
 

 

Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se    
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 

 

 

 E
M

2
5
1
3
 W

-4
.0

, 
2
0
1
6
-0

3
-1

1
  

  SLUTRAPPORT 1 (36)  
Datum Dnr 

2017-06-30 2015-000964 

  Projektnr 

  40383-1 

 
Energimyndighetens titel på projektet – svenska 

Förstudie kring Roaming för elbilsladdning 
Energimyndighetens titel på projektet – engelska 

Pre-study on roaming for electric vehicle charging 
Universitet/högskola/företag Avdelning/institution 

RISE Viktoria Electromobility 
Adress 

Lindholmspiren 3A, 417 56 Göteborg 
Namn på projektledare 

Martin Gustavsson 
Namn på ev övriga projektdeltagare 

ChargeStorm, Energiforsk, Ericsson, Power Circle och Q-Park 
Nyckelord: 5-7 st 

Elbilar, laddbara fordon, laddningsplatser, betalning, roaming 

 

Förord 

Denna rapport är huvudresultatet från projektet ”Förstudie kring Roaming för 

elbilsladdning” som 2015-06-18 beviljades finansiellt stöd från Statens 

energimyndighet. Projektets diarienummer och projektnummer hos 

Energimyndigheten är 2015-000964 respektive 40383-1. 

RISE Viktoria, ChargeStorm, Energiforsk, Ericsson, Power Circle och Q-Park har 

varit parter i projektet med Viktoria som koordinator 

De som i huvudsak har bidragit till denna rapport är 

• Martin Gustavsson, Senior forskare Electromobility, RISE Viktoria 

• Mats Williander, Forskningsledare Sustainable Business, RISE Viktoria 

• Stefan Pettersson, Forskningsledare Electromobility, RISE Viktoria 

• Patrik Lindergren, VD, ChargeStorm 

• Stefan Gabrielsson, Produktchef, ChargeStorm 

• Stefan Montin, Områdesansvarig energisystem & marknad, Energiforsk 

• Olle Isaksson, Head of Strategy Management Industry & Society, Ericsson 

• Elizabet Rohit: Sales Consultant Enterprise Cloud Billing, Ericsson 

• Henrik Kenani Dahlgren: Head of Pre-sales Enterprise Cloud Billing, 

Ericsson 

• Olle Johansson, VD, Power Circle 

• Mazdak Haghanipour, Projektledare, Power Circle 



  2 (36)  
  

  
  

 

 

• Tomas Eneroth, Inköpsansvarig, Q-Park 

Projektgruppen har fått värdefull information och haft givande diskussioner med 

ett flertal personer. Ett speciellt tack riktas till Jenny Miltell vid ABB; Nathalie 

Kinell och Anne Petersson vid Clever; Henrik Wingfors vid Energiföretagen 

Sverige; Anders Lewald och Martina Wikström vid Energimyndigheten; Daniel 

Asplund vid Falu Energi & Vatten; Tobias Henmark vid Fortum; Mattias Djurson 

vid Garo; Gunilla Launonen vid Göteborg Energi; Magnus Wigren vid Laddkoll; 

David Holmbom vid Sollentuna Energi & Miljö; Fredrik Söderholm vid 

Stockholms parkering; Eva Sunnerstedt vid Stockholms stad; samt Sven 

Johansson, Peter Herbert och Johan Tollin från Vattenfall. 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ....................................................................................................... 3 

Summary .................................................................................................................. 3 

Inledning/Bakgrund ................................................................................................. 4 

Genomförande ......................................................................................................... 6 

Resultat .................................................................................................................... 8 

Internationell utblick ............................................................................................ 8 

Nederländerna .................................................................................................. 8 

Kalifornien ....................................................................................................... 9 

Sverige ............................................................................................................. 9 

Lagstiftning ........................................................................................................ 10 

Standarder .......................................................................................................... 11 

Användarbarhet – laddningspunkter .................................................................. 13 

Definition av användarbarhet och slutanvändarmål ...................................... 14 

Gränssnitt mellan slutanvändare och laddningspunkt ................................... 14 

Case study ...................................................................................................... 15 

Energibolagssamverkan ..................................................................................... 17 

Gemensam laddbricka.................................................................................... 17 

Pay-as-you-go-bricka ..................................................................................... 18 

Gemensam betalning...................................................................................... 19 

Laddoperatörer i Sverige ............................................................................... 20 

Intervjuer av användare ..................................................................................... 21 

Syfte ............................................................................................................... 21 

Metod ............................................................................................................. 21 

Resultat .......................................................................................................... 22 

Intervju av marknadsaktörer .............................................................................. 24 

Syfte ............................................................................................................... 24 

Metod ............................................................................................................. 24 

Resultat .......................................................................................................... 24 

Slutsatser ........................................................................................................ 30 

Publicerad internationell forskning .................................................................... 31 

Syfte ............................................................................................................... 31 

Metod och resultat ......................................................................................... 31 

Huvudsakliga noteringar ................................................................................ 31 



  3 (36)  
  

  
  

 

 

Diskussion .............................................................................................................. 32 

Slutsatser från intervjuer och analys av publicerad internationell forskning ..... 32 

Diffusion of innovations ................................................................................ 32 

Vad kan då hindra en fortsatt elbilsintroduktion? .......................................... 34 

Rekommendationer ............................................................................................ 34 

Referenser, källor ................................................................................................... 36 

Bilagor ................................................................................................................... 36 

Sammanfattning 

I takt med att antalet laddbara fordon i Sverige ökar och att det blir vanligare med 

publika laddningspunkter som erbjuder laddström mot betalning är det viktigt att 

undanröja risk för att användarna ställs inför komplicerade betallösningar och att 

bristande överblick över kostnader för laddning minskar attraktionskraften för 

elbilar och kan få användare att hålla kvar vid fossilbränslebilar. 

RISE Viktoria, ChargeStorm, Energiforsk, Ericsson, Power Circle och Q-Park har 

arbetat med ett projekt vars syfte har varit att bygga upp kunskap kring hur 

elbilsladdning och dess betalning kan göras på olika platser i elnätet på ett sätt 

som är enkelt för användarna. 

En viktig slutsats är att det är viktigt med interoperabilitet mellan de 

laddningspunkter som erbjuder laddström mot betalning så att elbilsanvändarna 

kan använda samma betalningslösning oavsett var de laddar. Projektet har 

sammanfört nyckelpersoner från marknadsaktörer i Sverige för diskussion om 

samverkan kring laddningspunkter och försäljning av publik laddström. 

Energibolagssamverkan pågår och projektets resultat har potential att stärka och 

påskynda denna samverkan.  

Denna rapport innehåller en kort internationell utblick, beskrivningar av pågående 

standardiseringsarbete och energibolagssamverkan, resultat från intervjuer med 

användare och marknadsaktörer, samt sammanfattning av publicerad 

internationell forskning. Förhoppningen är att projektets rapport skall komma till 

användning hos Energimyndigheten, energibranschen, fastighetsägare och andra 

aktörer som är involverade i införandet av betalning för publik laddström för 

elbilar och att detta i sin tur leder till att risken för komplicerade betallösningar 

försvinner. 

Summary 

As the number of electric vehicles increases and it becomes more common with 

public charging points that requires payment, it is important to eliminate the risk 

that users are faced with complicated payment solutions and that lack of overview 

of charging costs make electric cars less attractive and cause users to stay with 

fossil fuel vehicles. 

RISE Viktoria, ChargeStorm, Energiforsk, Ericsson, Power Circle and Q-Park 

have been working on a project with the purpose to build knowledge on how 
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electric car charging and its payment can be done at various locations in the grid 

in a way that is convenient for the actual users. 

One important conclusion is that interoperability between charging points is 

essential in order to make it possible for electric vehicle users to use the same 

payment solution wherever they charge. The project has brought together key 

people from businesses in Sweden for a discussion about collaboration regarding 

charging points and payment of electricity for electric vehicles. A business 

cooperation within the energy sector is ongoing and the results of the project have 

the potential to strengthen and accelerate this cooperation. 

This report contains a brief international overview, descriptions of ongoing 

standardization work and cooperation within the energy sector, results from 

interviews with users and businesses, as well as a summary of published 

international research. This report is intended to be helpful for the Swedish 

Energy Agency, the energy industry, property owners and other business actors 

involved in the introduction of public charging points for electric cars, and that 

this in turn leads to an eliminated risk for complicated payment solutions. 

Inledning/Bakgrund 

Under de senaste åren har antalet elbilar och andra laddbara fordon i Sverige ökat 

dramatiskt1, även om de laddbara fordonen fortfarande utgör en mindre del av det 

totala antalet bilar så pågår en viktig omställning till fossilfria fordon med 

elektrifierad körning. Antalet publika laddningspunkter har också ökat stort och 

det är mycket vanligt att dessa erbjuder gratis elström för laddning av elbilar. Men 

i takt med att elbilsanvändarna i större utsträckning behöver betala för laddström 

från publika snabbladdare and andra laddningspunkter så kommer 

attraktionskraften för elbilar sannolikt att minska. Dessutom finns det en risk att 

nya hinder introduceras om användarna ställs inför komplicerade betallösningar 

och där bristande överblick över sina elbilskostnader kan få användare att hålla 

kvar vid fossilbränslebilar. 

RISE Viktoria, ChargeStorm, Energiforsk, Ericsson, Power Circle och Q-Park har 

arbetat med ett projekt vars syfte har varit att bygga upp kunskap kring hur 

elbilsladdning och dess betalning kan göras på olika platser i elnätet på ett sätt 

som är enkelt för användarna. Resultaten som redovisas i denna rapport skall 

förhoppningsvis bidra till att  

• Att förenkla omställningen till en fossilfri fordonsflotta med elektrifierad 

körning avseende införandet av betalning för publik laddström, 

• Att reducera risken att nya hinder introduceras om användarna ställs inför 

komplicerade betallösningar och där bristande överblick över 

elbilskostnaderna kan få användare att behålla fossilbränslebilar. 

