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1. Inledning
Denna förstudie har utförts av Suderbyn People-Care ek.förening i ett samfinansierat
projekt med LEADER-Gute och ämnar vara vägledande för framtida etableringar av
fossilfri carsharing1 på Gotland. Förstudien är ett resultat av en utlysning för lokala
projekt inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Särskilt fokus på
fossilfria bio-drivmedel, såsom lokalt producerad biogas, efterfrågades i utlysningen. Då
den tekniska utvecklingen tydligt visar på en generell elektrifiering av fordonsflottan har
dock förstudien valt att även inkludera fordon med andra fossilfria eller koldioxidneutrala
alternativ till drivmedel som en del av klimatsmarta transporter.
Suderbyn People-Care ek.förening och dess medlemmar har sedan 2013 bedrivit en
intern, icke vinstdrivande verksamhet för bilpool och carsharing 10 km söder om Visby,
med 4 st biogasdrivna fordon fördelade på ca 30 användare. Med bakgrund av denna
erfarenhet har Suderbyn initierat denna förstudie som ämnar vara stöd till dig och er som
har eller skulle kunna ha intresse av att antingen starta och driva en förening eller annan
typ av verksamhet för klimatsmarta transportlösningar, främst i form av
fossilfri-carsharing, på Gotland. Den även till dig som är nyfiken på ansluta din egen bil
till uthyrning och delning, eller inte har egen bil men gärna skulle vilja använda vid
tillfällen i vardagen. Kanske är du nyfiken på att bli medlem i en förening för carsharing
eller bara vill få bättre förståelse för hur du kan hitta ekonomiska och klimatsmarta
transportlösningar för dig och ditt hushålls mobilitetsbehov?
Målet med förstudien är att med hjälp av en inledande omvärldsanalys presentera
perspektiv på möjliga utvecklingar inom vårt transportsystem samt hur dessa kan vara
viktiga komponenter till att skapa mer eller mindre hållbara lösningar för både användare
och klimat. Att dela på fordon och resurser, likt i en carsharing, och därmed minska
andelen privat ägande och öka resurseffektiviteten, kan vara en modell som visar sig
vara gynnsam för både dess användare och miljön. Fördelarna kan bland annat vara
förbättrad ekonomi, mer aktiv livsstil, större interaktion i lokalsamhället, mer klimatsmarta
fordon och transporter, tillgång till fler fordonsmodeller m.m. Varje område, med dess
invånare, utformning och förutsättningar, är dock unikt och lösningar måste därför
utformas baserat på det lokala behovet.
Samtidigt som det går att finna många potentiella fördelar med delat ägande så finns det
även många utmaningar med att hitta fungerande modeller. Detta kanske främst gäller
utanför större stadsmiljöer och på glesbygd där privat bilägande ofta ses som
nödvändigt. Kanske är detta något som kan behöva utmanas i vissa avseenden för att vi
som medborgare på Gotland tillsammans ska kunna nå ett fossilfritt och koldioxidneutralt
samhälle till år 20452?

1
2

Begreppen carsharing förklaras närmare i avsnitt 3: Utveckling inom transport och mobilitet.
Mer om klimatmål och miljö i avsnitt 2: Omvärldsanalys.
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2. Omvärldsanalys
Eftersom att investeringar, bl.a på fordon och tekniska lösningar, vid start av en
verksamhet som carsharing ofta innebär stora kostnader, vill vi inleda denna förstudie
men en omvärldsanalys3. Detta för att skapa en uppfattning av nuvarande och
kommande utveckling, främst inom klimatarbete, energi, fordons och transportsektorn.
På så sätt hoppas vi skapa förutsättningar för dig som aktör eller konsumenter att göra
mer medvetna val i hänsyn till bl.a klimatpåverkan, ekonomi och livsstil.

