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Sammanfattning
Under sommaren 2015 och 2016 har projektet hyrt ut ett tiotal elbilar till turister
och studerat och utvärderat deras erfarenheter. Totalt har knappt 1 000
uthyrningsdygn registrerats och sammanlagt beräknas ca 1 600 personer åk i någon
av projektets elbilar. Hyrestagarna har fått svara på enkäter och samanlagt har 218
enkäter besvarats. Detaljerad kördata har inhämtats från både elbilar samt
bensindrivna referensbilar genom GPS-loggning, vilket tillsammans med enkäterna
ligger till grund för utvärdering och forskning inom projektet. Öns laddinfrastruktur
har kraftigt förstärkts genom byggandet av 20 destinationsladdare och tre
snabbladdningsstationer.
Trots att projektets elbilars har haft en relativt begränsad räckvidd (12–20 mil)
ansåg 90 % av de som hyrt elbil på Gotland att totalupplevelsen var bättre (57 %)
eller likvärdig (33%) jämfört med traditionella bilar. Loggning av resor visar att
elbilarna snarare körs något längre och intensivare (kortare stopp) än de
bensindrivna referensbilarna. Genom enkäterna framgår att nöjdheten ökar vid ökad
räckvidd – när nästa generations elbilar kommer (räckvidd på 20–40 mil), samt då
laddinfrastrukturen byggts ut ytterligare, förmodas elbilen bli hyrestagarens
självklara val.
Det kan också konstateras att de som hyrt elbil är mer benägna att redan ha funderat
på att byta till elbil och att hyra en elbil då är ett bra sätt för den redan intresserade
gruppen att bli mer bekant med elbilen och dess egenskaper. Däremot har projektet
inte lyckats lika väl med att nå den grupp som inte alls har börjat fundera på elbil
än.
Trots elbilens popularitet bland hyrestagarna är den inte lika populär bland
uthyrarna eftersom det är mer arbete förknippat med att hyra ut en elbil jämfört med
en traditionell bil. En annan viktig faktor som gör uthyrarna tveksamma till elbilen,
är det högre inköpspriset och en osäkerhet kring storleken på värdeminskningen.
Den ökade arbetsbelastningen beror främst på att bilarna måste återladdas innan de
hyrs ut samt att hyrestagarna inte är bekanta med elbilar, dess räckvidd och hur de
laddas, och därför behöver mer instruktioner. Att hyrestagarna inte enkelt kan betala
för snabbladdning med kontanter eller eget kreditkort gör att uthyrarna måste
hantera förbeställda laddkort, vilket också upplevs som arbetsamt. Nämnda
problem bör i stort lösas när elbilars popularitet ökar – fler hyrestagare kommer då
redan vara bekanta med elbilar och betallösningarna kommer troligen att utvecklas
och integreras med kreditkort och i uthyrarnas system samt att återladdning av
elbilarna utgör en möjlig intäktskälla. En viktig framgångsfaktor för att nå dit är att
uthyrarna får en bra ekonomi i att hyra ut elbilar och där är de viktigaste faktorerna
elbilarnas inköpspris och värdeminskning.

5 (47)

Summary
In the summer of 2015 and 2016, the project offered electric rental cars to tourists
visiting the island of Gotland. In total, nearly 1 000 rental days were recorded and
a total of about 1 600 individuals are estimated to have tried an electric car within
the project. The drivers where all offered to fill out a survey, documenting their
experience of the journey and attitudes towards electric cars. In total 218 surveys
where collected. Detailed driving data has been obtained from both electric vehicles
and gasoline-powered cars by GPS loggers, which, together with the surveys, is the
basis for the evaluation and research in the project. The project also has organized
and built 20 destination chargers and three fast-charging stations.
Even though the electric cars used in the project had a relatively limited range (120200 km), 90% of the renters said that the overall experience was better (57%) or
equivalent (33%), compared to traditional cars. Logged data shows that electric cars
are driven slightly longer and are used more intensely (shorter stop) than the
reference gasoline-powered cars. The surveys also confirm that cars with better
range were more appreciated. When the next generation of electric cars are on the
market (with a range of about 200-400 km), together with a further expanded
charging infrastructure, the electric car will most likely be the first choice on the
rental market.
It could be concluded that those who rented an electric car in higher degree had
thought about switching to an electric car than does renting the reference cars. This
implies that renting is a good way for that group to become more familiar with
electric cars and its characteristics. However, the project was less successful in
reaching the group with less knowledge of electric cars.
Although the electric car was popular among a vast majority of the customers, it
was less popular among the rental companies. This is because there is more work
associated with handling an electric car compared with traditional alternatives.
Electric cars are also more expensive to buy and the rate of devaluation is perceived
as an uncertainty.
The increased workload is mainly due to the need to recharged the cars before
they are rented out, and because the customer needs more instructions as they in
general are not familiar with how to drive and charge an electric car. As it is not
possible to pay for fast charging using cash nor credit cards, the rental companies
have to manage pre-ordered charging cards, which also is seen as an extra
workload. Most of this will likely be solved when electric cars are increasing in
popularity – customers will then already be familiar with driving electric and
better solutions for paying for the charging will likely be developed. And recharge
the cars between rentals could be a potential source of revenue that should pay for
the hassle. A key success factor in making electric cars popular in the car rental
business, is that the purchase price of electric cars and the devaluation is in parity
with traditional cars.
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Bakgrund
Initiativet Elbilslandet Gotland startade sommaren 2014. En handfull publika
laddstationer fanns då på Gotland och ett första steg blev att bygga ytterligare 20
laddplatser, vilka förlades till populära utflyktsmål strategiskt distribuerade över
ön. Genom projektets försorg tillhandahölls och organiserades uthyrning av
sammanlagt 20 elbilar. Satsningen var då ett ettårigt projekt med delfinansiering
från Energimyndigheten och gick under benämningen Utveckling,
Informationsspridning, användarperspektivet - Elbilar och laddinfrastruktur inom
turistnäringen på Gotland.
Under 2014 lades stort fokus vid att utvärdera Renault Twizy, ett litet fyrhjuligt
fordon för två, registrerat som lätt motorcykel och med en toppfart på 80 km/h.
Twizyn var mycket populär, men till följd av sin begränsade räckvidd (ca 50–70
km) och avsaknad av lastmöjligheter, ersatte den i första hand scootrar och
mopeder. Även vanliga elbilar (Nissan Leaf och VW e-up) ingick i satsningen, och
trots avsaknad av snabbladdare fungerade de förvånansvärt bra och var uppskattade
av hyrestagarna. Föreliggande projekt är en fristående fortsättning på de initiativ
som startade 2014, men med större fokus på de stora ”riktiga” elbilarna och mindre
på Renault Twizy. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten och KTH är
forskningspartner. En slutrapport över första årets satsning har gjorts där resultaten
från de projektet presenteras mer i detalj.
Solkompaniet

Solkompaniet är marknadsledande på installation av nyckelfärdiga solcellssystem
och sysselsätter ca 50 personer. Inom organisationen finns en utvecklings- och
forskningsverksamhet, som arbetar mer generellt med förnybar energi och
energisystem inom vilken elektrifierade transporter och laddinfrastruktur ingår.
Gotland

Gotland har många egenskaper som gör ön extra intressant för elbilar. Den
geografiska begränsningen gör att det är möjligt att med relativt få laddstationer få
en bra täckning av ön. Hyrbilsmarknaden är väl utvecklad då många lämnar sin
egen bil på fastlandet och turisten är en intressant målgrupp att introducera elbilen
för eftersom man på semestern troligen är mindre stressad och mer öppen för att
prova på nya saker – att hyra en elbil är en upplevelse i sig och förknippas elbilen
med en härlig sommarsemester kan de verka positivt för introduktionen av elbilen
i samhället i stort.
Gotland har ett rikt företagarliv med många mindre verksamheter spridda över ön
som erbjuder olika typer av service till besökarna. I projektet utvärderas om dessa
s.k. utflyktsmål kan bidra till utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Det finns ett
ömsesidigt intresse mellan utflyktsmål och elbilsturister; genom att tillhandahålla
laddning lockas elbilsbesökare att stanna och ta del av utflyktsmålens utbud medan
bilen laddas. Kostnaden för strömmen är i regel liten i förhållande till vad besökaren
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spenderar på utflyktsmålets erbjudanden. En stor fördel med att engagera
utflyktsmål är att det förenklar utrullningen av laddplatser då dessa kan anslutas till
befintligt elabonnemang och att inga särskilda tillstånd behöver sökas från
myndigheter.
Faktaruta Gotland: Inklusive Fårö är Gotland ca 180 km långt
och 50 km brett. Antalet bofast är drygt 55 000. Årligen har ön
800 000 gästnätter, en majoritet av dessa infaller under de tre
sommarmånaderna juni, juli och augusti. Varje år reser knappt
två miljoner personer till och från Gotland fördelade på 1,6
miljoner med båt och 350 000 via flyget.
2014 fanns det ca 33 000 registrerade personbilar på Gotland
varav 96 % drevs med bensin eller diesel. Näst efter Jämtland
har Gotland den äldsta bilparken i Sverige.