Projektet har speciellt arbetat med behovet av roaming för elbilsladdning.  

                                                 
1 Elbilsstatik.se http://elbilsstatistik.se/startsida/se-statistik/  

http://elbilsstatistik.se/startsida/se-statistik/
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Det engelska ordet “roam” är ett verb med betydelsen att vandra omkring utan 

någon specifik riktning. Inom mobil telekommunikation används begreppet 

“roaming” om möjligheten för en mobiltelefon att, ofta automatiskt, kopplas om 

från en telekomoperatörs nät till en annans, så att användaren av mobiltelefonen 

kan utföra telefonsamtal och använda olika tjänster även om mobiltelefonen inte 

är direkt ansluten till det nät där användaren är abonnent2.  

I analogi med roaming-begreppet för telekommunikation skulle roaming för 

elbilsladdning kunna definieras som möjligheten för en användare av en elbil eller 

annat laddbart fordon att ladda fordonets batteri vid olika publika 

laddningspunkter och på ett enkelt sätt betala för laddström från olika aktörer utan 

att det i förväg skapats en relation eller tecknats en överenskommelse mellan 

användaren och den som tillhandahåller laddströmmen. Mycket talar för att 

roaming är viktigt för att få en positiv elbilsutveckling, men det finns flera 

frågeställningar som behöver utredas: 

• Bör betalning ske med hjälp av något allmänt förekommande metod såsom 

kreditkort eller applikation i mobiltelefon? 

• Skall en lösning för roaming utgå från att det åtminstone finns EN relation 

mellan användare och aktör som tillhandahåller laddström? (I analogi med 

roaming för mobil telekommunikation där det förutsätts att användaren 

först blir abonnent hos ett nät innan omkoppling kan ske till ett annat nät). 

• Är det viktigt för elbilsanvändare att debitering för all elbilsladdning under 

en period sammanförs till en och samma faktura? 

• Är det viktigt att elbilsägare kan fritt välja elhandelsföretag att köpa 

laddström från, på samma sätt som att energikonsumenter kan köpa el till 

hushåll eller fastighet från valfritt elhandelsföretag? 

• Vad skulle det kosta att införa och sköta en lösning som tillgodoser 

roaming för elbilsladdning? 

Dessa frågor är ett axplock av intressanta frågeställningar som är viktigt att få svar 

på för politiker, finansiärer, elbolag, fordonstillverkare, telekomindustrin, 

underleverantörer, forskare etc. för det ger indikation på vad som måste till för att 

minska barriärer för elfordon och var investeringar skall ske. I dagsläget finns en 

del okunskap och tyckande vad som skall göras och inte göras och det finns stora 

risker att investeringar görs som är helt bortkastade eller inte ger den effekt som 

avses, eller att viktiga investeringar uteblir. Genom att öka kunskaperna ökar 

möjligheterna att göra välgrundade och kloka beslut – detta projekt är en viktig 

del av denna kunskapsinhämtning. 

När betalning införs för publik laddström gäller det att denna hantering sker så 

smidigt som möjligt för användarna, annars finns risken att elfordonsutvecklingen 

                                                 
2 GSMA: ”Roaming enables a mobile subscriber to automatically make and receive voice calls, 

send and receive data, or access other services when travelling outside the geographical coverage 

area of their home network, by means of using a visited network.” 

https://www.gsma.com/aboutus/gsm-technology/roaming  

https://www.gsma.com/aboutus/gsm-technology/roaming
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hämmas av outvecklade krångliga betallösningar (t.ex. vore det sannolikt 

olämpligt att varje leverantör delar ut egna RFID-kort eller dylikt som måste 

användas vid laddning – att ha plånboken full med laddkort är redan idag är ett 

problem för många) där användarna inte har kontroll på kostnaderna för 

laddström. Roamingfrågan är också viktig i diskussionen kring elektrifierade 

vägar där olika aktörer kan komma äga laddinfrastrukturen för olika vägsträckor 

och vägavsnitt – detta perspektiv har dock inte analyserats vidare inom detta 

projekt. 

Relaterade frågeställningar rör kompatibilitet mellan kontaktdon i fordon och 

kontaktdon vid en laddningspunkt. Till exempel hur det säkerställs att användare 

av elfordon kan ansluta sig till laddmöjligheter som erbjuds. Detta projekt har 

dock från början inte haft som syfte att utreda hårdvara även om sådant berörts i 

intervjuer och en undersökning av användarbarhet. 

Införandet av betalning för publik laddström och eventuella roaminglösningar 

måste även uppfylla den reglering som nyligen trätt i kraft som följd av lagen 

(2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel. 

Genomförande  

Eftersom projektets kunskapsinhämtning var tänkt att till stor del baserats på 

intervjuer av användare av elfordon och av marknadsaktörer så var ett tidigt 

arbetsmoment att analysera hur urvalet av intervjuobjekt skulle göras och att ta 

fram lämpliga intervjufrågor. Därefter genomfördes intervjuerna enligt den 

metodik som är beskriven i avsnitten nedan med resultat från intervjuerna. Arbetet 

med intervjuer utfördes av RISE Viktoria. 

Parallellt med intervjuarbetet etablerades kontakt och informationsutbyte med de 

två projekten ”Svensk Enkät Laddbara Fordon – Inledning” (projektnummer 

40374-1 hos Energimyndigheten) och ”LINUS – Laddinfrastruktur I Norge Ur ett 

Sverigeperspektiv” (projektnummer 40375-1 hos Energimyndigheten).  

Ett seminarium genomfördes den 22 oktober 2015 med deltagande från olika 

aktörer inom främst energibranschen. Första halvan av seminariet ägnades åt 

användning och laddning av elbilar, i vilka miljöer som elbilar laddas och hur 

betalning sker i olika fall. Den andra halvan av seminariet ägnades åt en 

diskussion om elmarknaden och vilka aktörer som berörs när elbilar laddas i olika 

miljöer. RISE Viktoria, Power Circle, Falu Energi & Vatten samt 

Energimyndigheten var föredragande. 

Ingen av de användare av elfordon som intervjuades under hösten 2015 och våren 

2016 uttryckte något intresse för att debitering av all elbilsladdning under en 

period sammanförs till en och samma faktura. Och ingen av dessa användare 

ansåg att det var viktigt att fritt välja elhandelsföretag att köpa laddström från, på 

samma sätt som att de köper el till sitt hushåll eller fastighet från valfritt 

elhandelsföretag. Däremot noterades en viss irritation över krångliga 

användargränssnitt och att de som sätter upp laddningspunkter inför olika 

betalningslösningar som inte är interoperabla med varandra. För att komplettera 
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intervjuerna genomförde Chargestorm en undersökning av användarbarheten hos 

laddningspunkter.  

Ett seminarium genomfördes den 6 april 2016 med deltagande från viktiga aktörer 

avseende laddningspunkter för elbilar. Från projektet presenterades dels en 

jämförelse av användargränssnitt hos laddningspunkter och dels resultat från 

intervjuer där elbilsanvändare blivit tillfrågade om vad de anser om 

laddningspunkter. Därefter fördes en diskussion om behovet av branschsamverkan 

och standardisering avseende tillgänglighet, användargränssnitt och betalning. 

RISE Viktoria och Chargestorm var föredragande. 

Detta seminarium var första gången som nyckelpersoner i Sverige samlades i ett 

möte för att diskutera samverkan kring laddningspunkter och försäljning av publik 

laddström. Alla deltagare uttryckte att det är viktigt med interoperabilitet mellan 

försäljarna av laddström så att elbilsanvändarna kan använda samma 

betalningslösning oavsett var de laddar. Seminariet och den fortsatta diskussionen 

var ett första steg mot branschsamverkan. 

Som konsekvens av intervjusvaren från användare och diskussionen vid 

seminariet den 6 april 2016 inriktades det fortsatta arbetet i projektet mot 

branschsamverkan och interoperabilitet. Intervjuer med marknadsaktörer 

genomfördes under hösten 2016. Under våren 2017 gjorde Chargestorm en 

sammanställning av pågående standardiseringsarbete, Power Circle beskrev 

samverkan mellan energibolag, och Ericsson beskrev telekombaserad betalning 

inklusive möjligheter för roaming av elbilsladdning. 

RISE Viktoria har även genomfört en omvärldsbevakning i form av deltagande 

vid konferenserna Ekotransport 2030 (27 april 2016 och 26 april 2017 i 

Stockholm) och European Electric& Hybrid Vehicle Congress, EEVC (14–16 

mars 2017i Genève), internationell utblick, samt analys av internationell 

publicerad forskning. 

Ett slutseminarium genomfördes den 5 april 2017 med deltagande från viktiga 

aktörer avseende laddningspunkter för elbilar. Projektets deltagare presenterade 

och diskuterade vad som hänt i Nederländerna och i Kalifornien, intervjusvar från 

elbilsanvändare och aktörer på marknaden, tekniska standarder, 

energibolagssamverkan och forskningsläget avseende hinder för elbilsanvändning. 

RISE Viktoria, Chargestorm och Power Circle var föredragande. 

Det har upplevts som att projektets seminarium den 6 april 2016 och efterföljande 

intervjuer med viktiga aktörer avseende laddningspunkter har medfört ökad 

branschsamverkan och förståelse för användarnas perspektiv. 