Klimatkris och omställningsarbete
Det har under senaste åren, efter rapporten från IPCC4, blivit mer uppenbart att
mänskligheten tros vara i behov av en nära akut omställning, och att vi har en global
koldioxidbudget att förhålla oss till i arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Om vi inte lyckas
undkomma en höjning av den global medeltemperaturen på 1.5 - 2°C, vilket främst
orsakas av växthusgaser från mänsklighetens aktiviteter, riskerar vi att bevittna en kraftig
intensifiering av den massutrotning av jordens djur- och växtliv som vi redan kan se
starten av. Den instabila väderlek och klimat som tros bli konsekvenserna inom om par
decennier antas hota existensen av alla biosfärens livsformers, inklusive människans.
Med bakgrund av detta är nu miljöarbete och bl.a Agenda 2030 centralt i de flesta
aktörers verksamhetsplanering i Sverige, likaså hos Region Gotland5 och Länsstyrelsen
Gotland6. I deras strategier finns analyser över lokala utmaningar, förutsättningar, råd
och åtgärder inom omställning för Gotland, dess invånare och aktörer.
Under 2019 utsågs Gotland, av Sveriges regering och Energimyndigheten genom
uppdraget Energipilot Gotland7, till den region i Sverige som ska ta en ledande position i
omställningsarbetet mot ett fossilfritt samhälle. Detta innebär bl.a att koldioxidutsläppen
på ön måste minskas kraftigt till 2030 samt att Gotland förväntas vara koldioxidneutralt
år 2042, tre år före övriga Sveriges utsatta mål, år 2045. Omställningen från dagens
lösningar och system till ett klimatneutralt Gotland kommer bli mycket omfattande och
behöva inkludera alla öns invånare, företag, myndigheter och besökare, där samverkan
är ett av ledorden.
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Baseras på ett samlat intryck från branschrelaterad media, forskning, strategier och rapporter från
institutioner och myndigheter m.m. Vidare referenser finns att finna i dokumentets källhänvisningar.
4
Intergovernmental Panel on Climate Change
5
Energi 2020 - På väg mot ett hållbart samhälle. Region Gotland
6
Tillsammans mot 2030 - en Energi och Klimatstrategi för Gotland. Länsstyrelsen Gotland
7
Färdplan för att möjliggöra att Gotland blir pilot i ett hållbart energisystem. Energimyndigheten, ER
2019:9
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Rapporter såsom “Bortom BNP-tillväxt, scenarier för ett hållbart samhällsbyggande”8
visar på troliga behov av ändrade beteendemönster gällande ägande och konsumtion. Vi
måste drastiskt minska vårt enskilda och gemensamma ekologiska fotavtryck som
svenska- och globala medborgare. Centralt i omställningen, där vikten av minskade
föroreningar av växthusgaser, gifter och plaster är stort, blir att gå ifrån dagens
petroleum- och fossilbränsle-beroende till ett mer kretslopp-fokuserat och decentraliserat
energisystem. På Gotland kommer detta innebära stort behov av utbyggd produktion av
sol- och vindel, runt om på ön, där elbilarna med sina batterier kan komma att få en
viktig funktion9. Biomassa antas också bli en viktig del i det lokala kretsloppet av energi
och näring i ett fossilfritt system, där biogasproduktion med dess biogödsel kan behöva
skalas upp från sin nuvarande kapacitet på Gotland.
Utveckling inom energi och transport
Trots att klimat-dialogen varit aktiv under flera decennier kan vi konstatera att
teknikutvecklingen aldrig gått snabbare än nu i sökan efter mer hållbara system och
lösningar. Detta gör det svårt att förutspå vad som kommer att hända och när, samt vad
dessa lösningar kommer att innebära eller kosta för Gotlands befolkning om 1, 3, 5, 10,
eller 20 år. Säkert är att många nya tekniker och innovationer på både teknisk och social
nivå kommer fortsätta introduceras i vår vardag under kommande tid. Just snabbare vi
börjar använda och ta till oss av vissa av dessa tekniker, t.ex elbilar, desto bättre anses
