska bestå av: 

 

 Publika laddplatser i mindre omfattning som framförallt är placerade i parkeringshus 

och på tomtmark. Dessa ska verka för att väcka uppmärksamhet hos allmänheten samt 

skapa gynnsammare förutsättningar för de första elbilsanvändarna.  

 Parkeringar ägda av företag som kan utnyttjas av företagets egna elbilar alternativt 

erbjuda besökare möjlighet att utnyttja laddstolparna. 

 Privata parkeringsplatser vid villor som idag redan finns i stor utsträckning via bland 

annat motorvärmaruttag. Motorvärmaruttagen kan dock behöva uppgraderas. 

 Allmänna platser på strategiskt utvalda parkeringar, såsom bostadsområden eller 

kommunparkeringar, för att underlätta för boende i lägenhet att kunna ladda elbilar.  

(WSP Analys & Strategi, 2009) 

 

Förutom utbyggnadsstrategin har MobilEl-projektet kommit fram till några tekniska krav som 

laddstolpar bör uppfylla. Det första kravet är att det ska vara så enkelt som möjligt för en 

elbilsanvändare att ladda bilen vilket medför att det måste finnas tillräckligt med laddstolpar. 

Krav finns även på att stolparna skall vara smidiga och ha en enhetlig standard för 

tanknycklar, batterier och sladdar, samtidigt som de skall erbjuda en kombinerad betalning för 
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både elförbrukning och parkeringsavgift. Beroende på mängden användare som använder 

laddstolpen kommer kraven på dess funktionalitet att variera. Publika laddstolpar ställer högre 

krav på funktionaliteten och användarvänlighet än personliga laddstolpar. De ska kunna 

hantera enskilda transaktioner och olika betalsätt till skillnad mot de privata som i princip 

bara behöver vara utrustade med nyckellås och energimätare (WSP Analys & Strategi, 2009). 

6.4.1.1 Rekommenderade tillvägagångssätt för etablering av laddstolpar 

Flera organisationer och intressegrupper, som bland annat MobilEl, Elforsk och Svensk 

Energi, har utifrån tidigare elbilsprojekt tagit fram guider och checklistor för hur man skall gå 

tillväga när laddstolpar skall etableras. Generellt gäller att tillvägagångssätten skiljer sig något 

beroende på valet av plats för laddstolpen. Det vill säga om stolpen skall placeras inomhus 

eller utomhus samt om det finns el att tillgå vid laddplatsen (WSP Analys & Strategi, 2009). 

 

Till att börja med krävs tillstånd hos markägaren alternativt ägaren av garaget för att få 

etablera laddstolpe på dennes mark. Därefter skall, beroende på laddplatsens storlek, bygglov 

sökas. Detta gäller inte enstaka laddstolpar utan endast då en större mängd laddstolpar skall 

anläggas (WSP Analys & Strategi, 2009). Det kan i detta läge även vara aktuellt att kontakta 

kommunen om ytterligare tillstånd krävs. När tillstånden är klara kan Energimyndigheten 

kontaktas för att se om det finns möjligheter till att ekonomiskt stöd kan erhållas. Ett stöd från 

Energimyndigheten kan uppgå till högst tjugofem procent av investeringskostnaden och för 

att få del av detta krävs att projektet utvecklar laddningstekniken(Svensk Energi, 2010). 

 

I nästa läge skall genomförandet projekteras vilket innebär att offerter från leverantörer skall 

tas in och val av vilken laddstolpe och vilka funktioner den skall ha ska fattas. Sedan skall en 

ansökan om nyanslutning till elnätet lämnas till laddplatsens aktuella nätbolag (WSP Analys 

& Strategi, 2009). Om det gäller ett koncessionspliktigt nät skall ett abonnemang tecknas hos 

elnätsföretaget samt hos önskat elhandelsföretag. Vid icke koncessionspliktigt nät skall avtal 

slutas med innehavaren av nätet samtidigt som elhandelsföretag skall väljas(Svensk Energi, 

2010).  

 

När sedan alla tillstånd och avtal är klara kan installationsarbetet påbörjas. Där gäller att 

behörig elinstallatör dimensionerar den elektriska utrustningen samt installerar 

laddstolpen(Svensk Energi, 2010). 

6.5 Kostnader för laddplatser 

Priset för att etablera en ny laddplats varierar från fall till fall eftersom att det finns ett flertal 

olika faktorer som påverkar priset, vilket medför att generella beräkningar för kostnaderna är 

svåra att redogöra för. Dock kan man dela upp investeringskostnaden för laddplatsen i tre 

olika delar. Dessa kostnadsdelar är hårdvarukostnader, installationskostnader och 

grävkostnader. Utöver dessa kostnadsposter tillkommer drift- och underhållskostnader till alla 

laddplatser. Dessa kostnader kan dock nästan ses som försumbara under förutsättning att 

laddstolpen inte blir utsatt för yttre åverkan såsom exempelvis vandalism. Om detta inte 

inträffar behöver laddstolparna i princip bara enklare regelbundna besiktningar samt 

beredskap för felanmälningar (Svensk Energi, 2010). Det finns även mer dolda kostnader som 

tillkommer i form av planering och sökande av tillstånd. Kostnaderna för planeringsfasen kan 

vara svåra att bedöma och beror bland annat på storleken av laddplatsen (Elforsk, 2010a). 
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6.5.1 Hårdvarukostnader 

Kostnaden på en laddstolpe varierar kraftigt beroende på vilken typ av laddstolpe man väljer 

att införskaffa. De enklaste varianterna för långsamladdning med två uttag kostar omkring 

3000 SEK samtidigt som de mest avancerade laddstolparna kostar upp till 100 000 SEK. De 

faktorer som har störst påverkan på laddstolpens pris är om tillverkningen sker småskaligt 

eller storskaligt. Även laddstolpens funktioner påverkar priset så som om den ger långsam 

eller semisnabb laddning, om den stödjer betalsystem eller inte, samt hur många uttag stolpen 

är utrustad med. Snabbladdningsstationer är betydligt dyrare än stolpar för långsam eller 

semisnabb laddning och kan kosta uppemot 350 000 SEK per station(Svensk Energi, 2010).  

6.5.2 Installationskostnader 

Installationskostnaden påverkas av valet av laddplatsens placering, där avståndet till befintligt 

elnät har stor inverkan på kostnaden. Påverkande faktorer är hur mycket kabel som behöver 

läggas samt hur mycket anläggningsarbete som krävs. Vid etablering av enstaka laddstolpar 

utgör just installationskostnader, samt även grävkostnader, de större utgiftsposterna(Svensk 

Energi, 2010).  

 

Befintliga motorvärmarplatser kan uppgraderas till att användas för laddning av elbilar. 

