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Intro

ökning av 
registrerade 

elfordon 
under 2020

+41 %

2020 var ett betydande år för elfordon. Åtgärderna 

till följd av COVID-19 saktade ned marknadstillväxten 

något och den globala bilförsäljningen sjönk med 16 %. 

Trots det ökade registreringen av elfordon med 41 % 

under samma år, enligt Internationella energirådet 

(IEA)1. Nu när fordonsbranschens landskap ändras 

bör alla som hanterar en kommersiell vagnpark vara 

uppmärksamma.  

Det är dock viktigt att notera att även om antalet 

personer som överväger att köpa ett elfordon har ökat 

med 21 % de senaste tre åren, så har antalet personer 

som faktiskt köpt ett elfordon inte ökat med mer än 

en procent.2 Med hänsyn till att detta är en helt ny 

värld för de allra flesta företag är det inte förvånande 

att många vagnparksansvariga fortfarande utvärderar 

situationen och väger elfordonens fördelar mot 

nackdelarna, och överväger hur bra dessa passar deras 

verksamheter. 

Och det finns många viktiga faktorer att fundera över. 
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Den stora frågan som alla som vill införskaffa elfordon 

till sina vagnparker är: Hur säkerställer jag att jag får ut 

alla fördelar samtidigt som jag undviker fallgroparna? 

Då kan den här guiden hjälpa dig. 

Den tar upp användningen av elfordon i kommersiella 

vagnparker, faktorer som bidrar till snabbare 

anpassning samt de nya intressenterna som 

förändrar ekosystemet. Den förklarar de tydligaste 

utmaningarna för den som vill använda elfordon. Den 

tar också upp hur telematik kan utvecklas till att bli en 

nyckelkomponent i att tackla utmaningar och ge dig 

fullt mervärde när du går över till el. 

ELFORDONENS FÖRDELAR ELFORDONENS NACKDELAR

Lägre driftkostnader än fordon med 
förbränningsmotor

Högre inköpskostnad än fordon med 
förbränningsmotor

Ekonomiska incitament från myndigheter och 
kommuner

Olämpliga för längre resor på grund av 
begränsad körsträcka

Mer fordonsdata för ökad prestanda Begränsad infrastruktur för laddning

Enklare och billigare underhåll
Innovativa framsteg krävs för ökad livslängd på 

batteriet

Kraftigt minskat klimatavtryck
Nya mekaniska färdigheter krävs för att 

underhålla och hantera elfordon

Möjligheten att bli marknadsledande genom 
snabb anpassning till förändringar inom tekniken

Ny utformning och infrastruktur krävs för att 
elfordon ska vara funktionella
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En växande marknad 
och ett landskap som 
ännu inte är kartlagt
Det globala elfordonsbeståndet växte till mer än 

10 miljoner fordon under år 2020. Internationella 

energirådet tror att det kommer fortsätta växa i en 

liknande takt även i framtiden. Det förutspår att om 

regeringar ökar sina ansträngningar att nå klimatmålen 

kan det globala elfordonsbeståndet bli så stort som 

230 miljoner fordon till år 2030. Det motsvarar 12 % av 

alla fordon på vägarna.

Den här ökningen måste stöttas av en ännu tydligare 

utveckling av infrastrukturen för laddning. Även om antalet 

allmänna laddstationer ökade med 45 % till 1,4 miljoner 

under 20203 finns det fortfarande en omfattande oro 

för att det inte finns tillräckligt med laddstationer för att 

tillgodose behovet i de flesta delar av världen. 

Ny laddningsinfrastruktur är dock bara en faktor av 

många som behöver utvecklas allteftersom elfordonen 

blir vanligare på vägarna. 
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Reglering som 
driver förändring
Den ökande anpassningen drivs främst av reglering. 

I samband med EU:s mål att år 2030 ha minskat 

utsläppen av växthusgaser med 55 % från 1990 års 

nivåer har många större europeiska städer vidtagit 

strikta restriktioner för att minska koldioxidutsläppen. 

Några exempel: 

•   London: Målsättning att alla fordon ska vara 

utsläppsfria år 2040. Lastbilar och lätta yrkesfordon 

behöver just nu uppfylla kraven för Euro 6 för att 

köra i lågutsläppszoner. 