det vara med hänsyn till en snabbt minskande koldioxid-budget10.
Ny teknik och digitala lösningar har introducerat många nya mönster gällande
konsumtion och social interaktion. Vissa av dessa hjälper till att öka vår effektivitet,
klimatsmarthet och välbefinnande i vår vardag. Andra kan ses mer som en distraktion
eller belastning för individen, samhället eller miljön. En fortsatt utökad integrering av
dessa tekniker i våra liv, tillsammans med ökad användarupplevelse, är att förväntas och
kan vara en förutsättning för att carsharing ska kunna ses som ett attraktivt alternativ till
privat bilägande.
Elektrifiering och automation blir mer och mer vanligt i både industriella processer och
vår vardag, vilket tydligt märks med den nya generationens vägfordon, där några
modeller inom kommande år förväntas vara kapabla att vara helt självkörande11. Nästan
alla fordonstillverkare satsar nu (2019) på elbilar med flera modeller under utveckling
och en förväntad introduktion av ett stort antal alternativ under kommande år. Som
exempel på denna trend bland traditionella fordonstillverkare har Volvo
meddelat12 att de under 2025 kommer ha minst 50% av sina modeller och försäljning
baserat på fordon med ren eldrift, och merparten av resterande utbud på
laddhybrider13.
KTH, IVL, VTI Svenska Miljöinstitutet, Lunds Universitet, Södertörns högskola och Tillväxtanalys: 2018
Mer om detta under avsnittet Elbil.
10
Klimat- och koldioxidbudget för Gotland utarbetas under 2019-2020 av Regionsstyrelsen på Gotland
11
Mer om detta under avsnittet Automation
12
Uttalande på https://www.volvocars.com/se, 2019
13
Mer om detta under avsnittet Hybrider
8
9
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Inom fordons- och drivmedels-industrin har ökat miljöperspektiv bl.a inneburit att flera
länder satt slutdatum för försäljning av bilar med förbränningsmotorer avsedda fossila
drivmedel och infört strikta styrmedel för snabbare introduktion av miljöbilar, bl.a Kina
och Indien.
I Sverige, liksom i flera andra länder inom EU, inträffar försäljnings-stoppet av
fossilbränslebilar år 2030. Stadskärnor i Europa har börjat förbjuda trafik med
dieseldrivna fordon och drivmedel med minskat fossilt bränsle till förbränningsmotorer
utvecklas således snabbt av oljebolag och andra aktörer. Många stadskärnor i Sverige
och runt om i Europa ritas och byggs om för att fokusera mindre på personbilens behov i
mån av vägrum och parkering, för att i stället favorisera cykel, gång och publika
transporter. Resultatet av dessa åtgärder förväntas vara mer smarta, användarvänliga
och människo-anpassade miljöer med bl.a förbättrad luftkvalitet som mål. Detta är inte
minst aktuellt i Visby som länge legat över de av EU godkända gräns-nivåerna. En stor
anledning till detta anses vara kalkning av vintervägar, användning av dubbdäck samt
avgaser från en av landets äldsta fordonspark. Nya transportmönster och tekniker skulle
därmed kunna ha stor positiv effekt.
Den 1 juli 2018 inträdde ett nytt bonus malus-system i Sverige. Det innebär att bonusar
upp till 60 000 kr (2019) ges vid nyköp av fordon med låga utsläppsnivåer (el,
laddhybrid, icke-konverterad biogas), medan förhöjda skatter läggs på fordon med höga
utsläpp (bensin, diesel). Beroende på typ av drivmedel och utsläppsvärden kan man på
transportstyrelsens sida för bonus malus14 göra beräkningar för bonus och skatter på
varje aktuellt fordon.
“Gröna bilister” är en förening och informationssida kring miljömedvetna transporter som
ger information och råd till olika typer av mer eller mindre utsatta målgrupper i samhället.
Där behandlad bl.a begreppet mobilitet och ekologiska fotavtrycket av det privatägda
fordonet som ofta står still upp till 95-97% av tiden på dygnet. Besök
“http://www.gronabilister.se” för mer information och länkar till finns bra information och
råd kring miljömedveten bilism i Sverige.