Beroende på vilken kabeldimension som kablarna till de befintliga motorvärmarplatserna har 

så kan man ofta och relativt enkelt ersätta motorvärmaren med en laddningsinsats istället. 

Detta kan minska projekteringskostnaderna radikalt.
11

 

6.5.3 Grävkostnader 

Valet av plats för laddplatsen har stor påverkan på den totala investeringskostnaden. Om det 

krävs grävning för att kunna installera laddstolpen stiger den totala kostnaden. Den totala 

kostnaden som grävningen sedan utgör beror även på vilket underlag som skall grävas upp 

och läggas om. Det är exempelvis betydligt mer kostsamt att gräva upp och lägga om asfalt än 

om underlaget utgörs av exempelvis gräs(Svensk Energi, 2010). 

6.5.4 Uppskattad investeringskostnad 

Elforsk har nyligen gett ut en rapport där de uppskattat investeringskostnader för laddstolpar 

och sammanställt dessa. I tabell 5 nedan ges en översikt av kostnaderna (Elforsk, 2010a).  

 

Tabell 8: Uppskattad investeringskostnad för en laddstolpe (Elforsk, 2010a). 

Uppskattad investeringskostnad för en laddstolpe 

Laddstolpe med två uttag: 10 000 kr 

Grävkostad: 2 500 – 5 000 kr 

Installationskostnad: 400 kr 

Totalt: Ca 13 000 – 15 000 kr 

 

I beräkningen utgår Elforsk ifrån att cirkapriset för en laddstolpe med långsam laddning 

beräknas vara 10 000 kr i enklare utförande. En sådan enklare modell innefattar förutom 

själva stolpen även standarduttag, personskydd, kontakter och i vissa fall en enkel elmätare. 

Denna kostnad uppskattar Elforsk till att i framtiden kunna sjunka till omkring 5 000 kr vid 

större upphandlingar samtidigt som produktionen rationaliseras. Om kostnaden per laddstolpe 

                                                 
11

 Intervju med Åke Liedgren, Park & Charge i Sverige AB, 2010-05-27. 
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sjunker till denna summa innebär det att den totala investeringskostnaden som redovisats i 

tabellen sjunker till omkring 8 000 – 10 000 kr per laddstolpe (Elforsk, 2010a).  

 

Utöver hårdvarukostnaderna tillkommer sedan eventuella arbeten för grävning och 

installation. Enligt Elforsks uppskattning kan denna kostnad i grova drag hamna mellan 500 

till 1 000 kr per meter när det gäller grävkostnader och omkring 400 kr per timme för 

installation. I Elforsks exempel har de räknat på att grävningen omfattar fem meter per 

laddplats och att installationen görs på en arbetstimme vilket betyder en kostnad på mellan 2 

500 och 5 000 kr för grävning och 400 kr för installationen (Elforsk, 2010a). 

 

Utöver denna kostnadsberäkning tillkommer sedan extra kostnader för eventuella betalnings- 

och accessystem. Kostnaderna för dessa är mycket beroende till storleken av laddplatsen. Ett 

exempel på abonnemang för mobilbetalning på månatlig basis innebär omkring 100 000 kr 

per år plus en startavgift på 15 000 kr. Då abonnemanget kan gälla för fler än en laddstolpe 

minskar kostnaden procentuellt per laddstolpe om fler laddstolpar knyts till abonnemanget. 

Om det exempelvis är 100 laddstolpar anslutna till abonnemanget blir abonnemangskostnaden 

1 000 kr per stolpe och år (Elforsk, 2010a). 

6.6 Sammanfattning av kapitlet 

Urvalet av laddstolpar är stort och finns i flera olika utföranden. Till laddstolparna kan det 

även kopplas samman olika sorters betallösningar. Det som styr vilken sorts stolpe och 

betallösning som skall utrustas med skiljer sig åt beroende på i vilket ändamål som stolpen 

ska användas. Utöver själva stolpen tillkommer etableringkostnader vid installation och 

projektering. Det är därför av vikt att noggrannt analysera varför och var en laddstolpe skall 

sättas upp. Som ett led ur detta har därför en fallstudie genomförts av Uppsalahems 

bostadsområden vilken presenteras i nästkommande kapitel.  
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7 Fallstudie över elbilar i Uppsalahems 
bostadsområden 

7.1 Uppsalahems bostadsområden 

De fastigheter som Uppsalahem äger och förvaltar är utspridda över hela Uppsala Kommun 

där större delen av fastigeterna finns i Uppsala tätort (Uppsalahem AB, 2009). I bilaga 1 finns 

en karta över Uppsalahems bostadsområden bifogat. 

 

Uppsalahems bostäder är uppdelade i fyra distrikt; City, Eriksberg, Sala backe och Gottsunda. 

Distrikt City omfattar omkring 3 800 bostäder som är placerade i Uppsala centrum. Till 

distrikt City hör även Uppsalahems bostadsområden som ligger i samhällen utanför Uppsala 

som bland annat Björklinge och Storvreta.  Till distrikt Eriksberg finns ungefär 3 000 

lägenheter som i huvudsak finns i stadsdelen Eriksberg, men även studentbostäder vid 

Observatorieparken och bostäder med miljöfokus i Håga by. Distriktet Sala backe omfattar 

omkring 2 500 lägenheter som är placerade i stadsdelen Sala backe. En stor del av 

lägenheterna i området är byggda på 1950-talet och det pågår idag förnyelsearbeten med 

dessa. I distrikt Gottsunda är många av bostäderna som finns i just Gottsunda och Valsätra 

byggda under 1970-talet och området består till stor del av radhus och låghus, men även ett 

antal sjuvåningshus (Uppsalahem AB, 2009). 

7.1.1 Parkeringsplatser vid Uppsalahems bostadsområden 

Uppsalahem har parkeringsplatser för uthyrning i anslutning till flertalet av sina 

bostadsområden. Dessa går att hyra för de som har bostadskontrakt inom Uppsalahem men 

även för de som idag inte har något bostadskontrakt (Uppsalahem AB, 2010b). 

 

De regler som gäller vid ansökningsprocessen av parkeringsplatser är att hyresgäster som har 

hyreskontrakt vid samma område som parkeringsplatsen prioriteras högst. Därefter prioriteras 

hyresgäster som har ett kommande hyreskontrakt i området och sedan även hyresgäster i 

något av Uppsalahems andra bostadsområden. Till sist kan parkeringsplatserna hyras ut till 

externa sökande som inte har något hyreskontrakt hos Uppsalahem AB(Uppsalahem AB, 

2010b). 