•   Amsterdam: Kommer att vara en utsläppsfri 

stad från år 2025 vad gäller lastbilar och lätta 

yrkesfordon. Från 2030 gäller detta alla fordon. 

•   Hamburg: Målsättning att vara klimatneutralt år 

2050. Har sedan 2018 (delvis) begränsat tillträde 

för lastbilar och lätta yrkesfordon som inte uppfyller 

kraven för Euro 6.

•   Paris: Målsättning att vara koldioxidneutralt år 2050.  

En utfasning pågår med slutmålet att fordon som 

ger utsläpp med förbränningsmotorer förbjuds från 

och med år 2030. 

Utöver dessa begränsningar finns också 

stimulansåtgärder. I många europeiska länder finns 

väsentliga skattereduktioner och bidrag för den som 

köper ett elfordon, både för privat bruk och företagsbruk.  

Nya 
utsläppskrav för 
originalutrustning-
stillverkare
Utöver att bötfälla förare och företag för 

koldioxidutsläpp inför myndigheter liknande 

restriktioner för fordonstillverkare. EU-reglering innebär 

ordentliga straff för de originalutrustningstillverkare 

som säljer bilar och minibussar med koldioxidutsläpp 

som överstiger 95 g per kilometer för bilar och 

147 gram per kilometer för minibussar. 

Dessa förordningar trädde i kraft i januari 2020 med 

böter om 95 euro per gram koldioxid som överstiger 

målet. Detta har lett till att fler ursprungliga tillverkare 

investerar i ökad produktion av elfordon. Med ett 

mer varierat utbud av elfordon har konsumenter och 

företag större möjlighet att hitta ett elfordon som 

passar deras budget och körkrav. 

innebär stora böter 
för biltillverkare 

Strikta 
utsläppsstraff
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Ett nytt ekosystem för kommersiella 
vagnparker

Centralt i denna förändring är 

vagnparksadministratören. Innovationerna 

inom elfordon förändrar den kommersiella 

vagnparksverksamhetens karaktär och 

vagnparksadministratörens arbete utvecklas jämsides. 

Elfordon innebär ett antal ofrånkomliga utmaningar. 

Att förstå innebörden i dessa utmaningar är nyckeln till 

att få ut maximal nytta med kommersiella elfordon.  

Allteftersom fler företag använder elfordon för 

leveranser och tjänster träder nya intressenter in på 

marknaden och nya beroenden uppstår. Tillverkare av 

laddstationer behöver utveckla och skapa hårdvara. 

Driftpersonal behövs för att hantera laddstationerna. 

Fastighetsägare tillhandahåller platser för laddning. 

Allmännyttiga företag som tillhandahåller el och 

infrastruktur för strömförsörjning av elfordon kommer 

att bli viktiga aktörer inom vagnparksindustrin. 

Ekosystemet för mobilitet blir den närmaste tiden alltmer 

komplext. Nya affärsmodeller behövs för att detta ska 

fungera och nya lösningar behövs för effektiv hantering.

TRADITIONELLA 
INTRESSENTER

NYA 
INTRESSENTER

Bränsleleverantörer
•  Oljeföretag
• Bensinstationer Infrastruktur för elfordon

•   Tillverkare av laddstationer
• Driftpersonal för laddstationer

Energi
•  Allmännyttiga företag

Fastigheter
•  Fastighetsägare

Annan
• Försäkringsbolag

Tillverkare
•  Tillverkare av originaldelar

Vagnsparkhantering
•  Leverantörer av FMS-programvara
•  Hårdvaruleverantörer

Transport
•  Transportföretag
• Transportörer
• Transportplanerare
• Magasinering

EKOSYSTEMET 
FÖR MOBILITET

http://www.webfleet.com
http://www.webfleet.com


8

Införande av elfordon 
i din vagnpark
Detta är okänd mark för de flesta 

vagnparksadministratörer. Hur kan du säkerställa att du 

inför elfordon i din vagnpark på bästa möjliga vis när 

det inte finns ett fastställt regelverk?  

Det är sannerligen ingen brist på faktorer som behöver 

tas i beaktande. 

Du behöver hitta och välja rätt fordon, uppskatta dina 

laddningsbehov, utvärdera de mest kostnadseffektiva 

alternativen, skapa en intern infrastruktur för laddning, 

planera förändringar av din anläggnings utformning 

(och eventuellt de anställdas hem) för rymma de nya 

fordonen och, om så krävs, söka nödvändiga tillstånd.

