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• Vindkraft – Due
dilligence till ny 
prognosmodell för 
energimyndigheten
• Solel – samma metodik 

som för vindkraften 
applicerad på solel
• Batterilager –

lönsamhetsprognoser 
baserade på simulerade 
och verkliga användarfall 

Tio år med 
prognoser:
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Varför behövs nya prognoser
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Elsystemet förändras i snabb takt
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laddbara 
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HISTORICAL EV DEVELOPMENT
- What can you buy for 40 000 EUR? 
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Vi gjorde en studie, 
med 80 hushåll…
• Testade olika scenarion för 

elbilspenetration – vår prognos 
vägledande

• Behovsstyrd laddning kan bli ett 
problem. Elbilens dygnsbehov är litet 
– laddningen kan flyttas i tid.

• Hög effekt på laddare ger större risk
– men också högre nytta för smart 
laddning (konflikt med nuvarande 
prissättning).



Typisk dimensionering elnät

Typisk toppeffekt elnät

Teoretisk maxlast vid samtidig laddning



Typisk dimensionering elnät

Typisk toppeffekt elnät

Teoretisk maxlast vid samtidig laddning

Nätägaren/ systemkunderna har hög 
nytta av att flytta laddningen i tid!



Synergier med 
pågående arbete
• Månatlig statistik över laddbara fordon 

i trafik 
• personbilar  
• bussar 
• lätta lastbilar 

• Databas laddinfra.se över publik 
laddinfrastruktur i landet

• Etablerad prognos för personbilar



Vi har bra data!



Kan ge en känsla för metod etc

Något om vår nuvarande
prognos



Funktionsform viktig?



A HISTORICAL VIEW ON NEW TECHNOLOGY
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Vad säger 
prognosen?
• Marknadsandel i nybilsförsäljningen

• Varför?
• Både leverantörer och politiken 

kommunicerar i relativa termer
• Totala försäljningen beror på konjunktur 

medan den relativa antas mindre 
konjunkturkänslig

• Bakgrundsdata tillställs våra partner 



Prognosmetodik – ny långsiktsprognos

Data

Analys

Prognos

Leverantörer Konsumenter Experter Prognoser

Prisparitet Modellutbud Funktionsform Resurser

Marknadsandel Antal fordon Batteribehov Klimat



“The future’s already arrived. It’s 
just not evenly distributed yet.”

- William Gibson

Var är kunder och leverantörer på väg?



Kunderna bryr sig om priset! 
– inköpspris eller TCO beror på affärsmodell



Intervjuer med leverantörerna
• År som nämns i strategier är ofta 2022 och 2025.

• Begränsat utbud av batterier riskerar att driva upp priset.

• Internationellt konkurrenskraftig betalningsvilja i Sverige.

1 Dubbling av 
marknaden 2019
På kort sikt ligger vi i linje 
med Bil Sweden som tror på 
dubbling under 2019. 

2 3Omställningen 
kommer!
Knappt hälften av 
leverantörerna har satt 
tidsmål för 100 % 
elektrifiering. Många per 
2022, 2025 eller 2030.

Massiv ökning av 
modellutbud
Många stora tillverkare – t.ex. 
BMW,  VW, Ford och Toyota –
kommunicerar strategier som 
klarar elektrifiering genom 
nya produktionsplattformar 



Det officiella budskapet:



Marknadsstörningar & 
känslighetsanalys

1. Tillgång på strategiska komponenter 

2. Politisk inriktning

3. Internationell konkurrens om utbud 



Vad tycker politikerna?

Är det viktigt att styra 
utvecklingen av laddbara 

fordon politiskt?

Ja Nej Inget svar

Hur ser ni på försäljningen av 
laddbara fordon framåt, bör 

den öka eller minska?

Öka Minska Inget svar

Tycker ni att staten ska bidra 
till att bygga laddinfrastruktur?

Ja Kanske Inget svar



“The tipping point on EVs 
is already here”

– Scott Keogh, CEO VW Americas

Prisparitet en nyckel för prognosen! Olika 
segment når prisparitet med substituerbar vara 
vid olika tillfälle 

TCO eller Sticker Price - Inköpspris eller 
totalkostnaden för bilen? 

Olika marknader bedömer prisparitet olika och 
når dit vid olika tidpunkt. 



Prisparitet:

• För totalkostnaden (TCO) är prisparitet redan uppnått i många segment.

• Prisparitet för ”sticker price” kommer, olika år beroende på segment.

• Är det först vid prisparitet för inköpspris som boomen kommer?
• Olika kunder räknar olika.

• Inköpspriset beror till stor del på batteripriset och global konkurrens

• Prognoser på batteripris pekar stadigt nedåt och konkurrensen ökar

• Prisparitet för inköpspris bedöms till år 2025



Norges ambitiösa satsning 
med riktade styrmedel för 
elbilar ger ett stort 
utfallsrum jämfört med ett 
genomsnitt av flera 
internationella prognoser 
utan styrmedel.

Vår prognos för elbilars 
marknadsandel i Sverige 
bygger på att prisparitet 
för uppnås kring år 2025 
och att marknadsandelarna 
sedan ökar i snabb takt.

Prognos för elbilars marknadsandelar
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Elbilarnas marknads-
andelar ökar som mest 
efter 2025 när elbilarna 
uppnår prisparitet. För att 
därefter plana ut på höga 
marknadsandelar av 
nybilsförsäljningen.

Laddhybriderna antas vara 
en övergångslösning som 
kommer att försvinna 
framöver då det är dyrt 
med dubbla drivlinor.

Marknadsandelar för laddhybrider och elbilar
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Utifrån prognosen: 
Framräkning av totala 
antalet laddbara fordon 
utifrån några antaganden:

• 320 000 nya bilar/år

• 17 års livslängd

Detta medför 2,5 miljoner 
laddbara fordon till 2030. 

Osäkerheterna från 
förändrade beteenden 
kring bilinköp blir större ju 
längre fram i tiden vi går.

Antalet elbilar och laddhybrider i Sverige
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Laddbara fordons behov av batterier
• För att försörja den svenska 

marknaden med batterier till behövs 
19 GWh årlig batterikapacitet.

• Antaget 62 kWh batterikapacitet i snitt 
på elbilsflottan i Sverige.

• Det motsvarar 1,3 procent av 
världsproduktionen och kan jämföras 
med Nortvolts planer på 32 GWh  
batterier årligen.



Nästa steg:
• Dela in personbilar i 

privata/kommersiella

• Bryt ut LLB

• Inkludera tunga transporter och bussar

• Inkludera sjöfart och elflyg (indikativt)

Gör allt ovan med avseende på 
elnät-/laddbehov och med regional 
uppdelning!



Tack!
Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility
+46 (0)76-833 07 77
daniel.kulin@powercircle.org

Alexandra Andersson, projektledare
+46 (0)70-532 00 47 
alexandra.andersson@powercircle.org