7.1.2 Elnätsägare vid Uppsalahems bostadsområden 

Inom Uppsalahem AB:s bostadsområden är i huvudsak Vattenfall elnätsägare, men i vissa 

områden är det Björklinge Energi som äger nätet. Totalt har Uppsalahem AB 882 

elnätsabonnemang varav Vattenfall står för 862 av dessa och Björklinge Energi för resterande 

20 abonnemang.  
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7.2 Fördjupning kring ett urval av Uppsalahems bostadsområden 

För denna studie har en närmare undersökning genomförts på några utvalda bostadsområden 

som på ett eller annat sätt skulle kunna tänkas vara bra områden att bygga laddstolpar vid. De 

områden som är extra intressanta i detta syfte är områdena Björklinge, Innerstaden och i Håga 

by. Anledningarna till att dessa områden är utvalda är att Björklinge ligger i ett intressant 

pendlarläge med ett avstånd till Uppsala resecentrum på omkring 20 km(Uppsalahem AB, 

2010c). Även Håga By ligger på pendlingsavstånd med sex km till Uppsala resecentrum och 

det är även ett område som präglas av en uttalad miljöprofil med bilfria gårdar och närhet till 

Nåstens naturreservat (Uppsalahem AB, 2010d). Innerstaden är intressant för sitt läge även 

det, då det är den stadsdel som ligger mest centralt i Uppsala, med gångavstånd till Uppsala 

centrums utbud samt Uppsala resecentrum (Uppsalahem AB, 2010e). I tabell 9 visas en 

översiktlig beskrivning av hur många lägenheter som finns i respektive bostadsområde. I 

tabellen visas även elnätsägare för respektive bostadsområde. I de aktuella bostadsområdena 

som studeras närmare i den här studien gäller att Vattenfall är elnätsägare i stadsdelarna 

Innerstaden och Håga medan Björklinge energi är elnätsägare vid Uppsalahems 

bostadsområden i Björklinge (Interndokument, Uppsalahem AB).  

 

För de bostadsområden som skall studeras visas antalet parkeringsplatser som går att hyra i 

varje bostadsområde i tabell 10. Medparten av de studerade parkeringsplatserna är antingen 

placerade i varmgarage eller utrustade med eluttag eller motorvärmaruttag.  

Tabell 9: Översikt över elnätsägare vid olika bostadsområden(Interndokument, Uppsalahem AB). 

Bostadsområde Elnätsägare Storlek på 

säkring 

Antal 

Lägenheter 

Antal P-

platser 

Björklinge   Totalt: 191 Totalt: 90 

Bror Hjorts Väg Björklinge Energi 80 A 45 23 

S:a Långåsvägen Björklinge Energi 63 A 35 21 

Prästgårdshöjden Björklinge Energi - 88 38 

Spelmansvägen Björklinge Energi 25 A 23 8 

Håga   Totalt: 77 Totalt: 11 

Håga By Vattenfall 125 A 77 11 

Innerstaden   Totalt: 505 Totalt: 118 

Toven Vattenfall  200 A 68 - 

Gudrun Vattenfall 63 A 151 16 

Folkvang Vattenfall 125 A 53 5 

Brandstationen Vattenfall 200 A 100 22 

Einar och Sverre Vattenfall 160 A 79 63 

Örtegården Vattenfall 50 A 24 - 

Gimle Vattenfall 25 A/ 50 A 30 12 

 

Utöver att studera vilka områden som är aktuella för utbyggnad av laddstolpar så kommer det 

i fallstudien att tittas närmare på de specifika bostadsområden och parkeringar som finns i 

respektive område. För att underlätta urvalet av de bostadsområden och parkeringar som skall 

undersökas har jag valt att titta på de områden med parkeringsplatser som inte är uthyrda idag, 

vilket är en förutsättning för att kunna göra om en parkeringsplats till en laddplats. Eftersom 

det endast är garageplatser som är undantagna koncessionsrätt idag så bör Uppsalahems första 

laddstolpar sättas upp i just ett parkeringsgarage. I tabell 10 nedan presenteras därför en lista 

med de parkeringsplatser i garage som i skrivande stund är lediga i de områden som är 

aktuella för denna studie.  
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Tabell 10: Lista över lediga garageplatser vid de utvalda bostadsområdena den 29e juli 2010 (Uppsalahem 

AB, 2010b). 

Bostadsområde Typ av parkering 

Björklinge  

Prästgårdshöjden  Kallgarage med motorvärmaruttag 

Södra Långåsvägen 19 Varmgarage i parkeringshus 

Södra Långåsvägen 19 Varmgarage i parkeringshus 

Södra Långåsvägen 19 Varmgarage i parkeringshus 

Södra Långåsvägen 19 Varmgarage i parkeringshus 

Södra Långåsvägen 19 Varmgarage i parkeringshus 

Håga  

Håga By (Hågavägen 172) Kallgarage med motorvärmaruttag 

Innerstaden  

Gudrun (Kålsängsgränd 6 A-E) Varmgarage i parkeringshus 

7.2.1 Björklinge 

I Björklinge har Uppsalahem fyra olika bostadsområden; Bror Hjorts väg, Södra 

Långåsvägen, Spelmansvägen och Prästgårdshöjden. Av dessa är Bror Hjorts väg ett 

seniorboende medan resterande tre är vanliga hyresrätter (Uppsalahem AB, 2010f). Det totala 

antalet lägenheter i Björklinge som är i Uppsalahems bestånd uppgår till 191 stycken och 

antalet parkeringsplatser som finns till uthyrning är 90 stycken. Som det framgår i tabell 10 

finns det i dagsläget sex parkeringsplatser som är lediga för uthyrning. Fem av dessa är 

varmgarage belägna i bostadsområdet Södra Långåsvägen medan det finns ett kallgarage 

ledigt i Prästgårdshöjden.  

 

I Figur 12 visas översiktskartor på Björklinges geografiska läge i förhållande till Uppsala 

tätort samt var i Björklinge som bostadsområdena Södra Långåsvägen och Prästgårdshöjden 

är placerade. Prästgårdshöjden och Södra Långåsvägen är placerade nära varandra på varsin 

sida om länsväg 600, som tidigare hette E4.  

 

Figur 12: Kartor över Björklinge i förhållande till Uppsala samt var i Björklinge som de studerade 

bostadsområdena Södra Långåsvägen och Prästgårdshöjden är placerade (Eniro, 2010). 



 43 

Bostadsområdet Södra Långåsvägen är beläget på västra sidan av länsväg 600 och består av 

två separata lägenhetshus med totalt 35 lägenheter. Varmgaraget är placerat i källaren under 

det ena huset och i figur 13 visas en ritning över Södra Långåsvägen där parkeringsplatserna 

är markerade. Jag har valt att titta närmare på den parkeringsplats som jag anser är bäst 

tillgänglig för laddning. Den aktuella parkeringsplatsen är markerad med röd färg i ritningen. 