Figur 1. Karta över Gotland,
Eniro

Hyrbilsbranschen

Det finns knappt 30 000 hyrbilar i Sverige och branschen omsätter närmare 3
miljarder per år. Marknaden domineras av internationella hyrbilskedjor och
branschen karaktäriseras av tuff konkurrens och små marginaler.
Det finns flera faktorer som gör att elbilen kan anses ha bra förutsättningar att
snabbt bli ett alternativ till traditionella hyrbilar. Hyrbilar används ofta inom ett
begränsat geografiskt område med dagliga körsträckor som är i paritet med en elbils
räckvidd och en hyrbil behöver inte klara av alla typer av resor till skillnad från en
privatbil där ofta familjens årliga fjällresa är dimensionerande. Att hyrbilar har en
längre årlig körsträcka än många privatbilar bör även göra att elbilens låga
driftskostnader kommer till sin rätt. Det faktum att hyrbilar omsätts snabbt innebär
också en möjlighet till att skapa en större andrahandsmarknad för elbilar, något som
är positivt för introduktionen av elbilar i samhället i stort.
Hyrbilskedjorna plockar kontinuerligt in nya bilar och behåller dem i 6–12
månader. Att bilarna behålls så kort tid beror på att det finns en efterfrågan på lätt
begagnade bilar och bilen säljs vidare när den bedöms generera den bästa
totalekonomin för hyrbilsfirman. Den årliga körsträckan för en hyrbil varierar
kraftigt beroende på hur och var den används, på Gotland är den runt 2 000 mil/år.
Som jämförelse så körs en privatägd bil knappt 1 200 mil/år (www.trafa.se,
Trafikanalys).
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Projektbeskrivning
Syfte och mål

Målet med projektet har varit att driva på och utöka förståelsen för vilka tekniker,
beteenden, affärsmodeller och vilka metoder som är framgångsrika för att
introducera elbilar i samhället. En viktig del i projektet har också varit att sprida
kunskap om elbilar och inspirera andra regioner och aktörer att satsa på eldrift.
Följande fyra forskningsfrågor utgör projektets kärna och har legat till grund för
projektarbetet:
•

•

•

•

Forskningsfråga 1: Enkätutvärdering
Genom att utvärdera samma enkät som i projektet 2014 var målet att
studera hur upplevelsen av elbilen förändras i och med att
laddinfrastruktur och elbilarnas räckvidd förbättras.
Forskningsfråga 2: Förändringsprocessen mot elbilsacceptans
Ändras attityderna, och blir man mer benägen att använda/köpa en elbil
efter att man provat en på semestern? Genom att göra en
enkätundersökning innan och en efter det att hyrestagarna provat elbilen
har den frågan undersökts. Även socio-ekonomiska frågor ingår i
enkätundersökningen för att utreda vem som hyr elbilar, och om det finns
skillnader mellan olika socio-ekonomiska subgrupper.
Forskningsfråga 3: Faktiska körmönster, jämförelse elbil vs
traditionell bil
Genom att logga GPS -data har resemönster jämförts mellan elbilar och
bensindrivna referensbilar för att identifiera eventuella likheter och
skillnader.
Forskningsfråga 4: Affärsmodeller för snabbladdare och hyrbilar
Studera drivkrafterna för de som tillhandahåller laddstationer och vilka
möjliga affärsmodeller finns.

Utöver forskningsfrågorna sattes ytterligare en rad mål för projektet:
• Samla in minst 500 enkäter för att studera hur en utökad laddinfrastruktur
och introduktionen av snabbladdare påverkar upplevelsen av elbilen.
• Logga detaljerade data från minst 1 000 resor avseende körmönster och
laddning.
• Göra minst 100 jämförelser av beteenden mellan de som hyr vanliga bilar
jämfört med de som hyr elbilar.
• Utvärdera minst 500 hyrestagare för att utröna om de är mer benägna än
andra att köpa en elbil som en följd av att man hyrt en elbil.
• Medverka till att det byggs tre snabbladdare på ön samt 20 nya
normalladdare på utflyktsmål, hotell och stugbyar samt att det ska finnas
minst 25 elbilar till uthyrning under sommarmånaderna 2015 och 2016.
• Att tillsammans med Region Gotland ta fram en strategi för publika
laddstationer (på allmänna parkeringsplatser).
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•

•
•

Att 3 000 personer ska åka i någon av projektets elbilar under projekttiden
vilket kommer att öka deras kunskap och intresse om elbilar och utgöra ett
underlag för beslut om investering.
Under Almedalsveckan prata på minst tre seminarier samt att exponera
projektet med en monter i Gästhamnen.
Att få 100 artiklar publicerade i media (tidningar, radio, tv, sociala media
etc.) samt att sätta upp en hemsida som genererar minst 20 000 besökare
under projektperioden.

Organisation och projektpartners

Projektet har utvecklats och drivits av Solkompaniet som är lokaliserat i Västberga
i Stockholm. Under maj till september, 2015 och 2016, upprättades ett
projektkontor i Visby för att på plats administrera byggnation av laddstationer,
uthyrning och loggning av bilar samt insamling av enkäter. Projektledare har varit
Jon Malmsten på Solkompaniet.
Solkompaniet har drivit projektet med följande partners:
• Kungliga tekniska högskolan KTH: forskar på beteenden för elbilsförare
för att utröna om dessa skiljer sig mot de som kör fossildrivna bilar.
• Vattenfall: samarbete kring snabbladdare samt möjliga affärsmodeller för
hyrbilsföretagens tillgång till snabbladdningsstationer.
• Nissan Nordic: projektet har ombesörjt uthyrning av elbilar från Nissan
(Nissan Leaf och Nissan Evalia).
• Europcar: samarbete kring uthyrning av elbilar (Volkswagen e-up),
loggning av körmönster samt insamling av enkäter.
• Gotland Event AB (Visby Gästhamn): samarbete kring uthyrning av
elbilar (Nissan och Renault), loggning av körmönster samt insamling av
enkäter.
• Region Gotland: arbete med att ta fram strategi för laddinfrastruktur i
publik miljö.
• Hertz: samarbete kring uthyrning av elbilar. Tyvärr kunde Hertz inte delta
som planerat i projektet.
Samarbeten

•
•
•
•

Move About: under säsongen 2016 utvärderades möjligheten att använda
poolbilar från Move About i projektet.
Renault: under säsongen 2015 var Renault engagerade och hade en
Renault Zoe till uthyrning.
Cricle K, Söderväg Visby: lokal franchisetagare. Uthyrning av
Volkswagen e-up.
Gotlandsflyg AB (bytt namn till BRA). Samarbete kring synlighet. BRA
har hjälp till att synliggöra elbilsuthyrningen och Gotland som elbilsland
via sina kanaler.
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•

•

Destination Gotland AB. Driver båttrafiken till Gotland. Samarbete kring
synlighet. Destination Gotland har hjälp till att synliggöra
elbilsuthyrningen och Gotland som elbilsland via sina kanaler.
Elbil Gotland. Lokal företagarförening som verkar för att fler ska åka elbil
på Gotland. Samarbete kring hur elbilar och laddinfrastruktur
kommuniceras till bofasta samt att identifiera lämpliga laddplatser.

Tidplan

Projektet startade i och med Energimyndighetens tilldelningsbeslut den 14 april
2015 och planerades pågå till 2016-12-31. Projektet förlängdes dock till 2017-0331 för att hinna få med ytterligare en utvärderingsenkät till hyrestagare.

Genomförande
Projektet startade i och med Energimyndighetens tilldelningsbeslut den 14 april
2015. Då högsäsongen på Gotland infaller juni till augusti var tiden knapp att sätta
upp projektet och få ytterligare laddstationer installerade. Första året lades därför
stort fokus på att hinna installera snabbladdare till säsongsstarten, då det innebär en
stor skillnad i flexibilitet för de som kör elbil på ön. Säsongen 2016 var det större
fokus på att kommunicera projektet samt att få in ett bra underlag för forskning i
form av insamling av enkäter och GPS loggning av resor.
Viktiga datum 2015:
• 2015-04-14:
• 2015-06-11

•
•
•

2015-06-12
2015-06-24:
2015-06-25:

•
•

2015-06-28:
2015-07-02:

•

2015-07-06:

•

2015-07-29

Viktiga datum 2016:
• 2016-05-28

•

2016-06-17

Tilldelningsbeslut Energimyndigheten.
Uthyrning av elbilar startar i Visby Gästhamn
(Europcar var redan igång då man behållit elbilarna
från första året).
Driftsättning av snabbladdaren i Hemse.
Driftsättning av snabbladdare i Fårösund.
Tryck av årets laddkarta som beskriver var Gotlands
laddstationer finns.
Installation av GPS loggers i el- och referensbilar
Invigning av årets satsning på Almedalsveckan genom
seminariet: Elbilslandet Gotland – elbilar och
laddinfrastruktur i praktiken.
Ny version av telefonapplikationen Elbilslandet klar
för nedladdning. Genom applikationen hittar
användarna laddstationer på Gotland.
Circle K, Söderväg Visby börjar hyra ut en VW e-up.
Säsongen start genom att Elbilslandet deltar med två
seminarier på Landsbygdsriksdagen, ett evenemang
med 800 deltagare från hela Sverige.
Tryck av årets laddkarta klart och distributionen startar
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•

2016-06-20

•
•

2016-06-23
2016-06-27

•

2016-07-04

•

2016-07-06

•

2016-07-06

•

2016-09-18

Uthyrning av elbilar startar i Visby Gästhamn
(Europcar och Circle K var redan igång då man
behållit elbilarna från förra året).
Installation av GPS loggers i el- och referensbilar
Ny version av telefonapplikationen Elbilslandet klar
för nedladdning
Tillsammans med Naturskyddsföreningen anordnar vi
Almedalsseminariet Hur miljövänlig kan elbilen bli
Arrangerar vi Almedalsseminariet Elbilen slår igenom
2018, men var ska man ladda?
Arrangerar vi seminariet Hur blir Svensson elbilist
tillsammans med 2030-sekretariatet.
Visby Gästhamn stänger sommarens uthyrning av
elbilar och med det avslutas också insamling av
enkäter samt GPS loggning av resor. Europcar och
Circle K fortsätter dock med uthyrning av elbilar även
under lågsäsong.

Uthyrning av elbilar

Uthyrningen av elbilar har ombesörjts av Europcar och Visby Gästhamn samt
Statoil på Söderväg (senare omdöpt till Circle K). Antalet elbilar till uthyrning och
sammansättning har varierat mellan åren. 2015 fanns tre Renault Twizy och 12 stora
elbilar till uthyrning. 2016 fanns en Renault Twizy och 11 stora elbilar till
uthyrning, se vidare nedan.
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Renault Twizy. Räckvidd: 50 – 70 km
Toppfart 80 km/h
Antal: (2014: 10 st.) 2015: 3 st. 2016: 1 st.

Volkswagen e-up. Räckvidd: 100 – 130 km
Antal: (2014: 6 st.) 2015: 7 st. 2016: 4 st.

Renault Zoe. Räckvidd: 130 – 160 km
Antal: (2014: 0 st.) 2015: 1 st. 2016: 2 st.
Nissan Leaf. Räckvidd: 12 – 15 mil
(med 30 kWh batteri 15–20 mil, årsmodell 2012 8–12 mil)
Antal: (2014 4 st.) 2015 3 st. 2016 4 st.
2016 hade två Nissan Leaf det stora batteriet på 30 kWh och
en var av årsmodell 2012 med betydligt kortare räckvidd
Nissan Evalia. Räckvidd: 100 – 130 km
Antal: (2014: 0 st.) 2015 1 st. (5-sitsig) 2016 1 st. (7-sitsig)

Laddinfrastruktur

Alla laddstationer som installerades av Elbilslandet 2014 fanns kvar inför säsongen
2015. Under vår och sommar 2015 byggdes tre snabbladdare tillsammams med
Vattenfall, strategiskt placerade i Visby, Fårösund (norra Gotland) och Hemse (på
södra Gotland). Charge&Drive installerade också en snabbladdare i Visby under
2015. Laddoperatören Clever hade under 2015 en temporär snabbladdare placerad
på en Statoilstation i Visby och 2016 en placerad hos den lokala
Volkswagenförsäljaren i Visbys utkant. Clever placerade även snabbladdare i
anslutning till färjelägren, både i Oskarshamn och Nynäshamn, vilket ytterligare
underlättade för de som kom med egen elbil. Gotland fick därmed en god täckning
av snabbladdare, se Figur 3 nedan
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Figur 2. Laddstationer för elbilar innan det första projektet startade (vänster 2013) och efter
första årets satsning (höger 2014). Ett parallellt projekt uppförde ett antal laddstationer i
anslutning till COOP butiker under 2014.