De slutsatser och rekommendationer som avslutar denna rapport kommer 

förhoppningsvis att stärka och påskynda branschsamverkan avseende av betalning 

för publik laddström för elbilar vilket i sin tur bör leda till en reducerad risk för 

komplicerade betallösningar i linje med projektets målsättning. 
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Resultat 

Internationell utblick 

För att inhämta information från hur man i andra länder hanterat behov av 

roaming vid införandet av betalning för publik laddström gjordes en internationell 

utblick. Syftet var inte att göra en heltäckande analys av vad som händer i världen 

utan att få inspiration från intressanta exempel. Nedan följer beskrivningar av vad 

som hänt i Nederländerna och Kalifornien, samt en kort beskrivning av läget i 

Sverige. Det finns även ett internationellt perspektiv i nednastående avsnitt om 

standardisering, energibolagssamverkan och publicerad forskning. 

Nederländerna 

Laddbara fordon och laddningspunkter för publik laddström är relativt vanliga i 

Nederländerna. Aktörerna som tar betalt för publik laddström har enats om ett 

gemensamt system för att möjliggöra roaming. En användare av elfordon behöver 

skaffa ett RFID-kort hos någon aktör som erbjuder publik laddström och sedan 

kan samma kort användas för att nyttja laddningspunkter som tillhandahålls av 

andra aktörer. 

Forskaren Jop Spoelstra vid Technolution har bidragit med följande beskrivning 

av situationen i Nederländerna: 

“Public EV charging infrastructure in the Netherlands currently has a standardised 

way of identification and payment. All charging point producers and service 

providers are united in Eviolin (http://www.eviolin.nl/index.php/leden/) where 

they make agreements on standardisation of payment (so that you can charge on 

all public infrastructure, no matter which charging point or which service provider 

you have) and full interoperability in the Netherlands. Eviolin is also 

communicating with Germany and Belgium on cross-border interoperability. 

Currently, the only way possible to charge at normal public infrastructure in the 

Netherlands is by use of an RFID card that is given to you when you purchase a 

contract at one of the charging service providers, which will take care of billing 

and payment when you charge at public infrastructure. You connect the car and 

charging point with the plug, and then swipe the RFID card on the charging point, 

and the transaction starts and the plug is locked (mostly on both sides, sometimes 

only at the charging point). If the card is swiped again, the lock is removed, the 

transaction is ended and the plug may be disconnected. This is currently the only 

possibility for identification and payment at EV charging infrastructure. The 

majority of public EV infrastructure in the Netherlands is placed and maintained 

by ElaadNL (a collaboration organisation of all Dutch large electricity grid 

companies (Alliander, Enexis, Stedin, etc.), and they are currently also using these 

charging points for development regarding smart charging (flexible/delayed 

charging etc.). All service providers and public EV charging point producers are 

united in Eviolin without exception.” 

http://www.eviolin.nl/index.php/leden/
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Kalifornien 

Delstatssenaten i Kalifornen har tagit fram en mycket intressant lagtext avseende 

betalning för publik laddström och tillgängligheten hos laddningspunkter. Denna 

lagtext benämns Senate Bill No. 4543 och som del av ett avsnitt med “Electric 

Vehicle Charging Stations Open Access Act” finns följande bestämmelse: 

” 44268.2. (a) (1) Persons desiring to use an electric vehicle charging station that 

requires payment of a fee shall not be required to pay a subscription fee in order to 

use the station, and shall not be required to obtain membership in any club, 

association, or organization as a condition of using the station. The total actual 

charges for the use of an electric vehicle charging station, including any additional 

network roaming charges for nonmembers, shall be disclosed to the public at the 

point of sale. An electric vehicle charging station that requires payment of a fee 

shall allow a person desiring to use the station to pay via credit card or mobile 

technology, or both.” 

Senate Bill No. 454 inklusive ovanstående bestämmelse godkändes den 28 

september 2013 av Kaliforniens guvernör. Delstaten har alltså beslutat om icke-

diskriminerande tillgänglighet och att betalning måste kunna utföras med 

kreditkort eller någon telekom-baserad lösning. 

Det verkar dock som att Senate Bill No. 454 ännu inte har verkställts utan att 

delstaten i första hand önskar att marknadsaktörerna skall enas om en gemensam 

lösning som uppfyller behov av icke-diskriminerande tillgänglighet och betalning. 

Sverige 

Enligt Power Circle fanns det 3 402 publika laddningspunkter i Sverige den 1 juni 

20174. Flera privata och offentliga aktörer bygger ut laddinfrastruktur under 

kommersiella förutsättningar och tillhandahåller laddström mot betalning från 

publika laddningspunkter. I dagsläget finns två rikstäckande och icke-

teknikspecifika informationskällor till laddningspunkternas placering: 

Uppladdning.nu5 och Laddinfra.se6. 

Aktörer kan ansöka om statlig medfinansiering för en publik laddningspunkt från 

det så kallade Klimatklivet via Naturvårdsverket7. De som söker stöd från 

Klimatklivet måste se till att information om laddningspunkten publiceras hos de 

två tjänsterna Uppladdning.nu och Laddinfra.se. 

Det finns inga regleringar om roaming mellan olika aktörer som tillhandahåller 

laddström mot betalning, delvis motiverat av en vilja att undvika risk för ökade 

priser för laddström p.g.a. eventuella kostnader för ett specifikt roamingsystem. 

                                                 
3 SB-454 Public resources: electric vehicle charging stations. 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB454  
4 Elbilsstatik.se http://elbilsstatistik.se/startsida/se-statistik/  
5 Uppladdning.nu http://uppladdning.nu/  
6 Laddinfra.se http://laddinfra.se/  
7 Klimatklivet http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet  

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB454
http://elbilsstatistik.se/startsida/se-statistik/
http://uppladdning.nu/
http://laddinfra.se/
http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
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Under projektets gång har det dock påbörjats en diskussion mellan energibolagen 

och det finns initiativ för att skapa interoperabilitet. 

Lagstiftning 

Införandet av betalning för publik laddström och eventuella roaminglösningar 

påverkas av den lagreglering som beslutats med anledning av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av 

infrastrukturen för alternativa bränslen8. Detta direktiv anger bl.a. krav på 

tekniska specifikationer för laddningspunkter för elfordon, och krav på att priser 

som begärs av de driftansvariga för laddningspunkter som är tillgängliga för 

allmänheten är rimliga, lätt och tydligt jämförbara, transparenta och icke-

diskriminerande (direktivets svenska text använder dock beteckningen 

”laddningsstation” istället för ”laddningspunkt”.) 

I regeringens proposition 2015/16:186 ”Gemensamma standarder vid utbyggnad 

av infrastrukturen för alternativa drivmedel”9 som överlämnades till riksdagen den 

2 juni 2016 föreslås hur de delar av direktivet 2014/94/EU som förutsätter 

lagreglering ska genomföras i svensk rätt. Direktivet föreslogs genomföras 

huvudsakligen genom en ny lag om krav på installationer för alternativa 

drivmedel samt ett förtydligande av ellagen (1997:857)10. I propositionen anförs 

att direktivets krav på lätt och tydligt jämförbara och transparenta priser redan är 

uppfyllda genom bestämmelser i prisinformationslagen (2004:347) om tydliga och 

korrekta uppgifter om pris och jämförpris11. Enligt propositionen torde direktivets 

krav på icke-diskriminerande priser ”avse att priset ska vara detsamma för alla, 

under förutsättning att omständigheterna är desamma”. Istället för direktivets krav 

om att priser skall vara rimliga föreslog regeringen krav om skäliga avgifter 

eftersom begreppet skäligt är vedertaget i svensk rätt. Efter behandling i 

trafikutskottet12 beslutade riksdagen den 12 oktober 2016 att anta regeringens 

förslag i proposition 2015/16:186. 

Riksdagens beslut medförde införandet av lagen (2016:915) om krav på 

installationer för alternativa drivmedel13. Denna lag trädde i kraft den 18 

november 2016 och innehåller följande bestämmelse om avgifter för laddning av 

elfordon: 

                                                 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0094&qid=1498727516368  
9 Regeringens proposition 2015/16:186 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/06/prop.-201516186/  
10 Svensk författningssamling 1997:857 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857  
11 Svensk författningssamling 2004:347 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/prisinformationslag-2004347_sfs-2004-347  
12 Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU2 https://data.riksdagen.se/fil/D37B7279-B116-4485-

BAD0-12AACB15647B  
13 Svensk författningssamling 2016:915 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016915-om-krav-pa-installationer-for_sfs-2016-

915  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0094&qid=1498727516368
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0094&qid=1498727516368
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/06/prop.-201516186/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/prisinformationslag-2004347_sfs-2004-347
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/prisinformationslag-2004347_sfs-2004-347
https://data.riksdagen.se/fil/D37B7279-B116-4485-BAD0-12AACB15647B
https://data.riksdagen.se/fil/D37B7279-B116-4485-BAD0-12AACB15647B
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016915-om-krav-pa-installationer-for_sfs-2016-915
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016915-om-krav-pa-installationer-for_sfs-2016-915
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016915-om-krav-pa-installationer-for_sfs-2016-915
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”Avgifter för att ladda elfordon vid laddningspunkter som är tillgängliga för 

allmänheten ska vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. 

Med laddningspunkt avses ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas eller 

där ett batteri på ett elfordon i taget kan bytas ut. En laddningspunkt ska anses 

vara tillgänglig för allmänheten om användarna har icke-diskriminerande åtkomst 

till den.” 

Den nya lagen anger även att regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer ska få meddela föreskrifter om krav på installationer. Tekniska 

specifikationer för laddningspunkter för elfordon behandlas i förordningen 

(2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel14, vilken utfärdades 

av regeringskansliet den 13 oktober 2016. 

Standarder 

Det finns idag på marknaden flera olika aktörer och plattformar som erbjuder 

clearing house lösningar för roaming inom eMobility. Begreppet clearing house 

kommer ifrån bankvärden där betal transaktioner överförs mellan olika banker. 