Parkeringsplatserna i garaget är placerade längs med väggarna där infart och utfart sker på 

varsin sida om garaget. En översiktlig bild över garaget visas i figur 14. In- och utfart till 

garaget sker via två garagedörrar som kan öppnas manuellt med hjälp av nyckel. Eftersom det 

är ett varmgarage finns idag inga motorvärmaruttag i anslutning till parkeringsplatserna. 

 

 

Figur 13: Ritning över bostadsområdet Södra Långåsvägen där den aktuella garageplatsen är 

rödmarkerad.  

 

Figur 14: Bild på parkeringsgaraget i Södra Långåsvägen. 
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Bostadsområdet Prästgårdshöjden är beläget på östra sidan av länsvägen och det består av åtta 

lägenhetshus med totalt 88 lägenheter. Parkeringsplatserna består huvudsakligen av 

kallgarage vilka är placerade i två separata längor där varje garage har egen port. Det garage 

som är tillgängligt i skrivande stund är markerat med röd färg i en ritning över 

bostadsområdet i figur 15. I figur 16 visas en bild på den parkeringslänga där 

parkeringsplatsen är placerad. Garaget har som sagt en egen port som ger tillgång till platsen 

med hjälp av nyckel. Varje enskild garageplats är även utrustad med motorvärmaruttag och 

det gäller även den studerade garageplatsen.  

 

 

Figur 15: Ritning över bostadsområdet prästgårdshöjden där ledig parkeringsplats i garage är 

rödmarkerad. 

 

Figur 16: Bild på parkeringslänga där det aktuella garaget är placerad. 
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7.2.2 Håga 

Håga By är Uppsalahems enda bostadsområde i Håga, som ligger väster om Uppsala tätort 

och är markerat i figur 17. Bostadsområdet innefattar 77 lägenheter där varje lägenhet har 

egen parkeringsplats. Utöver dessa parkeringar finns elva parkeringsplatser till uthyrning som 

bland annat utgörs av kallgarage.  

 

 

Figur 17: Karta över Uppsala med stadsdelen Håga utmarkerad(Eniro, 2010). 

I slutet av juli finns en plats i kallgarage ledig för uthyrning i Håga By. Den aktuella 

garageplatsen är placerad i ett centralt läge av bostadsområdet med närhet till bland annat en 

skola. I figur 18 visas en ritning över parkeringsplatsens placering inom bostadsområdet. 

Kallgaraget finns i en garagelänga och är utrustad med motorvärmare och egen port med 

nyckellås. En bild över garagelängan visas i figur 19 på nästa sida.  

 

 

Figur 18: Karta över Håga By där ledig parkeringsplats i kallgarage är rödmarkerad. 
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Figur 19: Bild på den garagelänga i Håga By där den aktuella parkeringsplatsen är belägen. 

7.2.3 Innerstaden 

Innerstaden är den stadsdel som ligger i centrala Uppsala och där tillhandahåller Uppsalahem 

AB sju bostadsområden med sammanlagt 505 lägenheter och 118 parkeringsplatser. 

Bostadsområdena har olika karaktär då det i bostadsområdena Gimle, Folkvang samt Einar 

och Sverre även finns lägenheter som är avsatta speciellt för ungdomar och studerande utöver 

vanliga lägenheter. Övriga bostadsområden är Gudrun, Brandstationen, Toven samt 

Örtegården (Uppsalahem AB, 2010e). 

 

Precis som det visas i tabell 10 finns det idag en garageplats ledig för uthyrning i Innerstaden. 

Parkeringen ligger i bostadsområdet Gudrun, som finns markerat i en karta över Uppsala 

centrum i figur 20. 

 

 

Figur 20: Uppsalas stadskärna med bostadsområde Gudrun markerat(Eniro, 2010). 
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Parkeringsplatsen, som är markerad med röd färg i ritningen i figur 21, befinner sig i ett 

varmgarage med infart och utfart vid Kålsängsgränd 6a. Infarten har automatisk portöppning 

som är låst och access till garaget fås antingen via nyckel eller passerkort. Precis som i fallet 

med varmgaraget i Södra Långåsvägen finns idag inget motorvärmaruttag i anslutning till 

parkeringsplatsen. En bild över parkeringsplatsen syns i figur 22.  

 

 

Figur 21: Karta över bostadsområdet Gudrun med garageplatser där den aktuella parkeringsplatsen är 

rödmarkerad. 

 

 

Figur 22: Bild på parkeringsplatsen i parkeringsgaraget Gudrun. 
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7.3 Analys av parkeringsplatserna 

De parkeringsplatser som presenterats i föregående kapitel är antingen i varmgarage med 

gemensam in och utfart eller i enskilda kallagarage. Nackdelen med garageplatser är dock att 

reglerna kring säkerheten vid laddning är mer strikta än för utomhusparkeringar då det bland 

annat ställs högre krav för eliminering av brandrisk. För parkeringarna i varmgaragen vid 

Södra Långåsvägen och Gudrun gäller att det idag inte finns eluttag i direkt anslutning vilket 

är en nackdel då det kräver att det bland annat behöver dras kabel till dessa platser. Detta 

gäller alltså inte kallgaragen vid Prästgårdshöjden och Håga By då de redan idag är utrustade 

med eluttag. Att det inte finns kabel dragna i varmgaragen är däremot inte lika stort problem 

eftersom det handlar om inomhusparkeringar jämfört med om det skulle handlat om 

utomhusparkeringar. För inomhusparkeringarna behöver inte arbete med grävning göras utan 

kablar kan istället dras i väggar, tak eller läng golvytan om de är skyddade med skenor eller 

liknande.  

 

När det gäller områdenas placering och karaktärer så ligger Björklinge i ett bra pendlarläge 

till Uppsala centrum, vilket även gäller Håga By. Av dessa områden har Björklinge ett större 

upptagningsområde av potentiella användare vilket måste ses som en fördel då beläggningen 

av laddstolpen bör hållas så hög som möjligt för att investeringskostnaderna ska kunna betalas 

tillbaka så fort som möjligt. Att Håga By däremot ligger vid naturnära område med uttalad 

miljöprofil bör dock tas i beaktning eftersom att en sådan miljö kan tänkas dra till sig boende 

som gärna prioriterar miljö och energifrågor, vilket därför kan göra dem mer benägna att vara 

tidiga användare av elbilar.  

