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TRE HAR BLIVIT ETT – RISE
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i
RISE för att bli en starkare forsknings- och
innovationspartner för näringsliv och samhälle.
▪ 2 200 medarbetare, varav 30 % disputerade
forskare.
▪ Omsatte 2016 cirka 2,5 miljarder SEK.
▪ Driver ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer, öppna för företag och lärosäten
(Ägare och partner i 60 % av Sveriges samlade
test- och demonstrationsmiljöer).
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BAKGRUND
▪ Sverige har förbundit sig att agera för att jordens uppvärmning
ska stanna vid 1,5 grader
▪ 1/3 av CO2 -utsläpp kommer från transportsektorn
▪ 80% av oljekonsumtionen går till vägtransporter
▪ Politisk enighet om mål:
▪ Minska CO2 från inrikes transporter med 70% till 2030
▪ Fossilbränsleoberoende år 2045
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Källa: WWF

VAD KRÄVS FÖR ATT NÅ MÅLEN?
▪ Modelleringsresultat visar att det krävs en kraftig uppskalning av
elektrifierad fordonsflotta för att nå det 70-procentiga
reduktionsmålet till 2030
▪

▪ 60% av nybilsförsäljningen redan år 2020!
Antal sålda bilar per år

▪

300000

Projekt 20-Fifty har analyserat
olika tekniska vägval för att nå
70%-målet, samt deras
ekonomiska konsekvenser
https://20fifty.se/
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De makroekonomiska
resultaten av att nå målet är
positiva!

FÖRMÅNSBILENS ROLL
▪ Ca. 20 - 25% av nybilsförsäljningen i Sverige är förmånsbilar.
▪ Efter ca 3 år når de andrahandsmarknaden.
▪ En ”pump” ut till marknaden.
▪ Idag är ca 10% av förmånsbilarna eldrivna.
▪ Detta är en ökning från nästan ingenting, på två år.
▪ Denna andel måste öka.
▪ Tack vare leasingupplägget är det enkelt att välja laddbart som
förmånsbil.
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▪ Förmånsbilen är en viktig
möjliggörare för en fossilfri
transportsektor i Sverige

STUDIEN
▪ Projektet BeliEVe II:
▪ Löptid: 2014-12-09 till 2018-05-31
▪ Parter: RISE Viktoria, Autolease, 4 st
generalagenter
▪ Arbetsgivare: 6 st medverkande
▪ Förmånstagare: 30 laddbilsväljare + 7 ickeväljare
▪ Laddbara bilar = Laddhybrider (PHEV) och rena
batterielbilar (BEV)
▪ Förmånsbilar inklusive personalbilar
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PROJEKTRESULTAT
▪ När laddbara bilar av ”förmånsbilstyp” blir valbara så väljs de!
▪ Bilarna blev valbara i en månadskostnads-baserad bilpolicy
vilket är infört eller på gång i många företag
▪ Kräver att företaget och förmånstagare vågar räkna på helheten,
inklusive andrahandsvärde, förmånsvärde, sociala avgifter,
supermiljöbilspremie och milkostnad

▪ Det finns viktiga barriär-rivande faktorer för förarna:
▪ Ekonomi (alltså lägre driftskostnad + lägre förmånsvärde)
▪ Man binder sig bara i 3 år så man upplever ingen stor risk att
pröva.
▪ Allt fler intressanta modeller.

▪ Realistiska andrahandsvärden uppnåddes
▪ Förväntade andrahandsvärden uppnåddes eller överträffades
under projektets gång.
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▪ När förarna vant sig vid laddbar
bil vill de inte gå tillbaka till
fossilbil

SLUTSATSER
▪ Laddbara förmånsbilar kan bli ett viktigt bidrag till
en snabbare elektrifiering av den svenska bilflottan

▪ För detta behövs:
▪ En fortsatt betydande skillnad i
förmånsvärde/månadskostnad relativt “vanliga” bilar
för förmånsinnehavaren. Bonus-malus-systemet
förväntas driva på detta.

▪ En bilpolicy hos arbetsgivaren som gör laddbara bilar
valbara (månadskostnadsbaserad).
▪ Laddmöjligheter på arbetsplatserna.
▪ Snabbladdning till rimlig milkostnad.

▪ Att rätt modeller finns på marknaden.

▪
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FÖRETAGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR OMSTÄLLNINGEN!
Vad kan ni göra?
▪ Bilpolicyn ska stipulera endast laddbara bilar
▪ Möjliggörs genom: Operationell leasing med
månadskostnadsvaserad policy
▪ Utse en ansvarig för helheten kring bilpolicy

▪ Erbjud alla anställda personalbil
▪ Enorm potential att ersätta fossila privatbilsköp
▪ Kostnadsneutralt för företaget

▪ Skriv på vår debattartikel!

▪
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Sveriges ledande jämförelsesajt för billeasingkostnader

Ta gärna kontakt på info@autolease.se
•

Styr om din inköpsstrategi så du möjliggör
ny teknik. Borste från Prisbasbelopp, tänk
TCO. Gå gärna in på bilpolicy.se

•

Gör alltid en jämförelsekalkyl mellan en
konventionellt driven bil och en elbil /
laddhybrid baserad VERKLIG körprofil

