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Elbilsupphandlingen har bidragit till över 900 laddfordon i
Sverige
Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall i syfte att få fler elfordon
på våra svenska vägar. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten. Över 300 organisationer och
företag har deltagit i upphandlingen, som genomfördes 2011 med stöd av SKL Kommentus
Inköpscentral. KTH och Test Site Sweden har hjälp till med utvärdering och datainsamling.
Elbilsupphandlingen hade vid årsskiftet 2014-2015 bidragit till över 900 elfordon i Sverige. Det
motsvarar drygt 10 procent av alla i landet inregistrerade elfordon vid samma tid. Läs om lärdomarna
och ta del av erfarenheterna i projektets slutrapport. Rapporten kan laddas ner på
www.elbilsupphandling.se från den 19 mars 2015.
Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall är positiv till projektet och resultaten.
– Det är mycket positivt att vi fått deltagare och fordon över hela landet t ex valde flera
Norrlandskommuner att delta trots att kylan orsakar kortare räckvidd. Tack vare det har vi fått nyttiga
kunskaper om hur det är att köra och ladda elbil och laddhybrid över hela landet, både i projektet och
internt i Vattenfall.
– För att få till övergången mot elbilar måste många olika aktörer samverka. Det är därför denna typ av
samarbete över branschgränser är så viktigt. En enskild aktör kan inte göra skillnad, det är först när
man samarbetar som något kan ske.
Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholm är även hon nöjd med resultatet.
– En av lärdomarna från Elbilsupphandlingen är att vi med gemensamma krafter kan åstadkomma
stora förändringar. Målsättningen för Stockholms stad är att ställa om till ett hållbart resande och där
har miljöbilar och framförallt elbilar en viktig roll. Under de kommande åren kommer vi att intensifiera
samarbetet med andra intressenter med fokus inte minst på laddinfrastrukturen. Övergången till elbilar
kommer att vara en viktig del i målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Stockholms stads roll och
ansvar sträcker sig inom kommungränsen, men för att åstadkomma en förändring måste vi fortsätta
samarbeta.
Anders Lewald, Energimyndighetens expert inom elfordonsområdet.
– Elbilsupphandlingen har gett elbilsköparen en trygghet som jag tror är mycket värdefull. Att samla
ihop en större kundgrupp som tillsammans gör en kravspecifikation och efteråt följer upp bilarna
gemensamt ger en trygghet som många köpare efterlyser.
Den 19 mars kl. 9.00 – 15.00 har Elbilsupphandlingen ett seminarium i Hagamagasinet, Frösundaviks
Allé 15, Solna. Läs mer om seminariet här: http://www.elbilsupphandling.se/2015/02/elbilskonferens/.
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Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och
Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/ Continental
Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder
utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