 

Störst upptagningsområde av potentiella användare har dock Innerstaden och där ligger 

Gudrun bra placerat ur strategisk synvinkel, inte minst med tanke på att bostadsområdet 

inrymmer 151 lägenheter vilket är flest av de studerade områdena. Bostadsområdet är centralt 

beläget och har gångavstånd till såväl Uppsala centrums utbud av affärer och restauranger 

som till Uppsala resecentrum. Att ha laddstolpar placerade i detta område gör att de som bor 

utanför Uppsala och pendlar till centrum kan ha sina elbilar stående för laddning under 

arbetsdagen. Bor man exempelvis i villa gör detta att det dagliga behovet för laddning täcks 

om man dessutom har tillgång till laddning vid sin bostad.  

 

För att laddplatsen skall kunna dra nytta av sitt upptagningsområde krävs att 

parkeringsplatserna inte bara är strategiskt bra placerade geografiskt utan det krävs även att 

potentiella användare lätt skall kunna få tillträde till garaget. I samliga fall förutom garaget 

vid Gudrun kan garagen nås enbart med hjälp av nyckel. I fallet med Gudrun finns idag en 

accesslösning till garaget i form av passersystem med kort. Denna lösning kan sannolikt 

samkopplas med laddstolpens accesslösning så att samma kort kan användas. 
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8 Utbyggnadsplan för Uppsalahem AB 
Vi befinner oss idag i gränslandet mellan den förberedande fasen och introduktionsfasen i 

elbilens marknadsutveckling vilket gör att stort fokus ligger på forskning och utveckling 

samtidigt som det mer och mer går över till förberedelser för marknadsintroduktionen. Detta 

innebär att elbilen är på väg ut i marknaden och att ett utbyggt behov för laddning snart är 

aktuellt. Det kan därför vara aktuellt för Uppsalahem AB att någon gång under 2011 starta ett 

projekt som innebär att en eller ett fåtal laddstolpar etableras inom ett bostadsområde.  

 

Projektet skall fungera som ett pilotprojekt där fokus skall ligga på val av plats, samt kunna 

erbjuda en betallösning som företaget kan komma att vilja använda vid en eventuell framtida 

utbyggnad i större skala. Eftersom de flesta leverantörer idag erbjuder helhetslösningar bör 

dessa kontaktas för att utreda om de vill delta i projektet. Leverantörerna kan ha nya lösningar 

som de vill testa vilket öppnar för möjligheter till samarbete. Ett sådant samarbete kan vara 

lämpligt då det innebär att kostnaderna och andra risker med projektet delas. Om det 

dessutom handlar om att testa nya lösningar för laddinfrastrukturen innebär det stora 

möjligheter att ta del av det bidrag som delas ut av energimyndigheten som motsvarar upp till 

tjugofem procent av investeringskostnaden. En lista över leverantörer som finns idag bifogas i 

Bilaga 3.  

 

Enligt dagens regler och bestämmelser lämpar sig en utbyggnad av laddinfrastruktur bäst vid 

parkering som undantas koncessionsplikt enligt IKN-förordningen. Detta är av vikt då 

Uppsalahem AB inte vill sälja elen själva utan vill att antingen elleverantör eller annan tredje 

part står för elförbrukningen. För att detta skall kunna genomföras krävs alltså att platsen är 

undantaget koncessionsplikt. Garageplatser lyder under IKN-förordningen som undantaget 

koncessionsplikt och uppfyller därför kraven som Uppsalahem ställer för att tredje part skall 

kunna sälja elen.  

 

Den affärsmodell som är lämplig att använda för Uppsalahem begränsas av deras önskemål 

om att inte verka som mellanhand vid elförsäljningen. Uppsalahem skall därför använda sig 

av en affärsmodell där användaren betalar för parkeringsutrymmet och förbrukningen av den 

mängd el som förbrukas under laddning. En sådan affärsmodell ställer höga krav på 

laddstolpen och dess komponenter då den behöver vara utrustad med såväl tillförlitliga 

elmätare som lämpliga accessystem.  

 

Som resultat av denna studie redovisas här ett förslag på en handlingsplan för hur och när 

Uppsalahem AB skall bygga ut laddstolpar inom sina bostadsområden. Efter att ha studerat 

stadsdelarna Innerstaden, Håga By och Björklinge närmare föll valet på Innerstaden. En 

laddplats i Innerstaden kommer sannolikt få en högre belastning tack vare sitt centrala läge 

som gör den tillgänglig för fler människor. Den parkering som valts ut ligger i ett 

parkeringsgarage på Kålsängsgränd 6 A-E i bostadsområdet Gudrun. I figur 21 finns den 

aktuella parkeringsplatsen rödmarkerad på en ritning över kvarteret. Valet av den specifika 

parkeringsplatsen grundas på att parkeringsplatsen när studien genomfördes inte var uthyrd 

och att den är utformad så att accessystem till garaget sannolikt kan utformas på ett smidigt 

sätt. Garaget ligger även med närhet till såväl Uppsalas centrumkärna som resecentrum och i 

figur 20 ges en överblick var bostadsområdet ligger i förhållande till Uppsalas stadskärna.  
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En nackdel med den valda parkeringsplatsen är att det idag inte finns eluttag vid platsen och 

det måste därför dras ny kabel till laddstolpen. Kostnaderna för kabeldragningen bör dock inte 

bli så dyra då grävning inte behövs utan kabeln kan dras ovan mark och skyddas av 

exempelvis skenor eller liknande.  

 

Vid ett utförande då det bara är en parkeringsplats som får tillgång till laddstolpen så räcker 

det givetvis med ett uttag. För att uppfylla kraven för mode 1-laddning räcker det då med att 

laddplatsen har säkring för 10 A och att ledararean på kabel är 1.5 mm
2
 med koppar som 

ledarmaterial. Eftersom Uppsalahem lyder under Lagen om offentlig upphandling måste varje 

upphandling ske efter särskilda förhållningsregler vilket gör att inget förslag av leverantör kan 

ges här. Vilken leverantör och vilken stolpmodell som väljs spelar mindre roll så länge som 

de är framtidssäkrade och skalbara. Laddstolpen behöver dock, för att elförbrukningen per 

laddcykel skall kunna mätas, vara utrustad med elmätare samt ett accessystem som även skall 

kunna kopplas mot ett specifikt betalningssystem. Vilket accessystem som ska användas är 

svårt att ge svar på direkt, utan det är bäst att göra genom att kontakta leverantörer och ta in 

offerter. Ett problem är dock hur tillgängligheten till parkeringshuset skall lösas. Då porten är 

utrustad med kortaccess kan det vara en lämplig lösning att samma kort skall kunna användas 

för att komma in i parkeringshuset som sedan även ger access till stolpen. Det är dessutom 

inte omöjligt att någon leverantör har en ny accesslösning som de behöver testa, och ett 

samarbete kring detta kan då vara en bra lösning. 
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9 Diskussion angående utbyggnadsplan och framtida 
utveckling 

9.1 Lagar och regler 

Trots att det svenska elnätet är väl utbyggt och anses förberett att kunna ta emot den ökade 

belastning som ett utbrett användande av elbilar finns det flaskhalsar som för tillfället hindrar 

laddinfrastrukturens utbyggnad. En stor flaskhals är de befintliga lagarna kring nätkoncession. 