14

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus
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Trender och utveckling inom transport och mobilitet15
Nedan kommer utvalda exempel på utveckling för olika drivmedel och trender inom
transport- och fordonsutveckling:
MaaS - Mobility as a Service
Begreppet MaaS har under senaste åren blivit vanligt förekommande i anknytning till
transport och infrastruktur. Detta syftar till att se transport och mobilitet som en tjänst
istället för ägande. Kollektivtrafik eller taxi är några exempel av MaaS som vi redan är
vana med, men med nya användarvänliga lösningar förväntas fler introduceras i vårt
transportsystem (t.ex car- eller ridesharing och automation) vilket ofta innebär ett
minskat behov av nyttjande eller ägande av privata fordon. Tack vare utvecklingen av
digitala och mobila tjänster har vi under det senaste decenniet, genom nya tjänster och
appar, kunnat följa introduktionen av ändrade transport-beetenden och modeller
baserade på delningsekonomi för bland annat MaaS. Dessa lösningar kan innebära
ökad möjlighet till mobilitet för ett flertal befolkningsgrupper, t.ex de som saknar körkort,
tillgång till eget fordon eller pga andra anledningar har begränsad mobilitet i sin vardag.
Uber är ett av flera vinstdrivande företag som med hjälp av digital teknik och
användarvänlig plattform låter sina kunder och frilansande förare köpa och använda
olika mobilitetstjänster, ofta baserade på så kallade peer-to-peer system (direkt
kommunikation mellan användare och tjänst. AirBnb är ett exempel för delning av
boende som skulle kunna vara ganska likt en carsharing-tjänst).
Det pågår idag arbete på många platser i Sverige för att skapa modeller, lagstiftning och
plattformar för hur MaaS smidigt ska kunna integreras mellan privatpersoner,
marknadstjänster och stamnät (kollektivtrafik) för att maximera användarvänlighet och
klimatnytta. Detta sker vanligtvis först inom och i anslutning till större stadsmiljöer, men
lösningar utvecklas även för landsbygden. Detta berörs närmare under avsnitten
Automatisering och Eldrift.
Carsharing/bildelning
Carsharing är en typ av resursdelning som innebär att en fordonsägare (en förening,
företag, myndighet eller privatperson) låter sitt eller sina fordon vara tillgängliga för andra
användare att hyra och nyttja. Att använda tjänst för carsharing betyder oftast att man
som förare och användare har tillgång till att boka och använda ett eller ett antal fordon
på mer eller mindre regelbunden basis. Fordonen delas således av flera person, hushåll
eller företag, ofta inom ett begränsat område och är ofta en blandning mellan små,
kompakta bilar upp till lätt lastbil, som inte ägs privat av användaren utan istället av en
annan person, förening/kooperativ eller företag. Ägaren sköter ofta system för bokning

YouTube-kanaler som Fully Charged, Top Gear o
 ch Transport Evolved anses idag vara auktoriteter
gällande rapportering från utveckling inom transport, mobilitet och energi.
15
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och betalning, eller är ansluten till en extern tjänst, såsom den svenska startupen “Ciao
Ciao Carsharing”.
Ciao Ciao Carsharing
Vi har under förstudien varit i kontakt med Ciao Ciao Carsharing som sedan våren 2019
genomfört en 6 månaders pilotstudie i Göteborg, och vars modell snart kan bli tillgänglig
för andra områden i Sverige. Piloten går ut på att privata fordonsägare eller företag låter
Ciao Ciao installera en hårdvaruenhet i deras bilar (i piloten betalar fordonsägaren inte
för hårdvara eller installation), för att då kunna göra den tillgänglig som hyrbil till de
användare som söker fordon då ägaren inte själv använder den.
Ciao Ciao sköter allt gällande bokning, bilanvändning, försäkring och betalning via deras
mobilapplikation och fordonsägaren får sedan betalt för uthyrd och ersättning för slitage.
Mer information om tjänsten och vad det idag innebär för fordonsägare och användare
finns att läsa på “https://gociaociao.com”.

Prislista från Ciao Ciao Carsharing. Inga andra kostnader medföljer.