Ytterligare destinationsladdare byggdes under säsongerna 2015 och 2016. Fokus
lades på att hitta platser med möjlighet till övernattning samt ställen där man stannar
en längre tid, detta då introduktionen av snabbladdare innebär ett beteende som i
större utsträckning leder till destinationsladdning nattetid och snabbladdning vid
behov dagtid. På vissa platser installerades dubbla laddstationer, för att minska
risken med upptagna laddplatser.
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Figur 3.Etablering av laddstationer under 2015 (Visby Golfklubb, Kronholmen, Dämbaskogen
naturstig, Fårö, Strandhotell, Visby, Solhem hotell, Visby, Toftagården, Tofta, Suderbys Herrgård,
Suderby, Stafa Gård, Stafa, Hamnkrogen Herrvik, Herrvik) och 2016 (Hotell Dalhem, Tjauls Gård,
Clarion Hotell Visby, Hotell Scandic Visby (2 st.), Ihre Gård, Körsbärsgården (2 st.), Gustavsvik
stugby (2 st.), Visby Lägenhetshotell (2 st.))

Samtliga snabbladdarna var bestyckade med uttagen CHAdeMO (50 kW), CCS (50
kW) och Type 2 (43 kW). SHAdeMO och CCS kan inte användas samtidigt,
däremot går det att använda uttaget för Type 2 i tillsammans med något av de två
förstnämnda.
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Figur 4. Snabbladdningsstation i Hemse. Stationen är placerad på parkeringen intill ICA , två
platser är reserverade för de som laddar. Parkeringstiden är satt till 30 minuter.

Som destinationsladdare valdes en lösning med en type 2 kontakt (16 amp) samt
integrerat vägguttag (schuko, 10 amp). Schukouttaget valdes till för att de som ej
än gått över till type 2-standarden skulle kunna ladda samt som reservuttag vid
tillfällen när type 2-uttaget var upptaget. Ytterligare en anledning var att Renault
Twizy är bestyckad med fast sladd med schukokontakt.

Figur 5. Destinationsladdare vid Visby Golfklubb.

Ca 50 % av de laddboxar som installerades under projektet 2014 utgjordes av
trefasladdare, med en effekt på mellan 11 och 22 kW. De destinationsladdare som
installerades under projektet 2015–2016 fick dock samtliga effekten 3,6 kW, och
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fokus låg på att hitta platser där elbilister har en anledning att stanna en längre tid.
Anledningen till att inga trefasboxar sattes upp var att det är få elbilar som kan ladda
med trefas, att nät- och elkostnaden för ägaren till en trefasladdare är högre, samt
att förekomsten av snabbladdningsstationer minskar behovet av semisnabb 3-fas
laddning. Följande är ungefärlig laddprestanda för de olika laddlösningar som
förekommer på Gotland:
• Vägguttag
ca 1,4 mil/tim.
• Destinationsladdning, 1 fas (3,6 kW)
ca 2,4 mil/tim.
• Destinationsladdning, 3 fas (11–22 kW)
ca 7–14 mil/tim.
• Snabbladdning
ca 25 mil/tim.
Loggning av resor

För att i detalj kunna studera om, och i så fall hur, beteenden skiljer sig mellan de
som kör elbil och de som kör traditionell bil, installerades loggningsutrustning i ett
urval av bilar. Sammanlagt loggades 10 st. bilar 2015 (6 elbilar och 4 bensinbilar)
och 19 bilar 2016 (9 bensinbilar och 10 elbilar). För elbilarna användes första året
en logger som kommunicerade direkt med bilens diagnostikport, som förutom att
spara bilarnas rutt, även loggade annan kördata, exempelvis batteriets laddstatus.
Loggern fick ström från diagnostikporten och tankade kontinuerligt upp data till en
portal via ett GSM-abonnemang. Tanken var att använda samma system för de
fossildrivna referensbilarna, men då det var problem med att få kontakt via
diagnostikporten i vissa bilmodeller användes istället en enklare lösning vars data
tankades av i slutet på säsongen. Tyvärr försvann en logger från under sommaren
och i och med det även det loggade datat från den bilen.
Då det för forskningsfrågorna inte fanns något direkt behov av att de extra data som
erbjöds via diagnostikporten, valdes till säsongen 2016 en gemensam lösning för
alla bilar, som ej var ansluten till diagnostikporten. Den valda lösningen laddade
kontinuerligt upp data, vilket minskade risken med att tappa information. Dock
behövde dessa loggers laddas med jämna mellanrum, något som var utmanande då
bilarna för det mesta var uthyrda.
Enkäter

Under säsongen 2015 konstruerades två enkäter, en längre med fokus på
beteendefrågor relaterade till KTH:s forskning och en kortare som användes i de
fall hyrestagaren inte aktivt gett sitt medgivande till att vara med i KTH:s
forskningsprojekt. Båda enkäterna gjordes också i en engelsk version då utländska
turister är vanligt förekommande. Den korta enkäten innehöll i princip samma
frågor som utvärderingen från säsongen 2014, för att möjliggöra en jämförelse av
svaren åren emellan. Den längre enkäten innehöll dels samma frågor som den korta
enkäten och dels ett antal ytterligare frågor, relaterade till beteenden och den
forskning KTH bedriver.
Inför säsongen 2016 var det obligatoriskt att delta i forskningsprojektet om man
hyrde någon av projektets bilar, d.v.s. alla elbilar plus de bensindrivna
referensbilarna. En enkät konstruerades som alla fick möjlighet att besvara.
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Enkäterna skickades ut via e-post till hyrestagarna baserat på den e-postadress som
angivits på hyreskontraktet. Minst tre påminnelser skickades till hyrestagaren som
inte besvarat enkäten. Då Europcar hade svårt att samla in e-postadresser
uppammandes istället hyrestagarna via information i bilen, att delta i
forskningsprojektet.
Strategi för laddning i publik miljö

Den snabba utbyggnaden av laddstationer på ön gör det möjligt för många
gotlänningar att ersätta sin fossilbil med elbil. Framför allt de snabbladdare som
projektet installerat är avgörande för möjligheten för bofasta att skaffa elbil då de
möjliggör ett flexibelt elbilsresande över hela ön. Väsentligt för bofasta är också att
det går att ladda över natten i anslutnign till bostaden eller i anslutning till en
arbetsplats dagtid. För de som inte har egen parkeringsplats med laddmöjlighet är
det därför viktigt att det finns tillgång till laddstationer på publika parkeringsplatser.
Under projektet har sex workshops hållits med Region Gotland där det publika
laddbehovet i framförallt Visby har identifierats. Behovsstudien ingår som underlag
till kommunens fortsatta arbete med en generell parkeringsstrategi som planerar att
vara klar till sommaren 2017.

Resultat och diskussion
Projektet har varit mycket lyckat och gjort Gotland till ett av få ställen där det är
enkelt att semestra med elbil, både för de som kommer med egen elbil och för de
som hyr en på plats. Projektet har rönt mycket uppmärksamhet och de som hyrt
elbil har överlag varit mycket nöjda. Projektets resultat diskuteras nedan utifrån de
i förväg definierade forskningsfrågorna.
Forskningsfråga 1

Huvudansvaret för denna forskningsfråga har legat hos Solkompaniet.
I detta kapitel redovisas utvalda delar av de enkäterna som hyrestagarna svarat på.
Sammanlagt har 218 enkätsvar erhållits. De flesta frågor är dock endast relevanta
för de som kört vanliga elbilar (154 enkätsvar). Under säsongen 2016 hyrdes två
elbilar ut med avsevärt längre räckvidd än övriga (Nissan Leaf med 30 kWh batteri).
Resultat från de bilarna särredovisas i vissa enkätsvar för att belysa hur en längre
räckvidd påverkar upplevelsen (41 enkätsvar). Notera dock att Leaf med stora
batteriet inte är exkluderat från de svar som representerar år 2016, så dess positiva
inverkan finns även i de svaren. Även en Nissan Leaf från 2012, med betydligt
kortare räckvidd, hyrdes ut under 2016; bilflottorna har med andra ord inte varit
fullt jämförbara mellan de olika åren vilket bör has i åtanke när resultatet tolkas.
Enkätsvar från sommaren 2014 är också presenterade vilka baseras på 79 st. enkäter
avseende de som kört vanliga elbilar (alla enkätsvar gäller vanliga elbilar om inget
annat anges, d.v.s. ej Renault Twizy).
På enkätfrågan ”Vem är du?” har en klar majoritet svarat ”Man 41–60 år”. Endast
en på tio var ensam i bilen, så den klara mansdominansen kan nog delvis förklaras
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med att det företrädesvis är män som står på hyreskontraktet och alltså är de som
fått svara på enkäten.
Är du man eller kvinna?
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Vilken är din ålder
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Har du kört elbil förut?

En stor majoritet av de som hyrde elbil, provar elbil för första gången och andelen
har varit relativt oförändrad mellan åren. Att så många kör elbil för första gången
innebär en utmaningar för de som hyr ut elbilarna, då de som ej tidigare har någon
elbilserfarenhet ofta behöver mer information.
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Hur var totalupplevelsen jämfört med en vanlig bil

Frågan är väldigt översiktligt ställd och olika respondenter kan lägga olika värden
i svaret, men inte desto mindre är frågan intressant för att på ett övergripande sätt
utvärdera hyrestagarnas upplevelse av sin elbilsresa.
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Sämre

Det är relativt små variationer mellan de olika säsongerna; färre tycker dock elbilen
var sämre 2016 jämfört med 2014. Däremot är det tydligt att de som hyrde Nissan
Leaf med det stora batteriet (30 kWh) är betydligt nöjdare med sin elbilsresa än
övriga; endast tre procent tycker elbilen är ett sämre alternativ. En intressant
iakttagelse är att nöjdheten var hög redan 2014, då det i princip inte fanns några
snabbladdare på ön (en temporär semisnabb laddare fanns under några veckor i
Fårösund). En trolig anledning är att de som hyrde ut bilarna 2014 var noga med att
påpeka elbilens utmaningar och behovet av långa laddtider, medan attityden 2015
och 2016 snarare var att det nu finns snabbladdare och att elbilen därmed är lika
flexibel som en vanlig bil. Det är något fler som tycket elbilen var bättre 2015
jämfört med 2016. Skillnaden kan bero på faktorer som att problemet med upptagna
laddstationer ökade något under 2016 samt att det var färre som köpte till ett
laddkort till snabbladdningsstationerna under 2016, se vidare Forskningsfråga 4:
Affärsmodeller för snabbladdare och hyrbilar.
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Gjorde bilens räckvidd att du inte kunde åka dit du ville?