Om en aktör idag vill sätta upp laddstolpar men inte själv vill stå för elförbrukningen krävs att 

elnätet i området där laddplatsen är uppsatt kan undantas koncessionsrätt enligt IKN-

förordningen. I dagsläget är denna förordning svårtolkad och inte anpassad för 

laddinfrastruktur. Lagen om nätkoncession begränsar idag affärsmöjligheterna för 

näringsidkare att ta betalt för laddningen av el, vilket förhindrar utbyggnadstakten av 

laddstolpar då aktörer som inte har något egenintresse i att elbilen slår igenom på marknaden 

inte ser någon anledning till att etablera laddplatser. Eftersom det pågår arbete med att göra ett 

tillägg för laddstolpar i IKN-förordningen kan förutsättningarna komma att ändras inom det 

kommande året. Det är därför sannolikt att etableringstakten av laddstolpar kommer att öka 

när detta problem är löst, då aktörer som ser en marknad för laddning av elbilar kan komma 

att börja agera.  

 

När det gäller utbyggnadsplanen är den utarbetad efter dagens förutsättningar kring regler och 

marknad. När, snarare än om, IKN-förordningen förändras för att vara bättre anpassad för 

laddstolpar kommer nya möjligheter öppnas för samtliga aktörer som vill bygga laddstolpar 

och därmed också Uppsalahem AB. Att etablera laddstolpar och sälja elen via tredjepart blir 

då möjligt vilket kommer öka urvalet av möjliga laddplatser för Uppsalahem. För att öka 

tillgängligheten och även synligheten för laddstolarna är då parkeringsplatser utomhus att 

föredra. En sådan placering kräver då ingen access till själva parkeringsplatsen utan enbart till 

laddstolpen vilket ökar urvalet för betalnings- och accesslösningar kraftigt. I ett primärt läge 

är det fortfarande mest lämpat att utbyggnaden sker i centrala delar som Innerstaden där 

upptagningsområdet av potentiella användare är som störst och därmed ger laddstolpen större 

möjligheter till hög beläggning.  

 

Det finns dock alternativ som gör att lagen om nätkoncession kan undvikas, då man istället 

för att ta ut en avgift för elförbrukningen kan lägga på ett schablonbelopp på 

parkeringsavgiften. Detta kan vara ett smidigt sätt att ta betalt för laddning, men för med sig 

nackdelar som att den ökade elförbrukningen som laddningen innebär kommer att läggas till 

laddstolpsinnehavarens totala elförbrukning. Om då laddstolpsinnehavaren har vissa krav och 

mål vad gäller elförbrukningen, som Uppsalahem AB har, blir detta med dagens gällande 

regler ett problem.  

 

Förutom lagen om nätkoncession finns det ett antal regler som måste uppfyllas om en aktör 

vill sätta upp laddstolpar. Flera av dessa regler skiljer sig även de åt beroende på valet av plats 

för laddplatsen. Dessa regler anser jag dock inte ha lika stor påverkan på 

marknadsutvecklingen för elbilar som nätkoncession. Ett problem kan dock vara att det på till 

exempel gatumark inte går att reservera parkeringsplatser för elbilar. Det medför att vanliga 

bilar kan parkera på platser som är utrustade med laddstolpar och på så vis hindra 

möjligheterna för elbilar att få tillgång till laddning. Detta bör dock vara något som relativt 

snart kan komma att ändras och behöver inte ha allt för stor påverkan på elbilens utveckling.  



 52 

 

Förslaget för den plan som Uppsalahem ska kunna gå vidare med innefattar enbart laddstolpar 

avsedda för långsam laddning. Anledningen till detta är dels att snabbladdning idag är dyr och 

dels onödig då det i dagsläget och heller inte inom de närmaste åren finns något behov för 

snabbladdning. En av anledningarna till att stationer för snabbladdning är dyra att etablera är 

att de höga strömstyrkor som då används kräver rejäla säkerhetsanordningar och dyr 

utrustning. Efterhand som utbyggnaden av långsam laddning börjar bli tillfredställande för det 

dagliga behovet kan snabbladdningsstationer prioriteras, då främst efter större vägar eller där 

särskilt behov har uppmärksammats. Snabbladdningsstationerna kan då fungera som 

komplement till den långsamma laddningen för att förlänga elbilens räckvidd. Sådana platser 

är dock inga platser som Uppsalahems bostadsområden utgör idag utan de aktörer som 

kommer att etablera snabbladdstationer kan tänkas vara nuvarande bensinstationer, vägkrogar 

eller nya aktörer som använder liknande koncept.  

9.2 Elbilens prisutveckling 

Elbilens marknadsutveckling är nära förknippad med faktorer som elbilens tillgänglighet och 

pris. Priset beror i sin tur till stor del på batteriernas utveckling. När det gäller 

batteriutvecklingen används litiumjoner, som förväntas bli dominerande i elbilarnas batterier, 

även i andra produktområden som ständigt är i utveckling så som exempelvis bärbara datorer. 

Även om dessa batterier inte är anpassade för fordonsindustrin så kan batterier till elbilar 

komma att dra nytta av batteriutvecklingen för andra produktsegment. Det är dock inte bara 

själva batteriets rent tekniska utveckling som påverkar priset utan även produktionen behöver 

utvecklas och effektiviseras för att minska produktionskostnaderna. Om efterfrågan på elbilar 

och batterier ökar ställer det större krav på produktionseffektiviteten vilket medför att 

produktionsmetoderna utvecklas och tillverkningsvolymerna ökar. Detta är alla faktorer som 

påverkar batteriets pris. En lägre kostnad för batterier i framtiden är i högsta grad rimligt 

eftersom utbudet av elbilar förväntas öka under de kommande åren. Trots detta finns det 

fortfarande vissa oklarheter med batteriutvecklingen. Tillgången av de metaller som används i 

batterierna beräknas vara väldigt goda och tillräckliga i åtminstone ett par hundra år framåt i 

tiden. Förutsättningarna kan dock komma att ändras, inte minst sett till hur världen tidigare 

såg på oljetillgången. En förändring där råmaterialet i batterierna blir begränsande kan därför 

få en hämmande effekt på såväl prissänkning som marknadsutvecklingen.  

