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År 2007 var detta den enda elbilen som fanns att 
köpa

2



År 2015 är elbilen eftertraktad!
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I Sverige finns ett kundintresse för elfordon
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Sverige har utmärkta förutsättningar för eldrivet
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ü  Ett av världens modernaste elnät
ü  En av världens renaste elproduktion
ü   Tillräckligt med energi



I dagarna uttalade regeringen en stark ambition
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FFF utredningen pekade på att el behövs för att nå 
målet
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Passenger vehicles City buses and distribution vans
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Städerna kan dra den stora vinstlotten av en 
elektrifiering!
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Vad sker i vår omvärld?
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Amsterdam  
– Tar ett 

helhetsgrepp

Paris  
– Sätter upp mål 

för eldrivna 
transporter

London
- Inför 

lågemissionszoner



Tre kritiska kundsegment för hållbara transporter
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Privatbilisten Taxi och bud Bussar/lastbilar



Privatpersoner visar intresse men behöver stöd

• Ekonomiska incitament behövs
• Osäkerheter kvarstår

- Andrahandsvärde
- Fungerar det i vardagen

• Laddning – kritiskt
- Hemma
- Företaget

• Personalbil – en bra väg
- Supermiljöbilspremie
- Sänkt förmånsvärde



För taxi är många pusselbiatr på plats!



Marknaden har börjat agera!



Snabbladdare byggs ut



Elbussarna på intåg, intresset är stort, men oklarheter 
finns

1.  Politisk vilja
2.  Systeminlåsningar
3.  Laddinfrastruktur



Alla berörs av transporter!
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• Vilken roll kan elektrifiering ha för min 
verksamhet
- Sätta upp mål

• Hur kan elektrifieringen realiseras?
- Handlingsplan

• Användaren - vilka stöd och stimulanser 
behövs?
- Lokala incitament
- Information
- Laddinfrastruktur

• Partnerskap – vad vill vi göra själva och vad vill 
vi ha hjälp med?
-  Kan vi tillsammans med andra få snabbare 

framdrift?



Vattenfall har ett brett tjänsteerbjudande
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Produkter Installation, 
underhåll

Operatörskap Ägandeskap



Mall of Scandinavia – Vattenfall förser med laddare
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Vi vill vara med och driva utvecklingen!
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Roadmap Sweden
Vad krävs för 
elektrifiering? 

Elbusslinje 
73

Demonstrera

JV Volvo/
Vattenfall

Påskynda



www.nollzon.se
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1. Enkelhet 2.Samma 
kostnader

3. Kraftsamling 4. Samarbete



Stort intresse!
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Interna ringar på vattnet!

Travel management
§  Etablerar lokalt nätverk i Solna, 

Arenastaden för att driva frågan om 
lokala hållbara transporter

§  Ser över hur noll-emissioner kan 
komma in i upphandlingar tex 
resebyråer, hyrbilsavtal 

§  Uppföljning och statistik via 
Nollzon

Redan tidigare
§  Policy för ladd-infrastruktur på 

kontoren
§ Höjt basbelopp för elbil som 

förmånsbil
§  Egen flotta elektrifieras där möjligt
§ Max-tak för koldioxidutsläpp som 

stramas åt gradvis
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 Det handlar inte bara om ett bränsle…
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Stort tack! 

http://www.vattenfall.se/sv/elbussar.htm