Antalet som känner sig begränsade av räckvidden har varierat lite mellan de olika
åren. Det sker en förbättring mellan 2014 och 2015, vilken kan förklaras av
introduktionen av snabbladdare. Dock är det märkligt att hyrestagarna känner sig
mer begränsad 2016 än 2015 och att siffrorna för 2015 är jämförbara med resultatet
från Nissan Leaf med stora batteriet under 2016 (30 kWh). En möjlig förklaring är
att färre köpt till ett laddkort till snabbladdningsstationerna under 2016 jämfört med
2015, se vidare Forskningsfråga 4: Affärsmodeller för snabbladdare och hyrbilar.
Att relativt många känner sig begränsade av räckvidden talar lite emot det den
nöjdhet man ger uttryck för i frågan ovan, men studeras tillhörande kommentarer
framgår att många känner en osäkerhet kring hur långt batteriet ska räcka men att
man hanterar det genom att planera sin resa.
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Kände du oro för att strömmen skulle ta slut under din resa?

Respondenterna fick fyra val (inta alls, bara lite, ganska mycket och mycket). I
diagrammet nedan är alternativen ”inte alls” och ”bara lite” samt ”ganska mycket”
och ”mycket” hopslagna, vilket gör att trenden för hur oron minskar framgår
tydligare.
Andelen som kände oro för att strömmen skulle ta slut under resan har minskat för
varje år. Det kan också konstateras att oron är betydligt lägre för de som kört Nissan
Leaf med det stora batteriet.
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Hur upplevde du laddhastigheten?

Det sker en stor förbättring av upplevelsen av laddhastigheten mellan 2014 då det
ej fanns snabbladdare jämfört med efterföljande år. Frågan är ställd till alla, oavsett
vilken typ av laddstation man använt och i kommentarerna framgår att man i regel
är nöjd med laddhastigheten i snabbladdningsstationerna.
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Var laddade du?

Frågan var man laddade introducerades i enkäten 2016 (2014 var istället frågan på
vilket utflyktsmål laddade du?). 2015 var tanken att hämta in den informationen via
det loggade datat, vilket dock visade sig svårt då loggningen inte är exakt nog för
att bedöma om man laddat eller bara parkerat i anslutningen till en laddstation.
Som framgår av diagrammet nedan så har en majoritet laddat på snabbladdare,
vilket väls stämmer överens med ett förväntat beteenden för elbil som gör dagsturer
som överstiger räckvidden. Intressant är det fortfarande är över 20 % som laddar
vid utflyktsmål, vilket visar att destinationsladdning fortfarande har en betydande
roll.
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Det är få som uppgett att man laddat vid hotell och campingplatser, vilket är ett
resultat av att det är få av respondenterna som hyrt elbil längre tid än över dagen
(hotell och campingplatser är i första hand aktuella när man stannar och laddar över
natten). För de som hyr elbil en längre tid, eller de som har med sig egen elbil, är
möjligheten till laddning nattetid viktigt varför resultatet inte ska tolkas som att det
är betydelsefullare med laddning vid utflyktsmål än vid hotell och campingplatser.
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Hade du problem med upptagna laddstationer?

Under 2016 har fler upplevt att man haft problem med upptagna laddplatser än
tidigare år. Då antalet laddplatser ökats mellan åren och antalet elbilar som hyrts ut
varit relativt konstant, bör det ökade problemet med upptagna laddplatser kunna
härledas till att det är fler besökare med egen elbil. I kommentarerna uttrycker vissa
att man inte haft problem med upptagna laddplatser, men att det utgör ett
orosmoment. Det här indikerar vikten av att bygga ut laddinfrastrukturen
kontinuerligt och att även se till att det finns alternativ om en laddstation är
upptagen.
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Forskningsfråga 2: Förändringsprocessen mot elbilsacceptans

Huvudansvaret för denna forskningsfråga har legat hos KTH.
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Transteoretiska förändringsmodellen
För denna studie har Transteoretiska Förändringsmodellen använts
(Transtheoretical Model of Change; bl.a. Prochaska, 1991). I denna modell framgår
att beteendeförändring är en process snarare än en händelse. Det finns olika triggers
som kan påverka hur man flyttar från det ena steget till det andra steget.
Transteoretiska förändringsmodellen identifierar fem olika steg i
förändringsprocessen:
1. Pre-contemplation där man inte funderar på att ändra sitt beteende
2. Contemplation där man funderar på att ändra sitt beteende inom en viss tid
3. Preparation där man planerar att ändra sitt beteende
4. Action där man har börjat ändra sitt beteende
5. Maintenance där ens nya beteende har blivit stabilt
I denna studie har dessa steg, i enlighet med Langbroek et al. (2016), definierats
som följer:
1. Pre-contemplation där man inte funderar på att använda elbil
2. Contemplation där man funderar på att använda elbil
3. Preparation där man planerar att använda elbil inom närmaste halvåret
4. Action där man har börjat använda elbil men inte för en längre period än ett
halvår
5. Maintenance där man har använt elbil i åtminstone ett halvår och där man
har blivit van vid elbilens egenskaper
I tidigare forskning (Langbroek et al., 2016) har det visat sig att det finns samband
mellan vissa socio-kognitiva aspekter och de olika stegen i förändringsprocessen.
Det handlar om följande aspekter:
-

-

Threat appraisal: Medvetenhet om problemen med nuvarande
transportsystemet
Response efficacy: Tillit till att elbilsanvändning signifikant bidrar till att
lösa problemen kopplade till nuvarande transportsystemet
Self-efficacy: Självförtroende i att elbilen kan användas för personens
resemönster
Pros: Attityder om elbilens subjektiva positiva aspekter (med hänsyn till
körkomfort, men också mer symboliska aspekter som status och stöd från
släkt och vänner)
Cons: Attityder om elbilens subjektiva negativa aspekter (åsikter om
driftskostnader för elbilsbruk och räckviddsbegränsningar)
Kunskaper: subjektiva (vad tycker man att man kan om elbilar) och
objektiva (fakta-kunskaper) kunskaper kring elbilar
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I både tidigare studien och den här studien har dessa socio-kognitiva aspekter mätts
med hjälp av 7-punkt Likert-skala – frågor. Dessa frågor är påståenden som man
kan hålla med om eller inte hålla med om och de mäter i vilken grad man håller
med om ett visst påstående. Det finns olika indikatorer för varje aspekt och för att
göra aspekterna mer jämförbara har skalan standardiserats så att varje respondent
alltid får ett resultat mellan 1 och 7 poäng för varje socio-kognitiva aspekt.
Figur 6 visar hur respondenterna i denna studie som är i olika steg i
förändringsprocessen skiljer sig åt med hänsyn till de olika socio-kognitiva
aspekter.

Figur 6. Stage-of-change och socio-kognitiva variabler

Generellt ser vi en trend (se Figur 6) att de som har inte funderat över att byta till
elbil (som är i Pre-contemplation steget) har/är
Lägre Threat appraisal
Lägre Response efficacy
Lägre Self-efficacy
Inte lika positiva om elbilens egenskaper
Mer negativa om elbilens negative aspekter
Högre kunskapsnivå
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Den här trenden är likadan med vad som har observerats för respondenterna i Precontemplation, Contemplation och Preparation stegen i tidigare studien som
genomfördes i Stockholm i höst 2014. På grund av att det finns väldigt få
respondenter i Action och Maintenance stegen i den här studien är resultaten inte
lika stabila som i Stockholmsstudien där elbilsanvändare har översamplats.
Observera att det inte finns lika många respondenter i varje steg i
förändringsprocessen, det finns till exempel väldigt få nuvarande elbilister bland
respondenterna. Därför måste man vara försiktigt med att dra slutsatser från
gruppen som befinner sig i Action och Maintenance stegen. I Langbroek et al (2016)
har nuvarande elbilsanvändare översamplats därför att denna grupp ansågs vara
extra intressant för analysen. Översampling innebär att medvetet samla in mer data
för en specifik grupp än om urvalet vore representativt för populationen.
Vem hyr elbilar?

Ett viktigt skäl till att hyra ut elbilar på Gotland är att det kan göra bilförare mer
bekanta med elbilens specifika egenskaper utan att de behöver engagera sig i så hög
grad att de köper bilen på en gång. Enligt Rogers’ teori om innovationsspridning
(Rogers, 2003) är en viktig aspekt ”triability” eller att man kan prova ny teknologi
innan man börjar använda den på riktigt. I denna studie har det testats om det finns
skillnader mellan gruppen som hyrde elbil och gruppen som hyrde en bil med
förbränningsmotor.
Forskningsfrågan var: På vilka sätt skiljer sig de som hyrde elbil och de som hyrde
icke-el åt med hänsyn till deras steg i förändringsprocessen mot elbilsanvändning,
deras elbilskunskaper, medvetenhet om problemen med nuvarande
transportsystemet och deras attityder gentemot elbilar?
Studiedeltagarna hyrde antingen elbil eller bensinbil på Gotland under sommaren
2015 eller 2016 (49 respektive 125 respondenter). Efter elbilsuthyrningen deltog de
i en enkätundersökning, där de svarade på frågor som handlar om deras attityder
gentemot elbilsanvändning och var de befann sig i förändringsprocessen mot
elbilsanvändning.