Du behöver också navigera i det nya ekosystemet av 

partners och intressenter som kommer med elfordon. 

Innan du kommer igång finns det därför en mängd 

saker du behöver göra rätt och flera saker som 

kan gå fel. Om du väljer fel i det här steget kan du 

stå där med fordon som inte passar ditt syfte, en 

infrastruktur som inte befrämjar ditt arbetsschema 

och en dålig avkastning. 

http://www.webfleet.com
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HUR KAN TELEMATIK HJÄLPA DIG?

Telematikleverantörer har en stark position att 

kunna erbjuda unik hjälp och information när 

företag funderar på att utöka sina vagnparker 

med elfordon. Genom att analysera data 

från din vagnparks befintliga fordon med 

förbränningsmotorer kan ett telematikföretag 

potentiellt ge rådgivning om huruvida elfordon 

är ett klokt eller praktiskt val för din verksamhet. 

Låt oss säga att du exempelvis planerar att byta 

ut ett av dina fordon med förbränningsmotor. 

Du överväger att uppdatera till ett elfordon, 

men är inte säker på om det är lämpligt för 

syfte eller budget. 

En vagnparkshanteringslösning kan ge 

insikter i din vagnparks befintliga fordon med 

förbränningsmotor och ta bränsleförbrukning, 

körstil, tidigare resor, körsträcka och andra 

viktiga datapunkter med i beräkningen. Genom 

att analysera den här informationen skapas en 

mycket tydligare förståelse av om ett elfordon 

är en lämplig ersättare eller om ett annat fordon 

med förbränningsmotor är ett mer praktiskt 

eller kostnadseffektivt val. 

Med den här sortens information kan 

telematikleverantörer ha stort värde för företag 

som funderar på att införliva elfordon i sin 

vagnpark.

I framtiden skulle en bra telematikleverantör 

kunna erbjuda en rad insikter till företag som vill 

börja använda elfordon. Till exempel:  

•   Den totala kostnaden för att införa elfordon i 

en specifik vagnpark

•   En uppskattad förväntad körsträcka och 

laddningskrav

•   Vilket fordon med förbränningsmotor som 

kan ersättas av ett elfordon

•   De elfordonsmodeller som passar företagets 

processer och bransch bäst

•   De förändringar som måste genomföras på en 

arbetsplats och den infrastruktur som behövs 

för att rymma elfordonen

•   Ekonomiska incitament och anslag som ett 

företag kan dra nytta av

•   Hur ett nytt elfordon påverkar totalkostnaden

•   Hur många laddare ett företag behöver och 

om förarna behöver laddare hemma

•   Uppskattad minskning av koldioxidutsläpp

•   Uppskattad förändring av bränslekostnader

http://www.webfleet.com
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Hålla sig laddad 
under resor
Internationella energirådet rapporterade att år 2020 

gick Europa om Kina för första gången som världens 

största elfordonsmarknad. Kina är fortfarande 

världsledande i antal eldrivna lätta arbetsfordon i bruk, 

men nio av de topp tio växande marknaderna för 

elfordon var europeiska.4 

 

De topp tio länderna inom elfordonsförsäljning under 

första kvartalet 2020 var:

• Tyskland 52 800 

• Frankrike 40 000 

• Storbritannien 33 600 

• Norge 23 300 

• Sverige 18 600 

• Nederländerna 12 200 

• Italien 8 500 

• Schweiz 5 500 

• Portugal 4 800 

• Finland 4 700

De fyra länder med störst andel av alla laddstationer i 

Europa är föga förvånande också med på listan ovan: 

Nederländerna (26 %), Tyskland (19 %), Frankrike 

(17 %) och Storbritannien (13 %). Tillsammans står de 

för 76 % av alla laddstationer i EU och Storbritannien.5 

Om man tänker på att dessa länder endast täcker 

27 % av den totala arealen blir det tydligt att en 

av de mest akuta utmaningarna för kommersiella 

verksamheter som vill utöka sina vagnparker med 

elfordon är: laddning. 

Även om nya laddstationer byggs nästan dagligen i 

många europeiska länder är infrastrukturen inte jämnt 

fördelad över hela Europa. Avståndet en förare måste 

köra för att ta sig mellan laddstationer kan variera 

starkt beroende på var exakt de befinner sig. 