Inom eMobility används samma begrepp att koppla transaktionen och 

godkännande av kundavtal mellan olika laddoperatörer. 

Vissa av dessa plattformar har sina rötter ifrån samarbeten mellan olika aktörer, 

där roaming visat sig vara viktigt. 

Exempel på roaming-plattformar som förekommer på marknaden: 

• Hubject (https://www.hubject.com) 

• e-Clearing (www.e-clearing.net) 

• Gireve (www.gireve.com) 

• Nemo - Nytt EU projekt 

• Green eMotion – Tidigt EU projekt där roaming provades med flera länder 

och operatörer, i Sverige var Malmö Stad och ChargeStorm deltagare. 

Projektet är avslutat. 

Det finns idag inget standardprotokoll för att ansluta sig till de olika roaming 

plattformarna, utan flera av roaming-plattformarna har tagit fram egna API 

(Application Programming Interface) protokoll. Det finns flera olika spår för att ta 

fram en gemensam standard. Några av dessa är: 

• Open Charge Point Interface (OCPI)  

• Open Clearing House Protocol (OCHP) 

• Hubject specific 

                                                 
14 Svensk författningssamling 2016:917 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016917-om-krav-pa-installationer_sfs-

2016-917  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016917-om-krav-pa-installationer_sfs-2016-917
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016917-om-krav-pa-installationer_sfs-2016-917
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016917-om-krav-pa-installationer_sfs-2016-917
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• TC69 WG9 

Enligt EU-direktivet 2014/94/EU ställs det krav på att marknaden skall tillåta 

öppna gränssnitt där man inte får diskriminera kunder.  Det ska också ges 

möjlighet för pay-as-you-go betalning, avtalskunder och roaming. Vissa länder 

som t.ex. Tyskland har ställt krav på att för att få statliga bidrag för 

laddinfrastruktur måste bidragstagaren ansluta sig till roaming-plattformen. 

Redan för tre år sedan i Norge ställdes krav på ladd-operatörerna att hantera pay-

as-you-go kunder för att få bidrag för installation av laddningspunkter. 

Det minsta kravet är att alla operatörer skall erbjuda pay-as-go betalning via lokal 

betallösning så som kreditkortläsare, mobilapp eller webbsida. Det är också skall 

krav att operatören inte får diskriminera dessa kunder emot avtalskunder. Det vill 

säga det får inte finnas oskäliga priser för denna variant. Det skall även vara 

möjligt för vem som helst att bli avtalskund. 

Vid en kartläggning av olika betalmodeller över hela EU har översikten som visas 

i Figur 1 tagits fram. 

 

Figur 1: Översikt av olika betalvarianter förekommande i EU idag. 

Affärsmodeller med roller som beskrivs inom eMobility visas i Figur 2. 
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Figur 2: Översikt av aktörer på eMobility-marknaden. 

En viktig funktion av systemlösningen är att kunder kan få tillgång till realtidsdata 

om var laddningspunkt finns, samt stationens aktuella status. EU-direktivet ställer 

krav på möjlighet till informationsutbyte som skulle kräva en standard för 

datamodell för både statiska och dynamiska data. Förslaget ifrån Move-STF 

bygger på DatexII och eMi3, där varje land skall upprätta en enhet som tilldelar 

operatörs ID så varje laddningspunkt kan få egna unika identiteter. 

• eMi3 data model  

o Statisk Information 

▪ Location; Payment methods list; Available charge-solutions 

(power, modes); Available connectors 

o Dynamisk Information 

▪ Working/Out of order; Free/Occupied 

• Data skall laddas upp av Charge Point Operators 

Användarbarhet – laddningspunkter 

Laddningspunkter för elbilar brukar lite förenklat delas in i snabbladdare, 

semisnabbladdare samt hemmaladdare. 

Snabbladdare laddar bilens batteri med DC spänning/likström medan övriga 

varianter är baserade på växelström.  

Användargränssnittet mellan AC-laddningspunkter och DC-laddningspunkter idag 

skiljer sig åt mycket beroende på att informationsutbytet mellan AC-

laddningspunkter och bil samt DC-laddningspunkter och bil är baserade på olika 

kommunikationsprotokoll. I AC-fallet får laddaren i princip enbart reda på vilken 

ström bilen vill ladda med, medan i DC-fallet utbyts mer information såsom hur 

mycket batteriet är laddat, önskad laddeffekt med mera. 
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Inom ramen för förstudien om roaming för elbilsladdning genomfördes ett 

delarbete kallat “användarbarhet hos publika AC-och DC-laddningspunkter ur ett 

slutanvändarperspektiv” där olika vanligt förekommande laddningspunkter 

testades och användarbarheten analyserades. 

Definition av användarbarhet och slutanvändarmål 

Enligt ISO-normen 9241-11: definieras användarbarhet som ”Den grad i vilken 

användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika 

mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt” 

Från ett slutanvändarperspektiv är målet med elbilsladdning “att på enklast och 

snabbast möjliga sätt ladda sitt fordon”. 

Gränssnitt mellan slutanvändare och laddningspunkt 

Följande figur illustrerar olika kanaler för informationsutbyte vid elbilsladdning 

 

Visuellt gränssnitt 

Det visuella gränssnittet består av: 

• Tryckt information – Typiskt information om hur laddaren används och 

var man finner support. Finns både hos AC och DC-laddare 

• Grafisk display – Vanligast hos DC-laddare där mer information finns 

tillgänglig, exempelvis hur många procent av batteriet som är laddat. 

• LED – Ljusindikator som visar ladduttagets status. Vanligast hos AC-

laddare. 
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Laddgränssnitt 

Detta gränssnitt utgörs av kontakten mellan bil och laddare. Kontakterna skiljer 

sig åt enligt följande figur.  

 

För nya elbilsförare upplevs de olika kontakterna mycket förvirrande. EU har 

dock utgivit ett direktiv som säger att Typ 2 gäller för AC-laddning samt CCS för 

DC-laddning i Europa. 

Autentiseringsgränssnitt 

RFID-taggar och mobilappar är det vanligaste sättet att identifiera användarna vid 

laddning av elfordon. 

Flera laddoperatörer börjar använda mobilappar eller webbsidor för att autentisera 

betalningar, detta kan ses som en pay-as-go betalmetod, så länge ny användare 

kan registreras omgående. 

Case study 

I studien besöktes snabbladdare från ABB och Efacec samt AC-laddare från 

Chargestorm, Garo och Keba. Urvalet för dessa laddare härrör från att de är 

mycket vanliga på svenska marknaden. Studien gjordes på 10-tal platser och 

utfördes av två personer. 

Visuellt gränssnitt 

Snabbladdarna hade både tryckta etiketter med information om pris/funktion och 

support. Nackdelen med etiketterna var att informationen enbart finns på svenska. 

För AC-laddarna fanns inga etiketter som beskrev funktion troligen p.g.a. mindre 

tillgänglig yta på laddarna. 
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Den grafiska displayen på snabbladdarna fungerade bra i solljus. Funktionen som 

implementerats var en steg för steg anvisning av laddprocessen. Dock saknades 

för båda laddarna information om slutpris efter avslutad laddning. Vidare så 

framgick inte på displayen vid ett tillfälle att en av laddarna var ur funktion. 

Autentiseringsgränssnitt 

Det observerades att samtliga laddare både AC-och DC verkade ha implementerat 

samma RFID-standard vilket är mycket bra ur ett interoperabilitetsperspektiv. 

Utmärkningen av var man ska hålla taggen var bra för alla laddare. Det noterades 

dock vid ett tillfälle att det krävdes att laddaren var online för att taggen skulle 

fungera vilket resulterade i att ingen laddning kunde genomföras vid testtillfället. 

Mobilappar 

Samtliga operatörer hade egna appar med huvudfunktionerna, lokalisering (karta 

var laddarna finns), status per uttag samt betalmöjlighet. Generellt var apparna 

enkla att installera och använda. 

Sammanfattning case study 

• Positiva erfarenheter 

o Bra märkning med beskrivning av funktion samt telefonnummer 

för support för snabbladdare 

o Enkelt att använda AC-laddningspunkter (oftast ingick laddning 

som del av p-avgiften) 

• Identifierade problem 

o Ingen information om att snabbladdare inte gick att använda då den 

var off-line 

o Ingen indikation på att kontakten var fastlåst under laddning 

o LED-färgernas betydelse skiljer sig mellan tillverkarna för AC-

laddningspunkter 

o Hitta laddningspunkter i P-hus ibland svårt 

• Förslag på förbättringar 

o Oberoende organisation tar fram rekommendation på innehåll för 

märkning av laddningspunkter 

o Oberoende organisation tar fram rekommendation för hur LED-

lampor skall användas för att signalera status. 

o Oberoende organisation tar fram rekommendation för tillämpad 

RFID standard och användarsekvens 
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Energibolagssamverkan 

När det idag pratas om roaming tänker de flesta på mobiltelefoni. Att roama 

innebär, i princip, att vem som helst kan använda sin mobiltelefon över hela 

världen. Mobiltelefonen kopplas till närmaste telefonmast. Telefonmasten ägs av 

en teleoperatör som sedan tar betalt av användarens teleoperatör. Användarens 

teleoperatör kan i sin tur fakturera kunden för den tid som mobiltelefonen använts 

utomlands. Samma princip kan användas för att kunna ladda sin laddbara bil över 

hela världen. Men för att kunna ladda sin laddbara bil vid alla laddningspunkter 

kan också andra tekniker och principer användas, man behöver alltså inte kopiera 

det system som mobiltelefonoperatörerna använder. Redan om något år kommer 

det vara möjligt att ladda sin laddbara bil på alla publika laddningspunkter inom 

EU. EU har nämligen i ett direktiv fastslagit att en bilist skall kunna ad-hocladda 

sin laddbara bil utan att behöva registrera sig eller behöva någon typ av 

identifiering. Men det kan ändå finnas flertalet anledningar till varför man skulle 

vilja ha ett roamingsystem:  

• Ett gemensamt sätt att starta laddningen exempelvis via en laddbricka. 