Elbil
Fossildriven
bil
Total

Precontemplation
13 (11,4%)
13 (29,5%)

Contemplation
79 (69,3%)
28 (63,6%)

Preparation
16 (14,0%)
2 (4,5%)

Action

Total

4 (3,5%)
0 (0 %)

Maintenance
2 (1,8%)
1 (2,3 %)

26

107

18

4

3

158

114
44

Tabell 1. Steg i förändringsprocessen för de som hyr elbil och bensinbil

Tabell 1 visar att de som har hyrt elbil är mer benägna att vara längre framme i
förändringsprocessen. Relativt färre respondenter har inte funderat på att byta till
elbil än (Pre-contemplation), och relativt fler respondenter som har hyrt elbil
planerar att byta till elbil.
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Det innebär att det finns urvalseffekter: de som redan funderar på att byta till elbil
är mer benägna att ta steget att hyra en elbil på Gotland. Detta innebär att projektet
är effektivare att nå de som funderar på att byta till elbil jämfört med de som inte
alls har funderat på att byta till elbil. Andra åtgärder behövs för att vara mer
framgångsrik till att nå människor som är i Pre-contemplation steget.
I Stockholmsstudien (N=294) har elbilsanvändarna översamplats, medan ickeelbilsanvändarna har rekryterats med hjälp av ett stratifierat slumpmässigt urval.
Det fanns 55 respondenter (31,8% av icke-elbilisterna) i Pre-contemplation steget,
105 respondenter (60,7%) i Contemplation steget och 13 respondenter (7,5%) i
Preparation steget, vilket är jämförbart med urvalet i den här studien.
Tabell 2 jämför gruppen som har hyrt elbil med gruppen som har hyrt bensinbil
angående olika socio-kognitiva aspekter genom ett t-tests. Resultaten visar
medelvärden för de olika aspekterna, mellan de som har hyrt elbil och de som har
hyrt bensinbil. Som angetts tidigare har 7 punkt Likertskala -frågor använts och
dessa har standardiserats så att värden alltid ligger mellan 1 och 7. P-värden anger
om skillnaden mellan medelvärden är statistiskt signifikanta. Vid ett alpha-värde på
0,05 kan p-värden under 0,05 anses som statistiskt signifikanta. De som har hyrt
elbil är mindre negativa gentemot elbilens nackdelar än de som har hyrt bensinbil.
I enkätundersökningen har frågor ställts om hur man ser på elbilens merkostnad och
räckvidd (Negativa aspekter elbilar). Gruppen som har hyrt elbil på Gotland tyckte
i genomsnitt att elbilar kostar mindre att använda och att räckvidden är ett mindre
problem. De som har hyrt elbil har även mer kunskaper om elbilar än de som har
hyrt bensinbil. Det gäller både subjektiva kunskaper (de har angett om de kan
mycket om elbilar eller ej) och antalet elbilsmärken som de känner till. Gällande de
andra socio-kognitiva variablerna (threat appraisal, response efficacy, self-efficacy
och attityder gentemot de positiva aspekterna av elbilar) har ingen skillnad hittats
mellan gruppen som har hyrt elbil och gruppen som har hyrt bensinbil.
Medelvärden
(bensinbil)
1,818

p-värde

Stage-of-change

Medelvärden
(elbil)
2,129

Threat appraisal nuvarande transportsystemet

5,144

5,193

0,805

Response efficacy av elbilar

6,085

6,080

0,806

Self-efficacy gentemot elbilar

2,944

2,826

0,594

Positiva aspekter elbilar

4,789

4,535

0,227

Negativa aspekter elbilar

3,739

4,384

0,016

Kunskaper om elbilar

3,291

2,462

0,001

0,012

Tabell 2. Socio-kognitiva aspekter och val av hyrbil

Om vi bryter ner analysen till de enskilda enkätfrågorna så ser vi följande mönster.
+ betyder att de som har hyrt elbil har högre medelvärde på denna fråga, - betyder
att de som har hyrt elbil har lägre medelvärde på denna fråga:
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•

(+) Jag kan mycket om elbilar

•

(-) Det är dyrare att köra elbil än att köra bensinbil

•

(+) Jag skulle känna mig trygg att köra elbil

•

(+) Jag har koll på vilka förmåner det finns när jag skulle byta till elbil

•

(-) Jag har ingen aning var det finns laddplatser för elbilar

Dessa indikatorer anger att de som har hyrt elbil är positivare och har mer kunskaper
kring elbilar. De känner sig också tryggare att köra elbil.
Kort sagt: Elbilsuthyrning verkar vara mer attraktiv för den grupp av människor
som redan har börjat fundera på att byta till elbil. Det innebär att detta projekt inte
effektivt når det som har väldigt låga kunskaper om elbilar, det måste först finnas
ett visst intresse och vissa kunskaper innan det blir sannolikt att man hyr en elbil.
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Påverkar elbilsuthyrning processen mot elbilsacceptans?

Nästa steg i forskningsdelen rör sig om elbilsuthyrningens påverkan på processen
mot elbilsacceptans. Hypotesen är att elbilshyra bidrar till denna process därför att
verklig erfarenhet av elbilar ger mer insikt i elbilens egenskaper och specifika
användningskrav, med hänsyn till laddning och räckvidd. För att mäta huruvida
processen mot elbilsacceptans påverkas har uppföljningsenkäter genomförts för
både de som hyrt elbilar år 2015 och år 2016.
Det finns 49 respondenter som har deltagit i första enkätundersökningen år 2015,
varav 40 elbilsanvändare och 9 icke-elbilsanvändare. År 2016 deltog 125
respondenter i första enkätundersökningen, varav 85 elbilsanvändare, 36 ickeelbilsanvändare och 4 respondenter som inte har svarat på frågan vilken typ bil som
har hyrts. Under september 2016 skickades en webbaserad uppföljningsenkät ut till
de som hyrt bilar säsongen 2015, efter tre påminnelser hade 27 respondenter
deltagit, varav 24 avsåg elbilar och tre bensinbilar. Under februari 2017 skickades
uppföljningsenkäten ut för 2016 års hyrestagare, efter tre påminnelser hade 44
respondenter deltagit, varav 35 avsåg elbilar och 9 bensinbilar. På grund av det låga
antal respondenter som har hyrt bensinbil kan inga statistiska slutsatser dras med
hänsyn till om de som har hyrt elbil har kommit längre fram i processen mot
elbilsacceptans än de som har hyrt bensinbil. I denna rapport visas därför endast
beskrivande analyser som kan ge indikationer men inga slutsatser om statistiskt
signifikanta skillnader mellan olika grupper.
Forskningsfrågan var: Huruvida förändras ens steg i förändringsprocessen över
tiden och finns det något samband mellan elbilshyra och förändringar i stegen i
förändringsprocessen?
-

Är de som har hyrt elbil mer benägna att komma fram i
förändringsprocessen än de som inte har hyrt elbil?
På vilka sätt har de som har hyrt elbil ändrat sina attityder gentemot
elbilsanvändning?
Efter

Före

Precontemplation

Contemplation

Preparation

Action

Maintenance

Totalt vid
elbilsuthyrning

Precontemplation

4

5

0

0

0

9

Contemplation

4

33

3

1

2

43

Preparation

0

6

4

0

2

12

Action

0

1

0

0

2

3

Maintenance

0

0

0

0

2

2

Totalt
efter
elbilsuthyrning

8

45

7

1

8

69

Tabell 3: Stage-of-change före och efter elbilsuthyrningen
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I Tabell 3 visas i vilka steg i förändringsprocessen respondenterna var år 2015 och
år 2016. Varje rad anger situationen år 2015 och varje kolumn anger situationen år
2016. Siffrorna på diagonalen anger respondenterna som inte har ändrat sitt steg i
förändringsprocessen. Siffror till höger om diagonalen (i grönt) anger respondenter
som har gått fram i förändringsprocessen, och siffror till vänster om diagonalen (i
rött) anger respondenter som har gått tillbaka i förändringsprocessen. Till exempel,
finns det 5 respondenter som var i Pre-contemplation steget när de hyrde elbil och
i Contemplation steget ett halvår eller ett år efter elbilsuthyrningen. Två
respondenter har inte svarat på dessa frågor och kan inte tas med i den här analysen.
Generellt finns det en liten trend framåt: ut av 69 respondenter har femton
respondenter gått fram i förändringsprocessen, medan elva respondenter har gått
tillbaka. De övriga respondenterna har inte rört sig.
Under årets gång har tre respondenter som var i Contemplation steget år 2015/2016
och två respondenter som var i Preparation steget år 2015/2016 köpt elbil och börjat
använda den. De befinner sig alla i Maintenance steget året efter, vilket betyder att
de har mer än ett halvårs erfarenhet med att använda elbil, eller i Action steget,
vilket innebär att de har upp till ett halvårs erfarenhet med att använda elbil. Antalet
respondenter i Maintenance steget har ökat från 2 till 8, 6 till 12 månader efter
elbilsuthyrningen.
Det fanns bara tolv respondenter som hyrde bensinbil och som deltog i
uppföljningsenkäten. Tio av dem var i samma steg före och ett halvår/ett år efter
elbilsuthyrningen. Två har gått framåt: en respondent har skaffat elbil och en
respondent har gått till Contemplation steget.
Utöver frågan om stegen i förändringsprocessen bestod uppföljningsenkäten också
av socio-kognitiva frågor som syftar till att mäta huruvida man har ändrat sina
attityder gentemot elbilar (Pros och Cons) och om man har fått ändrade åsikter om
nuvarande transportsystemets problem (threat appraisal) och elbilens förmåga att
lösa dessa problem (response efficacy) eller ens egen förmåga att anpassa sina
resvanor till att vara förenbara med elbilen (self-efficacy). För de statistiska
analyserna har paired sample t-test använts.
medelvärden

t-värde

frihetsgrader

p-värde

Stage-of-change före - stage-of-change
efter

-0,118

-1,134

67

0,261

Threat appraisal före – Threat appraisal
efter

-0,212

-1,356

65

0,180

Response efficacy
appraisal efter

0,045

0,232

65

0,817

Self-efficacy före - Self-efficacy efter

0,112

0,787

64

0,434

Pros före - Pros efter

-0,070

-0,474

64

0,637

före

-

Threat
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Cons före - Cons efter
Kunskaper före - Kunskaper efter

-0,031
0,274

-0,190
1,736

64
64

0,850
0,087

Tabell 4. Stage-of-change vid och efter elbilsuthyrningen

I Tabell 4 visas resultaten av de olika paired sample t-testen. Resultaten visar
skillnaden i medelvärden för de olika aspekterna mellan mätningen före och
mätningen efter. Om medelvärdet är positivt har man fått högre poäng i mätningen
före jämfört med i eftermätningen. Om medelvärdet är negativt har man fått lägre
poäng. P-värden anger om resultaten är statistiskt signifikanta. Vid ett alpha-värde
på 0,05 kan p-värden under 0,05 anses som statistiskt signifikanta. Tabell 4 visar
att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan de socio-kognitiva
variabler. Fast det är ett litet urval (66–67 respondenter som har svarat på de
relevanta frågorna) vilket gör det svårt att dra slutsatser, har inga stora skillnader
registrerats mellan före- och eftersituationen. Elbilsuthyrningen har inte ökat
respondenternas kunskaper om elbilar och inte heller ökat deras självförtroende
gällande elbilsanvändning, så erfarenheten med att prova elbil på Gotland verkar
inte ha haft en större påverkan utöver trenden att flytta fram hyrestagarna i
förändringsprocessen som nämnts ovan. Det verkar även finnas en trend åt ett annat
håll: i föremätningen har man angett att man i genomsnitt har mer kunskaper kring
elbilar och dess förmåner än i eftermätningen, och man har kunnat nämna fler
elbilsmärken som man känner till.
Forskningsfråga 3: Faktiska körmönster, jämförelse elbil vs traditionell bil