 

Utöver styrmedel som innebär direkt ekonomisk kompensation bör något göras åt den 

osäkerhet som idag kretsar kring batteriets livslängd och därav också elbilens 

andrahandsvärde. Detta är något som inte bara gäller utifrån politiska beslut utan det är något 

som även andra aktörer på elbilsmarknaden i allmänhet och biltillverkare i synnerhet bör 

arbeta för att lindra. För till exempel biltillverkare skulle lösningar i form av milgarantier på 

batteriet som innebär garantier på att batteriet skall klara X antal mil per laddning om Y antal 

år vara en lösning. Om inte detta uppfylls skall konsumenten kompenseras med ett nytt 

batteripaket till sin elbil. Exakt hur en sådan affärslösning skall kunna utarbetas är svårt att 

med den här undersökningens empiriska underlag säga, utan det är något som aktörerna bör 

arbeta fram. Det står dock klart att sådana lösningar skulle verka för att mildra oron hos 

potentiella köpare av elbilar. 

 

För elbilens framtida utveckling är det av stor vikt att inköpspriset sänks med hjälp av 

styrmedel så att kostnadsdifferensen i inköpspris mellan elbilar och konventionella 

bränsledrivna bilar minskas. Även om elbilen anses vara billigare i drift och har betydligt 

billigare drivmedel så kommer det antagligen krävas kostnadslindringar för att konsumenter 

ska välja att köpa en elbil. Styrmedel anser jag vara en viktig ingrediens för att sätta fart på 
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marknadsutvecklingen för elbilar. Utifrån de styrmedel som använts för att introducera 

miljöbilar tidigare kan ett liknande koncept utformas för elbilens introduktion. Exempelvis 

bör en elbilspremie införas, liknande den tidigare använda miljöbilspremien. Beroende på 

storleken på denna elbilspremie skulle inköpspriset minska åtminstone något. Skattelättnader 

utöver den kolioxiddifferentierade fordonskatten, som används idag, är ett annat exempel som 

tidigare används, som också bör kunna införas igen för elbilar. I ett initialt läge skulle 

trängselskatten i Stockholm kunna undantas för elbilar så att pendlare där uppmuntras att 

använda elbilar.  

 

En faktor som kan tala för att elbilen kan tas väl emot av konsumenterna är att miljöbilar som 

drivs av exempelvis etanol under det senaste decenniet har fasats in och blivit allt mer vanligt 

i den svenska fordonsflottan. Även hybridbilar som Toyota Prius är i dag vanliga och steget 

att gå från en hybridbil till att sedan köpa en laddhybrid bör inte vara särskilt långt. Det kan 

därför ses som rimligt att just laddhybriderna är den variant av eldrivna bilar som tidigast kan 

nå genomslagskraft på marknaden.  

 

Trots att det förra året endast fanns 157 registrerade elbilar i Sverige finns det flera skäl till att 

anta att elbilsmarknaden kan komma att utvecklas starkt inom de närmaste åren. En av 

anledningarna till detta är det upphandlingsinitiativ som dragits igång av Stockholms stad och 

Vattenfall som visar på att intresse finns hos framför allt företag och organisationer för att 

köpa omkring 14 000 elbilar inom de närmaste åren. Detta är som sagt intresseanmälningar 

vilket inte medför garanterade köp, men att intresset finns i så pass hög utsträckning har ändå 

en viss betydelse. Det gäller dessutom att elbilstillverkarna kan tillgodose marknaden med 

tillräckligt många elbilar och på så vis möta den efterfrågan som finns. En sådan upphandling 

medför även att priserna på bilarna kan komma att sjunka eftersom det är vanligt att mer 

förmånliga priser kan ges kunden vid större upphandlingar. 

9.3 Mottagande på marknaden 

Sett till de visioner som är uppställda ifrån från exempelvis elbranschen och IVA, vilken 

innebär att 600 000 elfordon skall vara i bruk i Sverige år 2020, är det en ännu långt kvar till 

att det målet uppnås och det måste i dagsläget ses som en utopi. Om vi istället ser till de 

uppskattningar som Elforsk gjort kring elbilens utvecklingstakt så är den betydligt mer rimlig. 

Deras scenario för business as usual innebär att det i år skall vara 600 elbilar i bruk för att 

sedan under 2020 vara omkring 42 000 elbilar i bruk. Det kan vara rimligt att anta att de första 

elbilarna som släpps på marknaden framför allt kommer köpas av företag och organisationer 

med större personbilsflottor, inte minst sett till Vattenfall och Stockholms stads 

upphandlingsinitiativ. Detta kundsegment är viktigt att nå ut till i början av 

marknadsintroduktionen, då det ofta handlar om bilar som rör sig i stadsmiljöer och som 

därför även tjänar ett syfte att synas för allmänheten. Utifrån de teorier som finns kring 

adoptionskategorier kan denna grupp ses som en del av de så kallade visionärerna eller early 

adopters. De är kanske inte helt typiska visionärer eftersom det rör sig om organisationer och 

företag snarare än enskilda personer, men organisationerna uppfyller ändå de typiska drag 

som innebär att de är väl integrerade i det sociala systemet och deras beslutsfattande bygger 

på sunda värderingar.  

 

Även om det är svårt att förutse hur en ny teknik kommer att tas emot och utvecklas på 

marknaden finns vissa tendenser som tyder på att vissa antaganden ändå kan göras. Om vi ser 

elbilsutvecklingen utifrån den modell som visas i figur 7, och sätter den i sammanhanget för 

vad som sker i elbilsmarknaden idag så kan vi anta att utvecklingen befinner sig någonstans i 

gränslandet mellan den förberedande fasen och introduktionsfasen, som är markerat i figur 23. 
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Detta antagande grundas på att det fram till idag och har pågått och pågår ett antal olika 

projekt som stödjer forskning och utveckling av elbilstekniken och tekniken för 

laddinfrastruktur. Att större upphandlingar av elbilar förbereds och att allt fler elbilar är på 

väg att lanseras visar på att elbilarna är på väg ut på marknaden i större utsträckning. Detta 

tyder på att en större introduktion på marknaden inte är långt borta.  

 

Figur 23: Den fas i marknadsutvecklingen där vi befinner oss idag. 

