
Elektrifiering och fossilfrihet
Sundsvall 15 maj



Elbilar = BEV = Battery Electric Vehicle
Laddhybridbilar = PHEV= Plug-In Hybrid Electric Vehicle
(Hybridbilar = HEV= Hybrid Electric Vehicle )

Elfordon #sakersominteärsamma

Hybridbil Elbil
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Laddstolpar
Snabbladdare/semisnabbladdare/normalladdare… vad är 
vad?

Normalladdning
Hemma och på arbetet - garage, arbetsplats, p-platser
Står typiskt för 90% av laddningsbehovet
Laddtid: 8-15h

Destinationsladdning (semisnabbladdning)
Ladda där du har ett ärende – köpcentrum, Hotell, 
parkeringshus, friluftsområde
Laddtid: 1-5h

Snabbladdning
Ladda för att förlänga räckvidden – transportkorridorer och 
knutpunkter.
80% laddning på 20-30 minuter.



Norra Sverige laddar för elfordon
I SiSL-projekten byggs 1 HPC, 5 
snabbladdare, 45 destinations-, 20 
normal- och 2 bussladdare från 
Kiruna till Härnösand

Regional utbildning 
och förankring för ökad 
e-mobilitet

Nytt projekt i Västernorrland och 
Jämtland 2018-2021, 8 Mkr



Utmaningen
Det finns för få 
snabbladdare i norra 
Sverige för att elbilen ska 
vara ett rimligt alternativ 
för de allra flesta bilägare. 



• Utmaningen Utmaningen

Hälften av alla svenskar bor i lägenhet.
Köper de elbil om de inte kan ladda hemma? 
Eller på arbetet?



08:02



Snabbladdare Mellersta Norrland



Prioriterat vägnät i Mellersta Norrland



”Vita fläckar”- främst i Norra Sverige



Energieffektivitet Inga/låga ljudemissioner Inga lokala utsläpp

3-4 ggr effektivare än all 
förbränning och bränsleceller

Möjliggör integration av 
fordon i den moderna staden 
utan störningar. 

Skapar möjligheter till nya 
lösningar, exempelvis fordon 
inomhus. 

Elektrifiering ger unika möjligheter



Ladda hemma Mindre underhåll Billigt att köra

Håller längre Jämt vridmoment Bättre köregenskaper

Säkrare Ingen bränsletransport
Men också…



Nytt ekosystem



Styrmedel
Idag:
- Reducerat Förmånsvärde
- (Klimatklivet)
- (Ladda hemma-stöd )
- (Elmoped-/Elcykelstöd)
- Högre skatt på bensin
- Bonus-Malus
Imorgon:
- Nationellt Snabbladdarnät
- Miljözoner
- Justering av Klimatstöd
- Ladda hemma-stöd – igen!





Antal laddfordon i Sverige



PowerCircle tror att marknaden lyfter ordentligt runt 2019-2020, mycket beroende på ökad 
kännedom, bredare modellutbud, utbyggd laddinfrastruktur, längre räckvidd, lägre pris och 
gynnsammare styrmedel.

När tar det fart?



PowerCircle nya prognos från 2019… 2,5 miljoner laddbara fordon till 2030!

När tar det fart?



Framtidens laddinfrastruktur
• Idag:

– Destinationsladdning: 3,6-22kW
– Snabbladdning: 50-150kW

• Imorgon:
– Destinationsladdning

• Vi går mot trefas

– Snabbladdning: 50-150kW
– Supersnabbladdning: 150-350kW
– Trådlös laddning

• På parkeringsplats
• I farten



Räcker elen?... Om alla kör elbil?

• En normalbilist behöver 3000 kWh om året för sina 
privata transporter. 

• För hela Sverige betyder det 6 TWh år 2030 - en ökning 
av Sveriges elanvändning med ca 5 %.



Räcker effekten då?...

5 scenarier

1) Mer vindkraft – utspritt
2) Mer vindkraft – främst i norr
3) Havsbaserad vindkraft – i söder
4) Solkraft
5) Kraftvärme

Energimyndighetens slutsatser:

1) JA! Det går att få ett välfungerande 
elsystem som baseras på 100% 
förnybart

2) Alla scenarier – överskott hundratals 
timmar + risk för underskott ca 8h 
(utom kraftvärme)





Tre revolutioner:
elektrifiering – självkörande - delande







Vehicle-to-grid V2G











Har vi råd?... Att inte välja elbil?



Alternativkalkyl



”Jag vill ladda här”



Kontakt

Johan Lagrelius
BioFuel Region
johan.lagrelius@biofuelregion.se
070-345 25 56

mailto:Johan.lagrelius@biofuelregion.se


Tack för din uppmärksamhet!


	Elektrifiering och fossilfrihet�Sundsvall 15 maj
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Norra Sverige laddar för elfordon
	Utmaningen
	Slide Number 7
	08:02
	Snabbladdare Mellersta Norrland
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Styrmedel�
	Slide Number 16
	Antal laddfordon i Sverige
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Räcker elen?...
	Räcker effekten då?...
	Slide Number 23
	Tre revolutioner:�elektrifiering – självkörande - delande
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Vehicle-to-grid V2G
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Har vi råd?...
	Slide Number 33
	”Jag vill ladda här”
	Slide Number 35
	Tack för din uppmärksamhet!