Snappcar
Snappcar (https://www.snappcar.se) är en holländsk operatör som under 2019 etablerat
sig i Sverige och som erbjuder en liknande lösning som Ciao Ciao med installerad
hårdvara. Enligt Snappcar tvingas de ännu till detta pga biltillverkarnas ovilja till att
öppna sina nyckelsystem för externa utvecklare. Kostnaden för fordonsägaren är 250 kr
/ månad, vilket ofta tjänas in efter en uthyrning i månaden, vartefter bilen blir en
inkomstkälla. Att fordonsägaren ofta tenderar att större grad planerar sin egna körning i
och med möjlighet till uthyrning bidrar också till ytterligare klimat- och ekonomiska
vinster.
Vinstdrivande verksamheter för carsharing
Efter att flera av de större aktörerna som tidigare gjort satsningar på större centralstyrda
modeller för carsharing, ofta företag med vinstsyfte, upplevt svårigheter att finna
ekonomi i sina system. Många varit tvungna att skala- eller lägga ner sina verksamheter
efter att initialt gjort stora investeringar i fordon och utveckling av digitala lösningar och
tjänster. Detta är även något som de aktörer vi varit i kontakt med under förstudien säger
sig ha utläst från sina egna analyser av marknaden. Operatörernas utmaningar verkar
bl.a ofta ligga i att tillhandahålla den servicenivå och tillgänglighet som förväntas vid en
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betald tjänst. Många privatpersoner och hushåll tenderar också ha bristande insikt i vad
deras privatägda fordon kostar sett över längre period, och hur de kan omvärdera sitt
och sitt hushålls transportbehov, bl.a med förbättrad ekonomi som resultat. Då
marknaderna troligtvis fortfarande inte varit anpassade eller redo för dessa tjänster och
underlaget därmed varit bristande, har riskerna och investeringar för operatörerna varit
för stora och marginalerna för små.
De stora aktörernas svårigheter är ett tecken på att carsharing troligtvis gynnas byggas
utifrån det lokala behovet och med engagemang från dess användare, vilket främst
gäller utanför större stadsmiljöer. De exemplen som nämnts ovan visar dock på hur
användarvänlig nya teknik kan vara viktiga pusselbitar, om de skapar mervärde till en
rimlig kostnad för dess användare. Kooperativ utan vinstdrivande syfte är således en
attraktiv modell att fokusera på för lösningar på Gotland, och ny digital teknik kommer
göra det lättare för aktörer av olika verksamhets storlek att etablera sig i framtiden. Vad
som kommer vara viktigt i denna utveckling är att de olika lösningarna som används
kommer kunna kommunicera med varandra för att på så sätt skapa ett samverkande och
effektivt transportnät på Gotland.
Kooperativ/ekonomisk förening som ägandeform av carsharing
Ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan där medlemmar både äger och driver
den verksamhet de har behov av. Vanlig företagsform på kooperativa verksamheter i
Sverige är som ekonomisk förening. Denna består i grunden av en styrelse, dess
stadgar och medlemmar samt normalt ett eller flera gemensamma intresseområden som
föreningen verkar inom.
Om en carsharing drivs av en ekonomisk förening eller kooperativ, vilket har varit en
ganska vanlig och uppskattad modell i Sverige, är oftast fordonens användarna även
föreningens medlemmar. Föreningar som dessa är ofta icke-vinstdrivande och skapade
för att tillhandahålla en tjänst till dess medlemmar som genom insatser, avgifter och
fördelning av roller delar på kostnader, risker och ansvar gällande ägande och
användande. Vilka regler, avgifter, lösningar, fordon m.m som används beror ofta på