• Kunna få all förbrukningsstatistik samlat på ett ställe. 

• Möjliggöra en samlad faktura där den egna laddoperatören tar betalt för 

laddad mängd energi. 

Redan idag finns det produkter och koncept som löser de ovanstående 

problemställningarna. Några av dessa koncept förklaras här nedanför. 

Gemensam laddbricka 

I Norge har, sedan 20 år tillbaka, Norsk elbilforening funnits med målet att 

marknadsföra laddbara bilar. Norsk elbilforening representerar majoriteten av 

ägarna till laddbara bilar i Norge och samarbete med norska staten, elbilsindustrin 

och övriga aktörer på elbilsmarknaden. De har också som syfte att marknadsföra 

Norge som ett elbilsland för Europa och resten av världen. Varje privatperson som 

köper en laddbar bil får ett års kostnadsfritt medlemskap i föreningen. I samband 

med medlemskapet får man också en så kallad laddbricka. Med hjälp av denna 

laddbricka får bilisten enkel tillgång till laddningspunkter i hela landet. Rent 

konkret går det till så att Norsk Elbilforening har ett antal laddoperatörer som de 

samarbetar med. Den som blir medlem i föreningen och får en laddbricka 

registrerar sig och sin laddbricka hos de olika laddoperatörerna. Därefter är det 

möjligt att med hjälp av denna laddbricka starta laddningen av sitt laddbara fordon 

hos alla laddoperatörer där laddbricka finns registrerad. En sådan här laddbricka 

kostar idag 150 NOK.15 Ett annat exempel på denna lösning är EZ Charge som 

finns i USA.16 

Fördelar 

• En gemensam laddbricka istället för en för varje laddoperatör 

                                                 
15 Elbilforeningens ladebrikke https://elbil.no/medlemsfordel/ladebrikke/  
16 EZ-Charge https://www.ez-charge.com/  

https://elbil.no/medlemsfordel/ladebrikke/
https://www.ez-charge.com/
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Nackdelar 

• Bilisten behöver registrera sig hos varje laddoperatör 

• Begränsat antal laddoperatörer 

• Bilisten får en faktura från varje laddoperatör 

• Ingen samlad förbrukningsstatistik 

Denna typ av lösning är mycket enkel och är egentligen inte en roaminglösning i 

sin fulla bemärkelse. Enligt föreningen så är tanken att fler laddoperatörer skall 

kopplas till denna laddbricka samt att man i framtiden skall kunna få en faktura 

där all laddning finns samlat. 

Pay-as-you-go-bricka 

PlugSurfing är en tjänst för att hitta laddningspunkter i Europa.17 Tjänsten finns 

både som app till smarta telefoner, men också som en hemsida på webben. Som 

ett tillägg till denna karttjänst finns två sätt att identifiera sig för betalning för 

laddning. Antingen via mobiltelefon, kallad app charging eller via en laddbricka, 

kallad Charging Key. PlugSurfings laddbricka kostar idag 9,95 €. Både dessa 

identifieringssätt fungerar endast på de laddningspunkter som är kopplade till 

systemet. För Sveriges del handlar det om sju laddpunkter av mer än totalt 3 000 

laddpunkter. I detta system behöver inte kunden registrera sig hos varje 

laddoperatör, utan det räcker med att registrera sig hos PlugSurfing. Men viktigt 

att komma ihåg är att kunden får betala olika mycket för laddning vid olika 

laddningspunkter. Priset sätts av operatören och sedan tillkommer en avgift som 

går till PlugSurfing. Denna lösning är främst framtagen för den som reser mycket 

mellan olika länder och behöver ladda på många olika laddoperatörers 

laddningspunkter men som inte vill bli kund hos alla laddoperatörerna.  

Fördelar 

• Bilisten behöver inte registrera sig hos varje laddoperatör 

• En laddbricka för alla laddningspunkter 

• En samlad faktura från PlugSurfing 

• Samlad förbrukningsstatistik 

Nackdelar 

• Få laddningspunkter i systemet än så länge 

• Olika prissättning beroende på operatör 

                                                 
17 PlugSurfing https://www.plugsurfing.com/en/  

https://www.plugsurfing.com/en/
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Gemensam betalning 

Bolaget som startade som en karttjänst online, PlugSurfing, har förutom 

ovanstående Charging Key, även utvecklat vad de kallar Scan & Charge18. Scan & 

Charge är en typ av smarta betallösningar som är till för att underlätta för elbilister 

som vill kunna ad hoc-ladda sina fordon utan att behöva registrera sig hos 

laddoperatören. Betalningen sker genom att bilisten scannar en QR-kod som finns 

på laddningspunkten med sin mobiltelefon utan att behöva någon app. 

PlugSurfing tar hand om fakturering till kunden och i slutet av varje månad får 

varje laddoperatör sin del av inkomsten från laddningar. Fördelen med Scan & 

Charge jämfört med pay-as-you-go-laddningen är att kunden inte behöver en 

laddbricka utan laddning och betalningen sker via mobiltelefon.  

Fördelar 

• Bilisten behöver inte registrera sig 

• Ingen laddbricka 

• Ingen app 

• En samlad faktura 

• Samlad förbrukningsstatistik 

Nackdelar 

• Funkar bara om laddningspunkten är uppkopplad 

• Måste finnas mottagning till telefonen på platsen 

• Endast ansluta laddningspunkter 

Även det tyska bolaget Hubject har denna typ av lösning, vilket de kallar Hubject 

Intercharge. 

Hubject är en tysk eRoamingplattform för laddning av laddbara bilar med målet 

att förenkla elbilsladdning över hela världen. Bolaget har idag 270 partners med 

totalt 40 000 anslutna laddpunkter i 22 olika länder. Som laddoperatör kan man gå 

med i Hubject för 5000 $ US och därmed vara en del av en stor roamingplattform. 

Elbilisten behöver bli kund hos Hubject, vilket är kostnadsfritt, och kan då ladda 

sin bil på alla laddningspunkter i Hubject-nätverket. Laddningen startar kunden 

enkelt med RFID-kortet från sin hemma-laddoperatör. I slutet av månaden får 

kunden en faktura från sin hemma-laddoperatör med all laddning samlat. 

Fördelar 

• En app för alla ladda på alla laddningspunkter 

• Enkel betalning via PayPal eller betalkort 

Nackdelar 

                                                 
18 Scan & Charge https://www.plugsurfing.com/en/scanandcharge  

https://www.plugsurfing.com/en/scanandcharge
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• Krångligt att sätta sig in i för bilisten 

• Svårt att förstå för nya kunder 

• Svårt att förstå vad det kostar att ladda på olika laddstioner då varje 

laddoperatör sätter sitt eget pris 

• Dyrt för laddoperatören 

Det finns också andra bolag som har liknande lösning. Exempelvis e-clearing.net 

som är aktiva i Holland, ROEV Association i USA, GreenCharge Infra i Sverige 

och AFIREV i Frankrike. Att det finns så många olika roamingplattformar gör det 

svårt för kunderna och för laddoperatörerna. Dessutom är det idag väldigt svårt 

för att laddoperatör att gå med i alla roamingplattformar som finns eftersom 

kostnaden är tämligen hög. 

Laddoperatörer i Sverige 

I Sverige finns ett antal laddoperatörer. Dessa har idag ingen roaming 

sinsemellan. Varje laddoperatör erbjuder också andra laddningspunktsägare att 

använda sig av laddoperatörens tjänster. Det betyder att en laddningspunktsägare 

kan, genom att betala, nyttja drift och underhåll samt betalningssystemet från en 

redan etablerad laddoperatör. Nedan beskrivs Sveriges fyra största laddoperatörer.  

Fortum Charge & Drive 

Charge & Drive är namnet på Fortums avdelning som arbetar med 

laddinfrastruktur och som idag finns i flera länder i, och utanför, Skandinavien. 

Alla aktörer som äger en laddningspunkt kan ansluta sig till Charge & Drives 

nätverk. Laddoperatören Charge & Drive tar då hand om betalningssystem, drift 

och underhåll på laddningspunkten mot en kostnad. En bilist som är kund hos 

Charge & Drive kan ladda sin bil på alla laddningspunkter kopplade till Charge & 

Drive, oberoende av laddningspunktsägare. Laddningen startas med ett RFID-kort 

från Charge & Drive eller via bolagets webb-plattform. 

CLEVER Sverige 

CLEVER är en laddoperatör i Sverige som ägs av fyra enegibolag. CLEVER 

startade i Danmark och konceptet finns nu även i Sverige men dessa bolag är 

oberoende av varandra. Dock så sker roaming mellan dessa två bolag om kunden 

har ett abonnemang, men inte om kunden har ett kontantkort. För att kunna ladda 

på CLEVER-anslutna laddningspunkter behövs antingen CLEVERs app i 

mobiltelefonen eller CLEVERs laddkort som finns att köpa online eller i utvalda 

butiker. CLEVER finns idag även i Tyskland.  

Vattenfall InCharge 

InCharge är namnet på Vattenfalls laddoperatörssatsning. Koncpetet fungerar på 

samma sätt som tidigare nämna CLEVER och Charge & Drive. Genom att bilisten 

ansluter sig till InCharge kan denne få tillgång att ladda på InCharge-anslutna 

laddningspunkter flera länder i norra Europa. Laddningen kan startas med app, 

RFID-bricka eller laddkort. 
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E.On 

Även energibolaget E.On är laddoperatör idag. De finns idag i flera europeiska 

länder. Även här kan vilken laddningspunktsägare som helst ansluta sig till E.On 

och använda dessa som laddoperatör.  