För privatpersoner som kör elfordon är detta inte ett 

stort bekymmer, då merparten av deras laddning görs 

hemma eller på jobbet. För yrkesförare som kan vara 

ute på vägen hela dagen är det däremot ett tydligt 

och aktuellt problem. Till och med en förare som mest 

kör i ett område med god infrastruktur för laddning 

kan få problem om deras arbete tar dem längs med 

oförutsedda rutter. 

http://www.webfleet.com
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Telematikleverantörer kan på ett antal olika vis 

stötta kommersiella vagnparker så att de kan 

hålla sina fordon tillräckligt laddade. 

Exempelvis kan förare av elfordon se på 

kartan i sin navigator var i deras arbetsområde 

det finns laddstationer, på samma sätt som 

lastbilschaufförer kan använda Webfleet Solutions 

PRO-förarterminaler för att hitta intressepunkter 

för stora fordon. Vissa telematikleverantörer 

tillhandahåller detaljerad information i realtid om 

tillgängliga laddare, hur många som är upptagna/

lediga, öppettider och mer.

Fordonsansvariga kan också ta befintlig 

batterinivå och återstående köravstånd för ett 

elfordon med i beräkningen när de planerar en 

ordersekvens eller väljer fordon för ett uppdrag. 

De har tillgång till rapporter om när, var och 

hur länge deras elfordon har varit anslutna 

för laddning så att de vet varför elfordonens 

batterinivåer är vad de är.  

 

Det viktigaste av allt är kanske att en 

telematiklösning kan ge dig insikter i hur 

din förares körstil ute på vägen påverkar 

laddningen. Om dina förare exempelvis kör för 

snabbt eller ökar hastigheten snabbt påverkar 

detta laddningsnivåerna ordentligt. 

Med exakta data kan du fokusera på var dina 

förare gör av med för mycket energi och vidta 

de åtgärder som behövs för att förbättra 

laddningseffektivitet och hålla spannet på 

optimala nivåer.  

 

HUR KAN TELEMATIK HJÄLPA DIG?
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Hantera löpande 
kostnader
Problemet med kostnaderna för kommersiella elfordon 

består just nu av två delar. Å ena sidan krävs en högre 

första investering om du vill utöka din vagnpark 

med ett elfordon, än ett traditionellt fordon med 

förbränningsmotor. Å andra sidan är driftkostnaden för 

ett elfordon betydligt lägre. 

Priset på elfordon förväntas bli mer överkomligt, men 

driftkostnaderna kommer förbli en av de främsta 

fördelarna för vagnparksadministratörer. I genomsnitt 

uppgår resekostnaderna för ett elfordon till mindre 

än hälften av ett fordon med förbränningsmotor på 

samma sträcka. 

Det kommer dock inte vara så enkelt att maximera 

besparingsmöjligheterna för en vagnpark med elfordon.

Förare med privata elfordon behöver i allmänhet bara 

ladda sina fordon över natten och undviker på så vis 

extrakostnader för laddning under högtrafik. Kommersiella 

vagnparker har inte alltid möjligheten att vara flexibla, 

eftersom deras scheman avgör när ett fordon behöver 

vara ute på vägen och när det behöver laddas. 

För en vagnparksadministratör som hanterar fler än tio 

fordon blir det en administrativ mardröm att försöka 

hantera det mest kostnadseffektiva laddningsschemat 

utan digital hjälp.

http://www.webfleet.com
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HUR KAN TELEMATIK HJÄLPA DIG?

Hantering och schemaläggning av laddning 

är en uppgift som telematik kan göra 

enklare. Vagnparksadministratörer kan 

använda WEBFLEET för att få insikter i 

laddningsnivåerna i vagnparkens elfordon och 

hjälpa dem att kontrollera kostnaderna.  

Om de vet exakt hur mycket ett fordon 

är laddat och hur långt det ska färdas till 

nästa jobb kan de avgöra om det är värt att 

ladda det under högtrafik och undvika höga 

laddningskostnader.

Det är också möjligt att en lösning för 

vagnparkshantering kan registrera data från 

tidigare laddningar. Vagnparksadministratören 

kan då via rapporter identifiera beteende som 

i onödan ökar laddningskostnaderna (som 

onödig laddning under högtariff) och vidta 

åtgärder för att ändra detta. 