Huvudansvaret för denna forskningsfråga har legat hos KTH.
Detta kapitel är baserat på GPS-data som har samlats in under sommaren 2016.
Elbilarnas och bensinbilarnas körmönster jämförs och en koppling görs mellan å
ena sidan med hjälp av GPS-trackers registrerade resor och å andra sidan i en
enkätundersökning över erfarenheter med elbilshyran.
I utvärderingen av elbilens lämplighet som hyrbil på Gotland är det viktigt att
säkerställa att bilen kan användas för likadana resor, för att besöka de olika
turistmålen på ön. Därutöver är det viktigt att säkerställa att elbilens laddningstid
inte formar en större begränsning för användarens flexibilitet. För att undersöka just
dessa frågeställningar har körmönster av både elhyrbilar och bensinhyrbilar på
Gotland analyserats.
Generellt kan man säga att det inte finns stora skillnader mellan de destinationerna
som elbilisterna har besökt och de destinationerna som bensinbilisterna har besökt.
Båda grupper har gjort sina resor på hela ön, och elbilen har även använts för resor
där det verkligen behövs laddning på vägen. Ett exempel är en resa från Visby till
Fårö i nordöstra delen av Gotlands län. En hel del respondenter har i
enkätundersökningen (frågan var vara inkluderad år 2016) angett att ha laddat sin
elbil under elbilsuthyrningen (62 ut av 78). Statistiker angående laddningsbeteende
finns i Tabell 5.
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Laddade inte
Laddade
Laddade: snabbladdning
Laddade: turistmål
Laddade: hotell/camping

Antal
16
62
48
18
8

%
21%
79%
77%
29%
13%

Av de som laddade
Av de som laddade
Av de som laddade

Tabell 5: Laddningsbeteende

Det mest populära sättet att ladda elbilen var snabbladdaren (77% av de som
laddade använde snabbladdare), och därefter laddning vid turistmål (29%). Några
av de som har hyrt elbil under flera dygn laddade elbilen även vid sitt hotell eller
sin campingplats (13%).

Figur 7: Karta över destinationer för elbilsresor och bensinbilsresor

Figur 7, visar att både elbilsresor och bensinbilsresor har gjorts över hela Gotland.
Eftersom alla som har hyrt bil har börjat sin första resa i Visby, kan vi dra slutsatsen
att både elbilsresor och bensinbilsresor har gjorts över hela ön, även i de ytterst
norra och ytterst södra delarna av länet.
GPS-data har samlats in från 17 olika bilar, varav 8 elbilar och 9 bensinbilar.
Datainsamlingen ägde rum under sommarsäsongen 2016. Totalt har data samlats in
från 275 hyresdagar (dvs. dagar när ett uthyrt fordon har använts och där resorna
har registrerats). GPS-signaler har sparats varje 30:e sekund och bara resor över 100
meter har tagits i beaktning. Resor med mellanrum under 100 sekunder har
kombinerats för att tiden är för kort för att kunna utföra ett ärende. Med hjälp av
GPS-data har olika variabler sammanställts såsom reseavstånd, restid och
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parkeringstid. Efteråt har totala reseavståndet, total restid och total parkeringstid
beräknats för varje kördag. Variablerna vidrörande parkeringstid har bara beaktat
kördagar där mer än 1 resa har gjorts.
För att undersöka om resvanorna mellan de som har hyrt bensinbil och de som har
hyrt elbil är lika har hypotesprövningar använts (t-test). Variablerna som har
studerats är antal resor, totalt reseavstånd, maximalt reseavstånd, total restid,
maximal restid, total parkeringstid och maximal parkeringstid. Tabell 6 & 7 visar
de viktigaste resultaten. I Tabell 7 har endast de dagar beaktas där åtminstone 30
km har körts. Det har gjorts för att minska effekten av små avstånd som ofta körs
under dat två vid dygnsuthyrning.
Variabel
Antal resor
Totalavstånd
Genomsnittsavstånd
Max avstånd
Total parkeringstid
Max parkeringstid

Medelvärde elbilar
6,62
135,2 km
21,1 km
51,9 km
4t27m
2t14m

Medelvärde bensinbilar
6,76
115,2 km
15,8 km
41,7 km
4t58m
2t34m

p-värde
0,707
0,016
0,000
0,000
0,070
0,080

Tabell 6: Jämförelse resmönster elbilister och bensinbilister
Variabel
Antal resor
Totalavstånd
Genomsnittsavstånd
Max avstånd

Medelvärde elbilar
7,03
148,8 km
22,9 km
56,9 km

Medelvärde bensinbilar
7,96
147,0 km
19,3 km
52,6 km

p-värde
0,014
0,811
0,001
0,084

Total parkeringstid
Max parkeringstid

4t24m
2t6m

5t9m
2t32m

0,006
0,024

Tabell 7: Jämförelse resmönster elbilister och bensinbilister (min. totalavstånd 30 km)

De som har hyrt elbil har gjort lite färre resor än de som har hyrt bensinbil, men
genomsnittliga avståndet per resa och totalavståndet per dag är lite högre. Om alla
kördagar (oavsett totalavstånd) beaktas är skillnaden i genomsnittligt totalavstånd
större.
Dessutom har de som har hyrt elbil en kortare parkeringstid (tid mellan resor under
dagen), vilket innebär att de använder bilen mer intensivt. Det finns inga indikatorer
på att de som har hyrt elbil ägnar mer tid åt att ladda vid utflyktsmål. Det indikerar
att de som laddat vid utflyktsmål inte gör det under längre tid än vad man ändå
skulle stannat.
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Figur 8. Ruttval, elbilar och bensinbilar

Figur 8 visar de valda rutterna som elbilar och bensinbilar har körts. Fast
skillnaderna inte är så stora verkar det som om att elbilarna kör en rakare sträcka,
och i större utsträckning använder huvudleder istället för småvägar. Det kan bero
på att man vill nå sin destination via kortaste vägen för att vara säker på att man har
tillräckligt med räckvidd.
Den här hypotesen har testats med hjälp av kördata. Först har en omvägsfaktor
beräknats för varje resa. Kortaste avståndet över vägnätverket har jämförts med
avståndet som verkligen har körts.
I Tabell 8 visas genomsnittsvärden för omvägsfaktorerna. Det visar sig att det inte
finns någon skillnad mellan omvägsfaktorn för elbilar och bensinbilar, varken för
samtliga resor eller för resor över 50 kilometer.

Omvägsfaktor (alla resor)
Omvägsfaktor (resor >50 km)
Omvägsfaktor (kedjeresor VisbyFårö/Fårösund)

Genomsnittsvärde
Elbilar
1,349
1,175
1,179

Genomsnittsvärde
Bensinbilar
1,350
1,204
1,256

p-värde
0,966
0,411
0,003

Tabell 8. Jämförelse av omvägsfaktorer

Nästa analys beaktar endast resor mellan Visby och Fårösund och beaktar även
kedjeresor. Även om det inte finns skillnader mellan omvägsfaktorn för enskilda
resor, så kan det finnas omvägar som innehåller mindre stopp. Dessa kedjeresor
innebär att man inte kör rakaste vägen från Visby till Fårösund, utan att man gör en
omväg och gör kortare stopp på vägen. Därför har alla kedjeresor som går från
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Visby till Fårö/Fårösund analyserats separat. I Tabell 8. Jämförelse av
omvägsfaktorer finns en jämförelse av omvägsfaktorerna på just den här sträckan.
Här visar det sig att det finns en signifikant högre omvägsfaktor för bensinbilarna
än för elbilarna, vilket överensstämmer med bilden i Figur 8
I enkätundersökningen har det även ingått frågor om deltagarnas erfarenheter med
elbilsuthyrningen. Enkätsvaren har kopplats till kördata för att undersöka vilka
samband som finns mellan å ena sidan deltagarnas erfarenheter och å andra sidan
mer objektiva värden såsom reseavstånd och parkeringstid. Data har registrerats
under 201 kördagar. De flesta respondenter har hyrt bil under en dag, men det finns
några respondenter som har hyrt bil under upp till 6 dagar.
Det verkar finnas ett positivt samband mellan upplevd räckviddsångest och totalt
reseavstånd. Deltagare som har angett att de kände att elbilens räckvidd var
begränsande gjorde signifikant längre resor (ANOVA, p-värde=0,011).
Räckviddsångest verkar vara kopplad till verkliga beteendet snarare än att de som
har högst räckviddsångest kör minst.
Slutsatser forskningsfråga 2 och 3

Det verkar inte vara slump vem som hyr elbil på Gotland. Deltagarna som har hyrt
elbil är mer benägna att redan ha funderat på att byta till elbil och elbilsuthyrning
är ett bra sätt för den redan intresserade gruppen att bli mer bekant med elbilen och
dess egenskaper. Projektet Elbilslandet når i mindre grad den stora grupp som inte
har funderat på att byta till elbil än.
Efter ett halvår respektive ett år har drygt en femtedel av de som hyrt elbil gått fram
i förändringsprocessen mot elbilsanvändning, så generellt finns det en
framskridande trend. Analysen har dock baserats på ett begränsat antal
respondenter, så resultaten måste tolkas med försiktighet. Benägenheten att flytta
fram från Contemplation till Preparation och Action förutsätter också att man tänker
köpa en ny bil, vilket är en ganska specifik situation.
Elbilarnas körmönster är inte så annorlunda från bensinbilarnas körmönster.
Elbilarna har använts för färre resor men medelavståndet för dessa resor är lite
större. Dessutom står de stilla kortare under dagens gång, vilket innebär att de
används mer intensivt, och längsta parkeringstiden är signifikant kortare, vilket kan
betyda att elbilsladdning inte tar mycket mer tid än det som vanligtvis används för
parkering. Då en majoritet av de som laddat, har laddat sin elbil vid en
snabbladdare, är det bra att placera dessa snabbladdare vid intressanta ställen där
man kan göra en mindre aktivitet såsom att fika eller handla. Det har hittats en högre
omvägsfaktor för bensinbilar än för elbilar just för sträckan Visby-Fårösund, där de
som hyrt elbilar har en tendens att köra kortaste vägen i högre grad än vad de som
hyrt bensinbilar gör.
Forskningsfråga 4: Affärsmodeller för snabbladdare och hyrbilar