Intervjuer av användare 

Syfte 

Syftet med användarintervjuer var att tidigt i projektet skapa en förståelse för 

deras upplevelser, krav och önskemål och att ställa dem mot projektets initiala 

hypotes om intresset för och vikten av energi-roaming. 

Med detta som plattform kunde projektet sedan planera mer detaljerat var de 

efterföljande forskningsinsatserna skulle göra mest nytta. 

Metod 

För att få ett bra underlag för användarupplevelser, krav och önskemål bestämdes 

att genomföra kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer. Det är ett effektivt 

sätt att få ut mycket information ur en begränsad mängd forskningstimmar. 

Nackdelen är att underlaget inte är statistiskt säkerställt utan bara representerar 

några få individer, som teoretiskt sett skulle kunna vara väldigt avvikande 

extremer jämfört med en större population. 

Först gjordes en analys av mängden fordon som säljs för olika tillämpningar där 

vi tittade på hyrbilar, bilpoolsbilar, taxi, privathushåll, förmånsbilar och 

arbetsfordon. Baserat på årlig nybilsförsäljning valdes de tre största segmenten: 

privathushåll, förmånsbilar och arbetsfordon eftersom elbilar och plugin-hybrider 

kan användas i dessa segment. 

Eftersom projektets inriktning är elfordonsladdning så ville vi hitta användare för 

de flesta laddsituationer som kan uppstå. Elfordon kan laddas under i huvudsak 

två situationer: 

• Medan de är parkerade (huvudsyfte är parkering, men laddning sker 

samtidigt) 

• Under resa/ärende (huvudsyfte är laddning för att komma vidare, inte 

parkering) 

Parkering kan i huvudsak ske på tre sätt (utifrån bilanvändarens perspektiv): 

• Fast plats – egen el 

• Fast plats – annans el 

• Rörlig plats – annans el 

För arbetsfordon är det absolut vanligaste att de har en fast plats och egen el för 

laddning. För övriga fordon är det inte avgörande ur projektets laddnings-
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perspektiv om P-platsen är fast eller rörlig utan om el-energin kommer från någon 

annan än ägaren/användaren. 

Totalt hade vi alltså 3 kundsegment där de två första kan ha två olika 

parkeringssituationer vilket ger 5 segment att intervjua. Ett sjätte segment tillkom 

eftersom arbetsfordon ofta har en förare och en driftsansvarig (t.ex. för företagets 

totala fordonsflotta) med potentiellt olika behov avseende laddare och laddning. 

Planen var alltså att genomföra två intervjurundor om sex individer, totalt tolv 

stycken, d.v.s. två från var och en av de tre segmenten. Dessa ville vi dela upp i 

sex stycken med elbilar (endast eldrift) och sex med plugin-hybrider. Det visade 

sig svårt att styra intervjustudien till exakt den här uppdelningen, och utfallet blev 

detta: 

Antal Kategori Biltyp Bilmodell 

1 st privatägare elbil Nissan Leaf 

3 st förmånsbilsinnehavare (pendling & 

tjänstekörning) 

plugin Mitsubishi Outlander 

1 st arbetsfordon (ägare & förare) elbil Nissan NV 200 

1 st arbetsfordon (förare) elbil Nissan NV 200 

1 st förmånsbil (lägenhet, annans el) plugin Mitsubishi Outlander 

1 st arbetsfordon driftsansvarig ca. 200 mixade 

fordon, gas, bensin, 

plugin, el 

mix 

1 st ansvarig för operational lease ca. 200 mixade 

fordon, gas, bensin, 

plugin, el 

mix 

 

De nio semistrukturerade intervjuerna genomfördes antingen hos RISE Viktoria 

eller på plats hos den intervjuade personen. Intervjuerna genomfördes som samtal 

så att den intervjuades intresse och engagemang fick styra tiden som spenderades 

på de olika områden som intervjuguiden täckte. Varje intervju spelades in och 

transkriberades. Efter att alla intervjuer genomförts analyserades resultaten och 

grupperades utefter guidens temaområden: laddning-betalning; el-roaming (av 

energin); energins ursprung; och laddinfrastrukturen. 

Resultat 

Ett intervjuunderlag på nio personer kan inte tolkas som statistiskt säkerställda 

undersökningar, men syftet var att skapa förståelse för upplevelser, krav och 

önskemål för den fortsatta forskningsdesignen, och där kan information från nio 
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individer ge god hjälp, speciellt om/när informationen är samstämmig från alla 

nio. 

Laddning-betalning 

• Allt för få har betalat för laddning för att kunna uttala sig speciellt tydligt 

om detta 

o Fortfarande mycket vanligt med gratis el 

• Det förväntas att det skall vara lika enkelt att ladda bilen med el som att 

tanka på en vanlig mack 

o Betalning med kreditkort – etablerat 

o ”Tank-kort” (med rabatter) är bra, men inte bara det 

▪ Idag är RFID-bricka det etablerade sättet att identifiera sig 

och kunna ladda. Man vill alltså ha kompletterande 

möjligheter (som inte samtidigt kräver annan RFID) 

El-roaming (av energin) 

Frågeställningen här var huruvida det fanns intresse och efterfrågan för att 

laddningen av energi skulle komma från samma energileverantör som övrig el-

energikonsumtion. Förvånande för oss, givet projektets initiala hypotes, så fann 

vi: 

• Ingen efterfrågar detta: ”Nice to have” men inte ”Need to have” 

• Allt från en aktör, en faktura, en ansvarig? 

o Javisst, men inte till en kostnad utan med rabatt 

▪ Storkund, lojalitet, uppbunden skall premieras 

Det vill säga om el-roaming medför någon som helst typ av transaktionskostnad 

(vilket det gör) så finns bland dessa intervjuade ingen betalningsvilja utan snarare 

en förväntan om ett lägre energipris p.g.a. att man är beredd att binda upp ännu 

mer energi åt en leverantör. 

Energins ursprung 

Frågeställningen här var huruvida man vet varifrån ens el-energi kommer (hur den 

producerats), om man bryr sig om hur den produceras och om man bryr sig på 

samma sätt vad gäller elbils-elen. 

• Alla har vetskap om varifrån hushållselen kommer 

• I övrigt vet man inte, och bryr sig inte. Det verkar finnas en outtalad 

inställning att genom att man valt elbil/plug-in hybrid så har man dragit 

sitt strå till stacken.  

• Man har inte funderat över varifrån bensin och diesel kommer. 
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Laddinfrastrukturen 

Frågeställningen här var att få reda på hur laddning och laddinfrastrukturen 

upplevs av användarna utifrån de perspektiv de själva tar upp. 

• De som har PHEV kommer sannolikt inte att använda snabbladdare 

o Skäl: El-körsträcka kontra laddtid och kostnad, i de fall det över 

huvud taget är möjligt att snabbladda 

• Majoriteten av laddning sker hemma och på jobbet 

o Forskningsprojektet BeliEVe II19: Arbetsgivarna tvekar i många 

fall 

• Irritation att publika laddningspunkter ofta är upptagna av ej laddande 

• Stor acceptans att det måste kosta på något sätt så folk flyttar sig om de 

inte laddar 

Intervju av marknadsaktörer 

De två viktigaste laddformerna för elfordonsanvändarna är destinationsladdning 

(hemma och jobbet) samt snabbladdning. Därför genomfördes en intervjustudie av 

fyra marknadsaktörer som erbjuder snabbladdning, och ibland även utrustning och 

installation för de andra två laddformerna. Intervjustudien kompletterades med en 

intervju av en parkeringsaktör som erbjuder laddmöjligheter till en del 

parkeringsplatser, för att även täcka in hur den kategorin av aktörer kan resonera 

och se på marknaden för elfordonsladdning. Genom det täcks lejonparten av 

elfordonsladdning. 

Syfte 

Syftet med intervjun var att få en översikt över marknadsaktörernas drivkrafter 

och tankar avseende laddinfrastruktur, betalning och interoperabilitet. 

Metod 

Aktörer att intervjua valdes bland de parter som ingår i projektet och var Göteborg 

Energi, Vattenfall, Clever, Eon och Q-Park. En intervjuguide togs fram på 

förhand och intervjuerna genomfördes så att guidens teman täcktes samtidigt som 

utrymme fanns för områden de intervjuade tog upp och som bedömdes 

intressanta. Intervjuerna genomfördes per telefon under slutet på 2016 och början 

på 2017 och varade c:a 30 minuter. De spelades in och transkriberades därefter. I 

analysen strukturerades svaren utefter guidens teman så jämförelser kunde göras. 

Resultat 

Laddning vid parkering 

Q-Park, som har som huvudsyfte att erbjuda parkering, har inget egenintresse i en 

utökad elfordonsflotta i Sverige utan fokuserar på parkeringsplatser som kunderna 

                                                 
19 BeliEVe II https://www.viktoria.se/projects/believe-ii  

https://www.viktoria.se/projects/believe-ii
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blir nöjda med. Laddningsmöjlighet / eluttag ser man som något som gör en 

specifik parkeringsplats mer “premium”, dvs. en plats med mer värde, och det 

fångas genom en högre parkeringsavgift. I och med det har man inkorporerat 

laddningsmöjlighet i den etablerade betalningsmodellen för sina parkeringsplatser. 

För långtidsparkering med laddmöjlighet tas det ut ett tillägg som är högre för 

Tesla-bilar än för “vanliga” elfordon. 