En lösning för vagnparkshantering 

kan också erbjuda data som hjälper 

vagnparksadministratörer att övervaka och 

beräkna hur kostnadseffektivt det varit att 

införa elfordon i vagnparken. 

Om du till exempel nyligen införskaffat elfordon 

till din vagnpark och hanterar både elfordon 

och fordon med förbränningsmotorer. Om en 

lösning för vagnparkshantering kan ge åtkomst 

till data från båda fordonen kan du bevaka 

både dina elfordons batteriförbrukning och 

laddningsmönster samt bränsleförbrukning för 

dina fordon med förbränningsmotor, i ett och 

samma gränssnitt. 

Du får också en fullständig förståelse för dina 

totala driftkostnader, vilket hjälper dig att 

besvara några huvudsakliga frågor. Har mina 

elfordon verkligen en lägre driftkostnad jämfört 

med mina fordon med förbränningsmotorer? 

Hur mycket sparar de in exakt? Är mina fordon 

med förbränningsmotorer bättre för vissa rutter 

och passar elfordonen bättre för andra? 

http://www.webfleet.com
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Brist på mekanisk 
kunskap
Ett fordon med förbränningsmotor kan bestå av upp 

till 2 000 rörliga delar, medan ett elfordon kan ha 

så få som 20. Detta gör att de är enklare och mer 

kostnadseffektiva att underhålla. Tillverkaren Chanje 

lovar faktiskt att deras elminibussar har 70 % lägre 

underhållskostnader än deras motsvarigheter som 

drivs av fossila bränslen.6

Dock är det inte troligt att de mekaniker du idag 

använder för service och underhåll av dina befintliga 

fordon med förbränningsmotorer har den kompetens 

som behövs för att ta hand om alla nya elfordon som 

du införskaffar till din vagnpark. Enligt Institute of the 

Motor Industry (IMI) saknar 95 % av Storbritanniens 

alla fordonsmekaniker de kvalifikationer som krävs 

för att säkert kunna arbeta med elfordon. COVID-19 

har bara förvärrat saken, och antalet certifikat som 

utfärdades under andra kvartalet var 85 % färre jämfört 

med första kvartalet 2019.7

Det är möjligt att de mest effektiva 

elfordonsmekanikerna inte kommer att vara 

traditionellt utbildade bilspecialister, utan snarare IT-

specialister eller programmerare. 

Även om underhållet kan vara enklare och mer 

kostnadseffektivt för din vagnparks elfordon kan du också 

behöva investera i utbildning eller betala för den tjänsten.

http://www.webfleet.com
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Elfordon kan potentiellt ge åtkomst 

till andra typer av data är fordon med 

förbränningsmotorer när de används 

tillsammans med en lösning för 

vagnparkshantering.

Om realtidsinformation om sådant som 

batteri, serviceloggar och däcktryck från 

inbyggd diagnostik finns tillgänglig kan en 

vagnparksadministratör snabbare få varningar 

om problem med fordonets drift. 

Mekaniker som kan underhålla och ge 

service åt elfordon kommer att vara 

eftertraktade, då de är färre än mekaniker 

för fordon med förbränningsmotorer. 

Genom att tidigt diagnostisera problem kan 

vagnparksadministratörer snabbare planera 

in åtgärder som krävs och informera sina 

mekaniker, och säkerställa att underhållsarbete 

utförs i tid, trots mekanikerns tajta schema. 

HUR KAN TELEMATIK HJÄLPA DIG?
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De följande 
stegen

Allteftersom hållbarhet prioriteras mer och mer på den globala 

dagordningen blir det ännu tydligare att elfordon kommer att spela en 

viktig roll i kommersiella vagnparkers framtid. På Webfleet Solutions 

tror vi att detta innebär en verkligt positiv förändring, för företag, förare 

och planeten. Vår målsättning är att använda vår breda erfarenhet och 

bevisade expertis inom telematik för att hjälpa vagnparker att få ut det 

mesta möjliga i den här övergången.

Är du redo att ansluta?
Nu när du vet lite mer om elfordon kanske du vill läsa mer om hur Webfleet 

Solutions kan hjälpa dig att stötta din vagnpark med både fordon med 

förbränningsmotorer och elfordon? Läs mer här. 
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