Huvudansvaret för denna forskningsfråga har legat hos Solkompaniet.
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Hyrbilar

De viktigaste faktorerna som gör en bil attraktiv som hyrbil är att den är enkel att
hyra ut, uppskattas och efterfrågas av hyrestagarna, att andrahandsvärdet är
förutsägbart och värdeminskningen låg.
Elbilars andrahandsvärde upplevs idag som osäkert vilket bör kunna härledas till en
liten och omogen begagnatmarknad, osäker kostnad och livslängd för batterier,
kortsiktiga regler och stödsystem samt den snabba utvecklingen – det kommer hela
tiden bättre elbilar till lägre priser. Tillsammans med ett högt inköpspris gör det att
hyrbilsföretagen upplever den ekonomiska risken som större med elbilar jämfört
med vanliga bilar. Det ser dock ut det håller på att ändras i och med att elbilar ökar
i popularitet vilket tycks återspeglas i allt bättre andrahandsvärde. Exempelvis
bedömer Auto Motor & Sports i ett test 2017, att elbilen Hyundai Ioniq får en lägre
värdeminskning än motsvarande hybridbil. Andrahandsvärdet kan snabbt komma
att svänga till elbilens fördel, dels på grund av dess ökade popularitet, men även då
traditionella bilars andrahandsvärde, till följd av lagstiftning, snabbt kan bli en
osäkerhetsfaktor – exempelvis genom de förbud för dieselbilar som nu diskuteras i
flera städer. I dag verkar dock andrahandsvärdet och ett högre inköpspris
hämmande för introduktionen av elbilar inom hyrbilssektorn på Gotland.
En viktig skillnad mellan elbilar och traditionella bilar är att hyrestagarna inte
kräver att bilarna ska lämnas tillbaka fulladdade, då det innebär ett för stort omak
för hyrestagaren. Omaket tillfaller istället uthyraren som behöver återladda bilarna
innan de hyrs ut igen, något som inom projektet främst har skett nattetid.
För underlätta återladdningen av bilarna, är det en stor fördel om det finns tillgång
till laddning i anslutning till uthyrningsplatsen. Alla uthyrare har haft den
möjligheten och laddningen har främst skett nattetid genom vanligt vägguttag (10
ampere, 2,3 kW). Ett problem med att hyra ut elbilar är att det är vanskligt att boka
in en ny kund i nära anslutning till att bilen returneras – batteriet kan vara urladdat
och det tar tid att återladda. Visby Gästhamn har hanterat det genom att ta en lägre
hyra för kunder som returnerade bilarna på kvällen (bilen kan då laddas över natten)
än för de som returnerade den dagtid. Europcar hade inte den möjligheten då man
är styrda genom de möjligheter som Europcars centrala bokningssystemet erbjuder.
Då Europcar i regel hyr ut bilarna flera dagar (i snitt 3,9 dygn per uthyrningstillfälle)
är problemet mindre jämfört med gästhamnen, som i genomsnitt hyr ut bilarna 1,2
dagar/tillfälle. Att ha en lägre dagshyra än dygnshyra har varit lyckat för Visby
Gästhamn och möjliggjort återladdning av bilarna över natten.
Uthyrarnas kostnad för strömmen är relativt liten (typiskt 20 kr/bil och laddtillfälle).
Däremot kommer en större övergång till eldrift att kräva tillgång till ganska hög
effekt, vilket i sig är en kostnad. Rimligtvis kommer återladdningen inte att ske
genom vägguttag utan med laddboxar som är lastdelade; något som också innebär
en kostnad. Dessa kostnader måste täckas genom bilarnas hyresintäkter. Jämfört
med att tanka fossila drivmedel är drivmedelsvärdet av att återlämna en bil med
tomt batteri i storleksordningen 135 kr idag (15 mil* 0,6 mil/liter * 15 kr/liter) och
det dubbla när räckvidden dubblas. Det värdet bör mer än väl räcka för att bekosta
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den laddinfrastruktur som behövs för återladdning av elbilarna och även utgöra en
möjlig intäktskälla.
Ytterligare en utmaning för elbilarna på hyrbilsmarknaden, är att det krävs mer
information vid uthyrningstillfället, eftersom hyrestagarna i regel har låg kunskap
om hur elbilar fungerar. Inom projektet har det här delvis hanterats genom att ta
fram instruktioner som beskriver framförallt hur laddningen går till och vilken
räckvidd som kan förväntas. För Nissan Leaf har även en körinstruktion tagits fram.
Trots alla utmaningar för elbilar som hyrbil visar erfarenheter från projektet att
bilarna är mycket uppskattade av hyrestagarna, 70 % av de som hyrde Nissan Leaf
med det stora batteriet tycket totalupplevelsen var bättre jämfört med en vanlig bil
och endast 3 % tyckte att den var sämre. Från enkäterna framgår också att
hyrestagarna blir nöjdare ju längre räckvidd elbilen har, och då nästa generation
förväntas ha dubbelt så lång räckvidd som projektets bilar, är det rimligt att tro att
elbilarnas popularitet som hyrbil ökar ytterligare – när räckvidden ökar minskar
eller försvinner behovet av att ladda under en dagsetapp och för kunden finns då
bara fördelar med en elbil jämfört med en traditionell bil.
Förutsättningarna för elbilar att slå igenom på hyrbilsmarknaden är goda då de
uppskattas av hyrestagarna. Utmaningen ligger dock i att göra elbilarna attraktiva
för uthyrarna, som idag har få incitament att gå över till eldrift – elbilen är mer
omständlig att hyra ut och värdeminskningen är fortfarande en osäkerhetsfaktor. Så
länge hyrbilsföretagen tjänar mer på traditionella bilar får elbilarna svårt att slå
igenom i stor skala. En ökad efterfrågan från kunder, högt och förutsägbart
andrahandsvärde samt ett lägre inköpspris för elbilar är viktiga faktorer för att öka
dess popularitet som i hyrbilsbranschen.
Det ska också nämnas att det som undersökts i detta projekt är hyrbilar som hyrs av
turister. En annan marknad är hyrbilar som hyrs i till arbetsresor, där är
dagsetapperna troligen betydligt kortare än på Gotland där många ofta kör över 20
mil per dag.
Snabbladdning

De snabbladdningsstationer som finns på Gotland ägs av Vattenfall (Visby,
Fårösund och Hemse), Charge&Drive, (Fortum, McDonalds) och Clever (temporär
laddstation på Statoil 2015 och vid Volkswagens återförsäljare 2016). Att
snabbladda är förknippat med en kostnad och det går inte att betala direkt med
kontokort eller kontanter vid någon station. Enklast är att använda ett förregistrerat
laddkort; Vattenfall har även en telefonapplikation där ett kontokort kan registreras
och vid McDonalds går det att använda mobiltelefon och Wy Wallet. Att ladda ner
telefonapplikationer och registrera sig på Wy Wallet är dock tidskrävande och inte
något alla vill eller kan göra; speciellt utländska turister med begränsad tillgång till
mobilt internet, har svårt att använda sin telefon vid betalning.
För att göra snabbladdning enkel har samtliga uthyrarna förregistrerat laddkort som
hyrestagarna har möjlighet att få tillgång till. Visby Gästhamn hyrde ut laddkort till
ett fast pris per dag där fri laddning ingick. 2015 var priset 50 kr/dag vilket visade
sig vara för lågt för att täcka kostnaden (ca 70 kr/dag). Till säsongen 2016 höjdes
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därför priset till 85 kr/dag. 2015 debiterade Europcar laddkostnaden i efterhand
baserat på laddinformation som inhämtades från Vattenfalls laddportal. Det var
dock omständligt varför man till 2016 planerade att ta ut en fast avgift för
laddkorten enligt: 100 kr/dag ett, 80 kr/dag två och 50 kr/dag för ytterligare dagar.
Europcars prissättning motiveras av att ju fler dagar en bil hyrs, desto kortare körs
den per dag, och med det minskar behovet av snabbladdning. Det här har dock inte
tillämpats i praktiken utan laddkorten har ofta ingått i bilhyran; kostnaden för korten
är relativt låg och man har inte ansett att det varit värt besväret att administrera
laddkorten för några enstaka bilar.
Säsongen 2015, när laddkortet kostade 50 kr/dag, valde knappt 70 % av Visby
Gästhamns kunder att addera ett laddkort till hyran. 2016 när kortet kostade 85
kr/dag sjönk den siffran till ca 50 %. Den stora minskningen antyder att vissa som
skulle haft användning av snabbladdning valt att inte köpa till ett laddkort, något
som kan inverkat negativt på deras upplevelse av elbilsresan.
Sett från uthyrarens perspektiv hade det varit önskvärt och mycket enklare om
kunden kunde betala med eget kreditkort direkt vid laddstationen, då hade uthyraren
sluppit administrera laddkort samtidigt som hyrestagaren endast behövt betala för
faktisk laddning. På sikt kan det finnas en affärsmöjlighet för uthyrarna i att
tillhandahålla och administrera laddkort, men utvecklingen gör troligen att
systemen med laddkort spelar ut sin roll – vid en stor övergång till eldrift lär
hyreskunderna ha med sig egna laddkort och troligen kommer smartare lösningar
att implementeras som även inkluderar kreditkort.
Över lag är dock uppfattningen att de som valt till ett laddkort upplevt det som
prisvärt och enkelt, speciellt för de som endast hyrt bil en dag. I en situation när
bilen hyrs en längre period är systemet med ett fast dagspris mindre attraktivt då
laddkortet kanske endast behövs någon enstaka av hyresdagarna.
Destinationsladdning