Laddinfrastruktur 

Varför bygger elenergibolag (producenter/nätägare) laddinfrastruktur? Det är 

svårt att få en entydig, klar bild över skälen utifrån en så här begränsad studie. 

Vad som framgår, även utifrån tidigare internationell forskning, är att en 

infrastruktur av snabbladdare är dyr och med de låga energipriserna är det svårt att 

hitta enbart affärsmässiga skäl baserat på energiförsäljning genom infrastrukturen. 

Energibolagen vill bidra till en omställning av olika skäl, man ser det som en 

möjliggörare för komplementaffärer medan själva el-energin för de flesta inte är 

primärorsaken. I avsnittet längre ner om tidigare internationell forskning redovisas 

en överslagskalkyl över ekonomi och aktörerna som behövs för snabbladdning. 

Vi hade en initial hypotes att laddinfrastrukturen inte får en bra geografisk 

täckning utifrån en elfordonsanvändares perspektiv om/när flera konkurrerande 

aktörer bygger infrastruktur av snabbladdare. De riskerar hamna nära varandra i 

kampen om kunder istället för att få stor geografisk täckning. 

För att undersöka detta närmare samlade vi in GPS-koordinater och ägare till 

samtliga snabbladdare i Sverige, färgmärkte de olika ägarna och plottade dem på 

en karta med hjälp av Google Maps. Som framgår av de följande kartbilderna är 

majoriteten av alla snabbladdare utspridda. Det bekräftas också under intervjuerna 

att aktörerna placerar sina laddare utifrån tankar om lämpliga avstånd mellan 

laddarna (t.ex. var 5:e mil), trafikflöden, samarbeten med olika typer av 

vägrestauranger mm. 
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Figur 3: Snabbladdare i södra halvan av Sverige. 
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Figur 4: Snabbladdare i Stockholmsområdet. 
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Figur 5: Snabbladdare i Göteborgsområdet. 
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Figur 6: Snabbladdare i Skåne. 

 

Betalning 

Även snabbladdning har i många fall varit gratis men det försvinner allt mer. Inte 

minst kan betalning behövas för att säkerställa att bilarna lämnar laddplatsen så 

fort som möjligt så fler kan ladda. 

I många fall tas det betalt per minut. Det kan ha sina baksidor för användaren 

eftersom laddningen är temperaturberoende, laddnivåberoende och 

batterikapacitetsberoende vilket innebär att en minuttaxa ger varierande 

energikostnad över tid och temperatur. Clever tar betalt per kWh och kombinerar 

med begränsad “P-tid” på laddplatsen, vilket de menar blir mer transparent för 

kunden. 

RFID verkar mer eller mindre ha blivit en “standard” för snabbladdning, trots att 

det är en teknologi som gör interoperabilitet. Alla har därför alternativ till RFID, 

som t.ex. kreditkortsbetalning, Swish, websida, app, och att köpa laddkort på 
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intilliggande mack. Den ekonomiska problematiken med kreditkortsbetalning är 

att det är dyrt och till det kommer att kreditkortsbetalning ger en svagare 

kundrelation än andra lösningar. Framtidens betalning sker sannolikt med app i 

smartphones, inte minst av interoperabilitetsskäl. Betalning behandlas också i 

nedanstående avsnitt om publicerad internationell forskning. 

Interoperabilitet 

Läget i Sverige har likheter med läget för mellan tre och fem år sedan i flera andra 

EU-länder, nämligen att man upplever en begränsad efterfrågan på 

interoperabilitet från kunder, att laddningspunktstillverkarna har RFID mer eller 

mindre som standard och att de relativt små beloppen att betala, i de fall man tar 

betalt, inte motiverar kortbetalning (om den ens finns att få som tillval). En del av 

de intervjuade ser interoperabilitet som viktigare än andra, men det får inte vara 

fördyrande för kunderna. Ingen är direkt drivande (kanske Vattenfall, om någon). 

Slutsatser 

Nedanstående slutsatser är de vi dragit utifrån analys av intervjuerna och 

kompletterande uppgifter från skattemyndigheter, projektparter med flera. 

• Destinationsladdning är viktig(ast) och fyller huvuddelen av energibehovet 

fordonet har 

o Företag tvekar, skattemyndigheten entydig men ingen är drivande i 

att få verkliga fall att luta sig mot (avseende mätning, värdering, 

och schablonbeskattning om mätning inte sker) = ”låst läge” 

▪ Schablonskatt eller enkel bilintegrerad uppkopplad 

lösning(?) 

• Snabbladdning är den teknologi som i dagsläget möjliggör längre resor 

med elbilar  

o Prissättningen på el-energin är dock högre än jämfört med 

hemmaladdning 

o Elvägar kan förändra behovet av snabbladdare 

• Elroaming: ”Nice to have” men ingen efterfrågan 

• Enkel överallt-betalning, gärna kreditkort 

• Trasig eller upptagen laddningspunkt innebär dålig image 

Vad kan hindra en fortsatt elbilsintroduktion? 

• Energikostnad per mil måste (fortsätta) skilja rejält 

o Högt laddpris är en vansklig signal 

• Viktigast är bulkladdning hemma och på jobbet 

• Pendling tur och retur hem-jobb helt på el är mycket motiverande 
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• PHEV-modeller med kort räckvidd är inte alltid attraktiva och inte 

tillräckligt bidragande till fossilfria transporter 

• Laddning medan man jobbar är mycket viktigt 

• Schablonskatt eller mycket enkel redovisning är acceptabelt, jämför fri 

parkering. 

• Ändra inte skatteregler för bil/mil avdrag (än) 

OBS! På grund av den begränsade antalet intervjuer så representerar slutsatserna 

enbart detta urval, som eventuellt kan ha bristande representation för totala 

populationen, t.ex. på grund av vår segmentering utifrån vilket vi valde 

intervjupersoner. 

Publicerad internationell forskning 

Syfte 

Syftet med den här studien var att titta på vad som framkommit i tidigare 

genomförda laddinfrastrukturinriktade forskningsprojekt med bredare 

frågeställningar än enbart teknik för att dels kunna jämföra med våra 

intervjuresultat i Sverige och dels se om några/vilka frågeställningar som 

eventuellt finns kvar olösta. Europeiska projekt var i fokus. 

Metod och resultat 

För en fullständig beskrivning av metod hänvisas till bilagan ”Publicerad 

internationell forskning”. Resultaten i form av en sammanställning av noteringar 

från elva publikationer utgör det mesta innehållet i denna bilaga.  

Huvudsakliga noteringar 

1. Interoperabilitet nämns genomgående som angeläget – mycket angeläget. 

a. Funktionalitet som vägvisning och möjlighet att förboka laddning 

står också högt på agendan (Hübner, Blythe, Hill, Neaimeh, & 

Higgins, 2012) 

b. Det räcker inte med många laddare om EV-föraren inte kan 

använda dem alla 

2. För interoperabilitet krävs standardisering, men det ger positiva 

skaleffekter på utrustning samt mer framtidssäkra investeringar (Bakker & 

Trip, 2015) 

3. Lönsamheten för publik laddning beskrivs som svår i flera rapporter 

(Green eMotion, 2015), (Nørbech, 2013), (Madina, Coppola, Schumann, 

Hartung, & Zabala, 2012). Många roller/aktörer som skall finna lönsamhet 

i sin del av laddningstransaktionen. Affärsekosystemet för interoperabilitet 

involverar 16 roller (!) och dessutom en delvis reglerad sektor (elektricitet) 

(Madina, Coppola, Schumann, Hartung, & Zabala, 2012). 
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a. Man bedömer att offentlig co-funding är nödvändig (Nørbech, 

2013) 

b. För lönsamhet kan prisnivån (2,35 € minimipris per laddning) bli 

utmanande stor för EV-ägaren (> 20 år återbetalning på det högre 

fordonspriset genom lägre bränslekostnad) (Madina, Coppola, 

Schumann, Hartung, & Zabala, 2012) 

4. RFID funkar inte oproblematiskt vid interoperabilitet medan däremot 

smartphone-appar kan fås att fungera (Green eMotion, 2015) 

5. Väl utbyggd arbetsplatsladdning minskar behovet av publik laddning, men 

inte utefter Europavägarna (Dong, Liu, & Lin, 2014) 

6. Nederländerna har kommit längst. Sverige är enligt en rapport en bit efter 

många andra EU-länder (Bakker & Trip, 2015) 

Diskussion 

Slutsatser från intervjuer och analys av publicerad internationell forskning 

Diffusion of innovations 

Everett Rogers populariserade begreppet “diffusion of innovations” (Rogers, 

1962) med vilket man vetenskapligt beskriver om och hur en innovation kan 

spridas och nå hög acceptans och användning i samhället, se  

 

Figur 7: ”Diffusion of innovations” enligt Everett Rogers. När grupper av konsumenter successivt 

anammar en ny teknik (blå kurva) kommer dess marknadsandel (gul kurva) till slut nå en 

mättnadsnivå. Den blå kurvan är formad som en normalfördelning och uppdelad i 

konsumentkategorier, fördelningens procentsatser är dock endast ett förslag. Den gula kurvan är 

formad som en logistisk funktion. Bilden har hämtats från Wikipedia 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations. 

När man gör intervjustudier av den typ vi gjort är det viktigt att ha i åtanke att de 

vi intervjuar kan tillhöra kategorierna Innovators och Early Adopters. Då syftet är 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations
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att identifiera och försöka undanröja hinder för en fortsatt spridning av elfordon 

behöver man ha i åtanke och förstå att en fortsatt spridning kräver att teknologi 

och erbjudanden tillfredsställer Early Majority, vilka har betydligt högre krav och 

förväntningar och även andra kriterier för varför man skall välja eller inte välja en 

innovation som elfordon. 