Sett till att de flesta större biltillverkarna kommer att ha lanserat såväl rena elbilar som 

laddhybrider senast år 2013 kan det förutsättas att det stora genombrottet på marknaden inte 

kommer att ske före detta år. Det är istället mer rimligt att anta att det stora genombrottet 

kommer först efter att dessa bilmärken har haft sina elbilar ute på marknaden under en period 

och att elbilarna då börjar bli någorlunda jämförbara med de konventionella bilarnas 

prestanda. Hur lång denna period är kan vara svårt att säga, men genombrottet kommer inte 

ske förrän den tredje adoptörskategorin, pragmatikerna eller early majority, har börjat 

anamma tekniken. I figur 24 har adoptörskategorierna satts in i den förväntade 

utvecklingskurvan vilket visar på att pragmatikerna inte förväntas ta till sig elbilen förrän 

tekniken tagit sig in i tillväxtfasen och är på väg mot sitt genombrott. Gruppen med 

pragmatiker består här av organisationer och företag för fortsatta uppköp av fordonsparker 

men även privatpersoner med nyfikenhet och öppenhet till nya tekniker kan i detta skede 

börja satsa på elbilar. Framför allt handlar det med stor sannolikhet då om förmånsbilister 

eftersom dessa ofta inte berörs av osäkerheter för bilens andrahandsvärde som vanliga 

privatpersoner.  

 

Figur 24:S-kurva för marknadsutvecklingen där marknadsandel för de olika adoptörskategorierna är 

utmarkerade. 
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10 Slutsatser 
Utgångspunkten för det här examensarbetet har varit att kartlägga och analysera 

elbilstekniken idag och vilken utvecklingspotential den har för framtiden. Utöver detta har 

även kartläggning gjorts av dagens leverantörer av laddstolpar och deras utbud av såväl 

stolpar som betalningslösningar. Utifrån dessa två undersökningar har sedan en handlingsplan 

tagits fram för hur laddstolpar bör byggas ut inom Uppsalahems bostadsområden.  

 

Utifrån de teorier som finns kring teknikutveckling och adoption tillsammans med teknikläget 

idag och hur det förväntas vara i framtiden kan en tidsuppskattning göras för hur elbilen 

kommer att utvecklas. Tidsuppskattningen är av något spekulativ art men med dessa faktorer i 

bakgrunden kan den ändå ses som en riktlinje för den förväntade utvecklingen. Nya faktorer 

som tillkommer med tiden som exempelvis gynnsamma styrmedel eller att teknikutvecklingen 

inte alls når upp till den förväntade takten kan göra att denna tidsuppskattning bör revideras. I 

figur 25 visualiseras tidsplanen som utgår ifrån var i utvecklingskurvan vi befinner oss idag. 

Enligt de uppskattningar som gjorts kommer tillväxtfasen komma först efter att ett större antal 

elbilar introduceras på marknaden. Eftersom att det vid år 2013 kommer att finnas ett antal 

elbilsmodeller från de flesta biltillverkarna kan det vara rimligt att anta att tillväxtfasen startar 

kring denna tidpunkt. Det stora genombrottet för elbilen där den förväntas att öka sina 

marknadsandelar i rask takt kommer när early majority börjar använda bilen. Enligt de 

scenarier som satts upp i tidigare studier och de visioner som finns kan detta bli aktuellt 

tidigast omkring år 2020. Det är sedan fortfarande svårt att uppskatta helt när 

kommersialiseringsfasen träder in, men detta sker troligen i samband med att de så kallade 

skeptikerna, eller late majority, börjar ta del av tekniken, vilket kan bli aktuellt omkring år 

2030.  

 

Figur 25: S-kurva med marknadsutveckling, adoptörskategorier och uppskattad tidsram. 
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10.1 Förslag på handlingsplan för Uppsalahem AB 

 

 Platsen där laddstolpen ska byggas är bostadsområdet Gudrun. 

 Parkeringen befinner sig i ett varmgarage men har i dagsläget ingen anslutning till 

elnätet vid parkeringsplatsen. Det finns däremot möjligheter att relativt enkelt dra el 

till platsen. 

 Ta kontakt med energimyndigheten för att se till om det går att få bidrag till 

etableringen av laddstolpen, alternativt kontrollera vad som krävs för att få det.  

 Under hösten ta kontakt med leverantörer och ta in offerter. I de inledande kontakterna 

bör det även diskuteras om leverantören är villig att genomföra ett pilotprojekt med 

Uppsalahem AB. Ta även kontakt med elnätsinnehavaren, som i detta fall är 

Vattenfall, och eventuella elhandelsföretag.  

10.1.1 Förslag för framtida projekt som rör elbilar och laddinfrastruktur 

Om Uppsalahem väljer att gå vidare med utbyggnadsplanen av laddinfrastruktur finns det 

olika potentiella användningsområden för utnyttjande av infrastrukturen. Ett exempel för 

Uppsalahem skulle kunna vara att starta en elbilspool antingen inom organisationen eller att 

en sådan utvecklas i samarbete med andra aktörer som till exempel Uppsala kommun. Ett 

sådant koncept är idag verksamt i Lindholmen i Göteborg (IDG Teknik 360, 2010a) och ett 

projekt med bilpool har även dragits igång i Stockholm. (IDG Teknik 360, 2010b) Idag finns 

redan vanliga bilpoolsföreningar i Uppsala som skulle kunna vara intresserade av ett koncept 

med elbilar. Om beläggningen vid Uppsalahems pilotprojekts laddstolpe inte blir 

tillfredsställande kan det vara bra att arbeta fram ett koncept där bilpoolen utgår från denna.  
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föreskrifters tillämpning (ELSÄK-FS 2000:1) 
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 Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG) 
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Leverantör Prestanda Anslutning Multipel 

laddning 

Identifiering och 

betalningslösningar 

Tillgänglig 

idag 

Hemland 

ABB Cewe-

Control 

Långsam 

laddning 

1-fas Ja Nyckel, ej 

betalning 

Ja Sverige 

GARO v1 Långsam 

laddning 

1-fas Nej Nyckel, ej 

betalning 

Ja Sverige 

GARO v2 Långsam 

laddning 

1-fas Nej SMS Ja Sverige 

GARO v3 Långsam 

laddning 

1-fas Nej Kreditkort/ 

Kontant 

Ja Sverige 

GARO modul 

för utbyte 

Långsam 

laddning 

1-fas Ja SMS/ Kreditkort/ 

Kontant 

Ja Sverige 

Park & 

Charge i 

Sverige AB 

Långsam 

laddning 

1-fas och 

3-fas 

Ja RFID/ NFC m.m. 

betalning med 

SMS/ Kreditkort/ 

faktura 

Ja Sverige 

 

Scandinavian 

Electric 

Långsam 

laddning 

1-fas Ja RFID/ Kreditkort/ 

Kontant/ SMS 

Ja  Norge/ 

Spanien 

Coulomb CT-

1500 

Långsam 

laddning 

1-fas Nej Abonnemang/ 

telefonuppringning 

Ja USA 

Elektromotive 

Elektrobay 

Långsam 

laddning 

1-fas Nej SMS/ Förbetalning 

RFID 

Ja England 

 

 