Antalet destinationsladdare på utflyktsmål har succesivt byggts ut och är ett bra
komplement till snabbladdarna – många passar på att ladda när man ändå besöker
ett utflyktsmål. Det har varit upp till respektive utflyktsmål att avgöra om man ska
ta betalt för laddningen och vid vilka tider laddning ska vara tillåten.
Laddstationerna har dock inte inkluderat någon betallösning så eventuell betalning
har fått hanteras manuellt. Vid utvärderingen av säsongen 2014 var intresset för att
ta betalt relativt låg, de flesta utflyktsmålen ser laddstationen som en service till
sina gäster och förväntar sig att gästerna spenderar betydligt mer än kostnaden man
laddar för. Utflyktsmålens typiska laddkostnad är i storleksordningen 4 kr/timma
vilket i de flesta fall är lite i förhållande till vad man spenderar på utflyktsmålets
utbud.
Intresset för att ta betalt för laddning har dock ökat under 2015 och 2016, framförallt
hos de utflyktsmål som erbjuder laddning övernattning. Där ser man också i större
utsträckning ett behov av att sätta upp flera laddstationer då fler och fler
övernattande gäster har elbil och vill ladda över natten. Då laddning nattetid innebär
att en elbil ockuperar en laddstation hela natten, medför det snart ett behov av att
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installera grupper av laddstationer, något som innebär en avsevärd högre kostnad,
vilket driver intresset av att ta betalt för laddning.
I och med att elbilarnas räckvidd ökar kommer laddmönstret i allt större
utsträckning gå mot att ladda nattetid och ofta kommer bilens räckvidd klara nästa
dags resa. De få gånger som man kör längre än vad elbilens räckvidd medger,
förmodas trenden gå mot snabbladdning snarare än destinationsladdare vid ett
utflyktsmål. Utvecklingen innebär att utflyktsmål där man bara stannar någon
timma, över tid kommer att minksa i betydelse som laddplats. En framtida
affärsmöjlighet kan dock vara att erbjuda semisnabb laddning (6–15 mil/timma),
men det är till viss del avhängigt av teknikutveckling och val av laddstandard –
antingen behöver semisnabba likströmsladdare bli billigare eller så behöver fler
bilmodeller ha ombordladdare med stöd för trefasladdning.
Många utflyktsmål som ingår i projektet har destinationsladdare med låg effekt och
det är viktigt att poängtera att de fortfarande spelar en betydande roll för att
möjliggöra ett flexibelt elbilsåkande på ön; inte minst för de med laddhybrider som
har kort räckvidd. De flesta av utflyktsmålen uppger också att antalet gäster som
nyttjar deras laddstation ökat kraftigt mellan säsongerna och det är nog en trend
som kommer att fortsätta några år till då elbilar med längre räckvidd först kommer
att bli vanliga på marknaden om ett flertal år, samtidigt som de bilar som säljs idag
kommer att finnas kvar under många år.

Informationsspridning
Forskningsresultaten kommer att presenteras på två internationella konferenser:
”14th NECTAR International Conference: Transport in a networked society Thematic
session
Cluster
2:
Policy
and
Environment”
(http://eventos.ucm.es/6146/detail/14th-nectar-international-conference_transport-in-a-networked-society.html#), samt ICEP 2017 - Symposium on
sustainable transport behavior, som är en del av International Conference on
Environmental Psychology “Theories of change and social innovation in transitions
towards sustainability” (http://www.icep2017.org/). Dessa internationella
konferenser kommer att äga rum maj/juni respektive augusti/september 2017.
Utöver spridning av forskningsresultaten har projektet kommunicerats genom en
rad kanaler och media enligt nedan.
Gotlands laddkarta sommaren 2015

En laddkarta över alla Gotlands laddstationer trycktes i 5 000 exemplar både
säsongen 2015 och 2016 som distribuerades till turistinformation, hotell,
utflyktsmål med laddstation, till uthyrare av elcyklar och fanns tillgänglig i samtliga
hyrbilar, se Figur 9 nedan.
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Figur 9. Framsidan av laddkartan säsongen 2016.

Plats och adress för samtliga öns laddstationer framgick, samt utflyktsmålens
erbjudanden, se Figur 10 nedan.

Figur 10. Exempel på presentation av utflyktsmål.

Kartan innehöll också en avståndsmatris samt en indikering över hur mycket
batterikapacitet som krävs för att nå respektive plats (från Visby där bilarna hyrdes
ut), se Figur 11 nedan. Batterikapaciteten angavs för ”riktiga” elbilar och Renault
Twizy, men då det de elbilar som hyrdes ut (speciellt under säsongen 2016) hade
en stor variation i räckvidd, var indikeringen något missvisande.
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Figur 11. Avståndsmatris mellan strategiska samhällen och utflyktsmål till vänster. Till höger
batterisymboler som indikerar ungefärlig strömförbrukning till respektive utflyktsmål per
biltyp (från Visby).

Information om projektet, allmän information om elbilar samt vilka aktörer som
hyrde ut elbilar presenterades på baksidan av kartan, se Figur 12.

Figur 12. På baksidan av kartan finns allmän information om projektet och elbilar.

Telefonapplikation Elbilslandet Gotland

Telefonapplikationen, som togs fram till projektet 2014, uppdaterades inför både
säsongen 2015 och 2016 till att fungera med de senaste operativsystemen både på
android- och i-Phone. Mindre förbättringar och nya filterfunktioner adderades inför
båda säsongerna. Applikationen hade fyra huvudsakliga funktioner:
1. Presentera laddstationer i en kartbild
2. Beräkna körsträckan och körtid till vald laddstation
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3. Presentera utflyktsmålet och vad det har att erbjuda samt laddstationens
specifikationer. Här skiljer sig applikationen gentemot de flesta andra, som
främst fokuserar på att presentera laddstationen – då laddning innebär en
avsevärd väntetid finns dock ett värde i att presentera utflyktsmålet också.
4. Navigation till valt utflyktsmål

Figur 13. Tre skärmdumpar från telefonapplikationen Elbilslandet. Till vänster en dynamisk
kartvy över Gotland och dess laddstationer. I mitten avstånd och körtid till valt utflyktsmål.
Till höger presenteras det valda utflyktsmålet med bild och text samt laddstationens
specifikationer

Sociala medier

En hemsida har byggts upp där all information om projektet finns samlat, så som
laddkarta, information om var man kan hyra elbil, resultat från projektet,
kontaktuppgifter mm, se Figur 14 nedan. Under projektperioden har ca 20 000
besök loggats på hemsidan.
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Figur 14. Startsida för Elbilslandets hemsida. Hemsidan återfinns under adressen
www.elbilslandet.se

Projektet har också en Facebooksida där nyheter och erfarenheter kring elbilar och
projektet kontinuerligt kommunicerats och diskuteras. Sidan har fått mycket
uppskattning och har för närvarande närmare 1 500 följare.
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Figur 15. Elbilslandet har en uppskattad Facebooksida där erfarenheter kring elbilar och
projektet kommuniceras kontinuerligt.

Media

Inom projektet har mycket fokus lagts på att kommunicera projektet för att på så
vis sprida kunskapen om elbilarnas introduktion i samhället. Det, tillsammans med
ett lyckat projekt, har resulterat i stor uppmärksamhet och spridning:
• 2016-11-22: Gotland Allehanda: Elbilar på framfart - men
laddningsfrågan avgör
• 2016-09-27: Hela Gotland. Pionjärer främjar elbilens framfart
• 2016-07-05: Ny Teknik, Almedalsbilaga: Succé för elbilsuthyrning
• 2016-05-23: Gotland Allehanda.
• 2016-05-21: Gotland Allehanda, Ensidig satsning på biogas kritiseras
• 2015-05-31: SVT Nyheter Öst: Ny elbilssatsning på Gotland
• 2015-09-01: Elbilen Sverige
• 2015-05-29: Gotland Allehanda, Nya laddstationer för elbilar i sommar
• 2015-05-28 Helagotland, Elbilslandet storsatsar på laddningsställen
• 2015-05-22: Gotlands tidningar: Fler möjligheter till alternativ i tanken
Seminarier och event

•

2017-03-22 Frukostseminarier KTH: Elbilen som hyrbil
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2017-01-16, Solelbilar Jämtland: Presentation av lärdomar från
Elbilslandet Gotland
2016-07-04, Tillsammans med Naturskyddsföreningen anordnar vi
Almedalsseminariet ”Hur miljövänlig kan elbilen bli”
2016-07-06, Arrangerar vi Almedalsseminariet ”Elbilen slår igenom 2018,
men var ska man ladda?)
2016-07-06, Arrangerar vi seminariet ”Hur blir Svensson elbilist”
tillsammans med 2030-sekretariatet.
2016-05-28, Landsbygdsriksdagen Gotland: Sol, vind och elbilar – kan
landsbygden leda omställningen till ett fossilfritt Sverige
2016-05-28, Landsbygdsriksdagen Gotland: gotländsk energi – 100 %
förnybart på solens och vindarnas ö?
2015-08-14, Mötesplats Skåne. Laddad turism
2015-07-02, Invigning av årets satsning på Almedalsveckan genom
seminariet Elbilslandet Gotland – elbilar och laddinfrastruktur i
praktiken.
Fototävling 2015. Under säsongen 2015 anordnade vi en fototävling för att
även engagera de som kom med egen elbil till ön. Klisterlappar med
information om fototävlingen sattes upp på öns laddstationer.

2015-07-20: Orlandos Jamaican. Tillsammans med popuprestaurangen
Orlandos Jamaican i Fårösund erbjöd vi ”elbilstaxi” fram och tillbaka
mellan Visby och Fårösund under en kväll när restaurangen hade fokus på
ekologisk mat.
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Synlighet och annonser

Tillsammans med projektets samarbetspartners har projektet synts i ett flertal
kanaler.
• BRA (tidigare Gotlandsflyg): 2015 och 2016: Synlighet på hemsida,
synlighet i nyhetsbrev, synlighet i ombordtidningen (ombordtidningen
finns i flygplan på alla destinationer i Sverige, endast 2015).
Ombordtidningen har ca 260 000 läsare, hemsidan besöks av ca 600 000
per år (Gotlandsflyg). Nyhetsbrevet når 40 000 (Gotlandsflyg).
• Destination Gotland: 2015: Synlighet på hemsidan över aktiviteter.
Synlighet på båtarnas tv-skärmar. Synlighet i nyhetsbrev. Inget samarbete
2016. Hemsidan har ca 3,5 miljoner besökare årligen och nyhetsbrevets
skickas ut till ca 260 000 adresser.
• Annons i Gotlandsguiden, halvsida 2015, helsida 2016. Gotlandsgudien
trycks i 180 000 exemplar, den finns på båtarna, runt om på ön och är en
av de viktigaste informationskanalerna för de som besöker ön.
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Figur 16. Helsidesannons Gotlandsguiden 2016
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Bilagor
•

Bilaga A, Administrativ bilaga

•

Bilaga B, Enkät svensk 2016

•

Bilaga C, Enkät laddvärdar 2016

•

Bilaga D, Leaf körinstruktion

•

Bilaga E, Twizy körinstruktion

•

Bilaga F, Instruktion uthyrning av elbil Visby Gästhamn

•

Bilaga G, Enkät uppföljning svensk 2016

•

Bilaga H, Laddkarta 2015

•

Bilaga I, Laddkarta 2016