Innovators (som kanske valde elfordon när det fortfarande var blybatterier) och 

även Early Adopters väljer för att “den här tekniken är framtiden”. De är relativt 

förlåtande till brister och ofta hjälpsamma gentemot de som tillhandahåller 

teknologin och kringtjänster. De kan i hög grad medverka i utvecklingen genom 

att rapportera in uppgifter och erfarenheter “från fältet”. 

Early Majority är mer “vanliga” kunder såtillvida att de väljer den nya 

innovationen när den är “bättre” för dem. “Bättre” är ofta mångdimensionellt och 

personligt och kan vara ekonomi, bekvämlighet eller annat, men utgångspunkten 

är “bättre för mig”. 

En delikat uppgift för oss är alltså att, utifrån det vi sett och redovisat ovan, 

försöka tolka vad det medför att Early Majority inte skall vända 

elfordonsteknologin ryggen. 

När det gäller elfordon så kan man tala om två typer av barriärer: 1) ekonomiska 

barriärer, och 2) acceptansbarriärer (Green eMotion, 2015). Ekonomiska barriärer 

gäller primärt priset i förhållande till förväntningarna på vad man skall få (där 

förväntningarna är satta av den existerande bilmarknaden). Acceptansbarriärer 

relaterar mer till ägande-/användar-situationen. Är bilen smidig att använda? 

Kräver den mycket/lite service och underhåll? Är den dyr i drift? Ger den mig 

krångel eller underlättar den? Även detta är relativt det existerande alternativet - 

fossilbilen. 

En elbil kan upplevas som underlättande om man t.ex. klarar sig en hel dag på en 

laddning. Man laddar hemma och den är alltid fulladdad på morgonen. Livet blir 

enklare än med en fossilbil. Om man inte klarar sig på en laddning (Dong, Liu, & 

Lin, 2014) blir det plötsligt en nackdel, såvida man inte kan ladda på arbetsplatsen 

(om man bilpendlar). Går det så är livet mer problemfritt igen. Men om 

Skatteverket beskattar arbetsplatsladdningen20 så den t.ex. ger signifikant ökad 

driftskostnad, så ökar acceptansbarriären igen. 

Samma logik kan appliceras på längre resor med elbil. När man kör långt behöver 

man snabbladda (undantaget vissa Tesla modeller). Ibland mer än en gång. Om 

det är svårt att hitta laddare, om jag inte kan använda vissa laddare, om det är kö 

till laddaren, om laddningen tar tid, om det kostar så mycket att det ger en 

oattraktivt hög milkostnad (relativt fossilbilar och relativt elbilspriset som bl.a 

motiverades av låg energikostnad), om batteriets livslängd påverkas och/eller 

garantivillkor sätter begränsningar på snabbladdning så påverkar det 

acceptansbarriären. 

                                                 
20 Se t.ex https://www.pressreader.com/sweden/svenska-dagbladet/20160927/282656096938264  

https://www.pressreader.com/sweden/svenska-dagbladet/20160927/282656096938264
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Vad kan då hindra en fortsatt elbilsintroduktion? 

Om vi sammanfattar de viktigaste punkterna från de tre delarna ovan (användare, 

operatörer, rapporterad forskning) så riskerar följande punkter att skapa ökade 

acceptansbarriärer. Notera då att de inte behöver betraktas som barriärer för 

Innovators eller Early Adopters, d.v.s. det är inte givet att dagens 

laddinfrastruktur-aktörer upplever de här behoven från nuvarande kunder (det 

Geoffrey Moore (Moore, 1991) kallar “the chasm”). 

• Energikostnad per mil behöver (fortsätta) skilja rejält 

o Högt laddpris för snabbladdning kan vara en vansklig signal 

o Går det inte att sänka priset på snabbladdning kan ett alternativ 

vara att höja priset på bensin och diesel – dock enklare sagt än 

gjort. Vi vill bara visa att det handlar ofta mer om relativ-kostnader 

(bättre/sämre än alternativet) snarare än om absoluta kostnader (att 

man inte har råd) 

• Laddning medan man jobbar är viktigt 

o Ett viktigt skäl är att så många elfordon som möjligt (BEV, PHEV) 

skall möta användarnas totala dagsbehov av körning utan att de 

skall behöva stanna specifikt för att ladda. Det sänker 

acceptansbarriären. 

o Schablonskatt eller mycket enkel redovisning är acceptabelt. 

Jämför P-schablon 

o Viktigt att schablonskatten relaterar till el-energins värde och inte 

till fordonsbränslen 

o Minskar behovet av publik laddinfrastruktur (ej utefter 

Europavägarna) 

• Interoperabilitet mellan publika laddare är nödvändig 

• Smart navigering med ruttplanering och pausplanering relaterat till state-

of-charge, körmönster och topografi ihop med möjlighet att boka ladd-

slot-tid kommer att förväntas. Kan med fördel tillhandahållas av 

laddinfrastrukturaktörerna istället för biltillverkarna. Kan, rätt designade, 

öka beläggningsgraden på laddningspunkterna genom att fördela 

laddbehovet mellan närliggande stationer. 

Rekommendationer 

Sveriges ambitioner avseende fossiloberoende fordonsflotta år 2030 kräver en hög 

grad av elektrifiering av personbilsflottan. Skall det ske behöver Early Majority 

attraheras av elbilar och plug-in hybrider i betydligt större omfattning än idag. Det 

kräver att bilarna och användningen av dem uppfattas som “bättre” av den 

kategorin kunder/användare. 
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I detta projekt har fokus legat på laddning av elfordon, och laddning och dess 

betalning faller under kategorin acceptansbarriärer – är det enkelt nog, smidigt 

nog och billigt nog att få bilen laddad under mina olika användningssituationer. 

Enligt vår bedömning är dagens situation avseende laddning och dess betalning 

inte tillräckligt attraktiv för att locka Early Majority att lämna fossilbilar och 

istället välja eldrift. Det gäller både destinationsladdning på arbetsplatserna och 

snabbladdning. 

Destinationsladdningsutmaningen är relativt lätt att lösa då det i huvudsak handlar 

om att bringa klarhet och enkelhet i frågan om förmånsbeskattning av laddning på 

arbetsplatsen. Det kan lösas inom Sverige av svenska myndigheter och/eller 

politiker. 

Snabbladdningsutmaningen är mer komplex då det handlar om elbilsanvändning 

för längre körsträckor. Det är orealistiskt att tro att Early Majority skulle lämna 

fossilbilar för att använda eldrift enbart för kortare sträckor och helt andra 

transportmedel för längre sträckor. Därför utgår vi ifrån att även elbilar kommer 

att köras långa sträckor och då måste kunna laddas på ett snabbt och smidigt sätt, 

t.ex. utefter Europavägarna. Eftersom laddningstiden är lång (relativt att tanka en 

fossilbil) kan det i framtiden snabbt bli betydande köer vid laddningspunkter – 

vilket inte kommer att accepteras av Early Majority. Med tanke på den 

ekonomiska utmaningen att få snabbladdningspunkter lönsamma och samtidigt 

tillräckligt billiga relativt bensin och diesel för kunderna, är det angeläget att hela 

infrastrukturen av snabbladdare har hög nyttjandegrad. Det kan man få genom att 

lotsa elfordon med laddbehov till närliggande laddplatser med låg beläggning just 

då. Det krävs alltså ett smart navigeringssystem i kombination med 

interoperabilitet mellan laddningspunkter för att möta Early Majority’s krav på 

smidighet och samtidigt laddoperatörernas behov av hög beläggning. 

Den utbyggnad av snabbladdningspunkter som sker idag drivs i hög grad av 

tillgången på olika typer av statliga stöd för laddinfrastrukturutbyggnad. Dessa 

stöd är mycket viktiga för laddningspunktsägarna, inte minst på grund av de svaga 

ekonomiska skälen att bygga laddningspunkter. Detta beroende kan staten 

använda för att bädda för låga acceptansbarriärer hos Early Majority genom att 

villkora stöden till snabbladdare så att de möter interoperabilitetskrav, inom 

Sverige men även med övriga EU-länder, och att de kan hantera bokning av slot-

tider för laddning. 

Smidig laddning vid långväga körning med elfordon kommer att kräva att man 

kan boka en slot-tid för laddning på lämplig plats och tidpunkt, baserat på var man 

är, state-of-charge, topologi fram till lämplig laddplats, körstil just då, och klimat- 

och väderförhållanden. Detta behov har identifierats och prioriterats, men inte 

realiserats i hittills genomförda europeiska forskningsprojekt om snabbladdning. 

Med tanke på angelägenhetsgraden för att hålla acceptansbarriärerna låga för 

elfordon föreslår vi att ett sådant projekt bör genomföras i Sverige. 

Behovet av snabbladdare skulle förändras drastiskt om en utbyggnad av elvägar 

skulle göra det möjligt för laddbara personbilar att få sin energi under rörelse 
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längs de större vägarna. Men för närvarande ligger tyngdpunkten hos de svenska 

aktiviteterna på tillämpning för godstransporter med lastbil. 

Projektet lämnar sammanfattningsvis tre rekommendationer: 

1. Villkora statliga stöd för snabbladdare så Sverige får ett nät av 

snabbladdare med interoperabilitet – inte bara inom landet utan som även 

fungerar med resten av EU 

2. Ge forskningsmedel till ett eller flera projekt som tar fram en “navigator” 

för elfordon som dynamiskt och individuellt guidar respektive fordon till 

lämplig laddplats, med lämplig hastighet, och med bokad slot-tid för 

laddning på ett sådant sätt att det blir smidigt för användaren och samtidigt 

ger hög utnyttjandegrad på infrastrukturen av snabbladdare. 

3. Stimulera utveckling och tillämpning av elvägsteknik för personbilar. 
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