varje förening och bestäms av dess styrelse och stadgar. Medlemmar har också en
demokratisk röst i föreningen, vilket bl.a kan uttryckas under föreningens årsmöte.
Om en förening även kan vara anslutet till ett större kooperativ kan den enskilda
föreningen då behöva förhålla sig kooperativet stadgar.
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Starta & driva kooperativ
Att starta upp och driva ett kooperativ är inte komplicerat men kan kräva en del tid och
arbete. Mest arbete sker ofta initialt i och med bildande av styrelse och stadgar för
verksamheten, samt samla och inkludera medlemmar i processen. Beroende på
föreningens verksamhet, aktiviteter och kultur varierar arbetsbördan för styrelse och
föreningens medlemmar, och innefattar vissa formella processer, t.ex års- och
styrelsemöten och bokföring, som är nödvändiga och reglerade enligt lag. På
“verksamt.se”16 och “Coompanion.se” finns information, stöd och möjlighet till kostnadsfri
konsultation för ekonomiska föreningar och kooperativ, nya och existerande, inklusive
möjligheter kring finansiering till en verksamhetsidé.
I en förening för carsharing kan t.ex dess medlemmar ha olika roller såsom
faktureringsansvarig, bokföringsansvarig, besiktningsansvarig för fordon, ansvarig för
service av fordon, kommunikationsansvarig inom föreningen m.m. För att fördela ansvar
och åtaganden kan dessa roller roteras mellan medlemmar i scheman, låta personer
med ansvar bli kompenserade med reducerade transportkostnader eller genom andra
regleringar inom föreningen.
Att ha bra verktyg för kommunikation, hitta balans mellan roller inom föreningen och
fördela ansvar rättvist bland dess medlemmar är oftast viktigt för att kunna bibehålla en
hälsosam föreningskultur. Investeringar och lån för fordon och tekniska system görs ofta
över flera år, och det är således viktigt att hålla kvar medlemsantalet för att inte riskera
ökade utgifter och ekonomiska risker för de kvarvarande medlemmarna.
Efter att vi under förstudien varit i kontakt med representanter från Stockholms Bilpool
och Göteborgs Bilkooperativ har det framgått att båda föreningarna haft svårigheter med
att hålla kvar medlemmar i vissa perioder, och att in- och utträde från föreningarna i
perioder orsak stress i organisationerna och för dess medlemmar. När avtal för
medlemskap och insatser görs är detta således en viktig faktor att bemöta för att skapa
trygghet för alla parter. Exempel på hur dessa stadgar kan se ut finns att läsa på
Stockholms Bilpools webbplats17.
Hur stort antalet användare är per fordon varierar, men i Sverige har ca 10 användare
per fordon varit vanligt. En slutsats att dra från förstudiens efterforskning är att det finns
anledning att ifrågasätta om detta är en lämplig fördelning initialt, och att en tätare
fördelning t.ex 6 användare / fordon kan vara mer lämpligt i uppstartningsfasen. Detta för
att skapa större säkerhet gällande tillgänglighet. Att leasa ett par billiga fordon för den
första perioden (3 år) kan således vara en förhållandevis riskfri försäkring för att hitta
mönster för bruk och efterfrågan. Mer om detta under avsnittet Ekonomi - Leasing.
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https://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform/ekonomisk-forening
https://www.stockholmsbilpool.se/wp-content/uploads/2018/04/Stockholms-Bilpool-Stadgar-2018-01-02.
pdf
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Följande är ett exempel från Göteborgs Bilkooperativ (ej fossilfri):
(https://www.bilpool.nu/goteborgs-bilkooperativ/)
Insats:

3500 kr / privatperson + 1500 kr / körande person i hushållet
(eventuella förluster i föreningen dras från denna insats)
Årsavgift:
950 kr
Arbetsinsats:
ca 10 timmar ideellt arbete / år i arbetsgrupp
Bokningsavgift:
24 kronor
Fakturaavgift:
45 kronor

Följande är ett kostnadsexempel är taget från från Stockholms Bilpool (ej fossilfri):
(https://www.stockholmsbilpool.se)
Insats:

3000 kr / privatperson + 500 kr / körande person i hushållet
8000 kr / företag
(eventuella förluster i föreningen dras från denna insats)
Månadsavgift:
150 kr
Arbetsinsats:
5 timmar / år för privatperson och hushåll
Bokningsavgift:
20 kronor
Fakturaavgift:
0 kr digitalt, 25 kr pappersfaktura
Max dagshyra:
10 timmar/dag
Mängrabatt:
30 % / mil efter 50 mil per bokning
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För vilka passar kooperativ?
Om man är fast boende på en plats, kanske äger ett hus eller lägenhet, eller kanske har
ett trevligt hyreskontrakt, kan anlutning till ett lokalt kooperativ vara en smart livsstilsval
för att skapa mervärde i vardagen. Samarbete och interaktion med andra medlemmar i
en förening resulterar ofta i fler vinster än endast inom det intresseområde föreningen
verkar (t.ex bostadsrättsförening, carsharing, idrott, kultur m.m), där den sociala
interaktionen hos vissa personer värderas högt.
Att verka i lokala kooperativ kan därmed vara ett sätt att ta ansvar för sina val i vardagen
och genom samverkan ta en mer aktiv roll i lokalsamhället för sig själv och sitt hushåll.
Forskning visar på att vi människor ofta känner ett ökat välbefinnande när vi befinner oss
i ett socialt sammanhang och känner att vi gör en nytta för vår omgivning och våra
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medmänniskor. Mer kooperativa system i vår vardag kan således vara viktigt för att vi
som medborgare tillsammans ska kunna skapa ett mer hälsosamt, resurs-medvetet och
hållbart samhälle. Gotlands ö-läge tros kunna vara en underlättande faktor för skapa en
geografisk baserad gemenskap och regionala kooperativ, blant annat för
transportlösningar för öns befolkning och besökare.
Samtidigt som de flesta föreningar förväntar viss arbetsinsats av sina medlemmar, t.ex
10 timmar / år som visas ovan från Göteborgs bilkooperativ, behöver det inte innebära
att man måste vara väldigt social för att använda sig av föreningens tjänster, t.ex ha
tillgång till carsharing. Fråga nr 23 i förstudiens marknadsundersökning visar på hur den
lokala inställningen till ansvarsroller i kooperativ för fossilfri carsharing på Gotland kan se
ut.
Digitala lösningar för carsharing
Något som är en av de större utmaningarna i skapandet av en användarvänlig och
ekonomiskt hållbar carsharing är att hitta lämpliga tekniska lösningar för bokning,
användande, kommunikation och bokföring/fakturering/betalning. Under förstudien har
det framkommit att det kan bli svårt för enskilda, små föreningar på Gotland att själva
utveckla dessa lösningar. Kostnaderna skulle troligtvis bli för stora för att avgifter och
kostnader ska bli rimliga för carsharingens användare, samt innebära initiala
investeringar som det kan vara svårt att få lån på. Flera utvecklare erbjuder nu lösningar
till olika storlekar av verksamheter som vill kunna erbjuda car- och ridesharing, dock
innebär de flesta av dessa initiala kostnader för varje aktör. Detta är en anledning till att
det vara aktuellt med ett centralt kooperativ på Gotland som har en digital lösning som
andra lokala aktörer och medlemmar kan ansluta till, där funktioner och villkor kan
komma att bero på vilken plattform som används.
Genom konsulterande möten med den spanskt-baserade organisationen
Som Mobilitat, utvecklare av plattform The Mobility Factory som beskrivs närmare
nedan, har följande utvecklare presenterats som framstående, även om många fler finns
och kommer att introduceras. Det finns en förhoppning om att fordonstillverkare inom
kommande år kommer bli mer öppna med sina redan digitala och kommunicerande
system och på så sätt minska behov av hårdvara samt öka integreringen mellan fordon,
energi och användning.
Under förstudien har en specifikation på funktioner för digitala lösningar för carsharing
gjorts och legat till grund för den externa konsultation som gjorts av Som Mobilitat.
Eftersom att de flesta utvecklare använder engelska som arbetsspråk har vi valt det för
att underlätta framtida kommunikation. Denna är utförd på engelska och kan finnas på
sida i avsnittet Specifikation och underlag för digitala lösningar. Specifikationen är menat
att ge insikt i vilka grundläggande funktioner som bör efterfrågas vid kontakt med
leverantör av lösningar. Fler eller andra funktioner än vad som nämnts i specifikationen
kan komma att förekomma beroende på önskemål och utveckling.
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Exempel på utvecklare av digitala tjänster för carsharing
Zemtu

Renaults egna tjänst som gör flera av deras nya
modeller redo att användas till carsharing, bl.a
Zoe. Avancerade funktioner för bokning m.m
inkluderas i lösning. Ingen hårdvara behövs.

Otakeys

Hård- och mjukvarulösning för olika storlekar av
verksamheter. Hårdvaran installeras enkelt via
standard OBDll port.

Rent Centric

USA baserat företag med hård- och mjukvarulösningar
för fleet-based och peer-to-peer carsharing. Opererar
ännu inte i Sverige men är öppna för framtida
lösningar.

MobiSys (by Mobility Swiss) Mobilitetslösningar för bl.a fleet-based carsharing.
Fleetbird/Wunderfleet

Erbjuder välutvecklade och användarvänliga
lösningar till aktörer för att dela flera typer av fordon,
(bil, cykel, mopeder m.m) samt applikation för bl.a
ridesharing.

INVERS

Ledande utvecklare inom carsharing och många
operatörer använder sig av deras teknik.

Openenergymonitor.com

Hårdvara för övervakning av bilens funktioner via
Applikation, bl.a laddning.

The Mobility Factory - Digital lösning för kooperativ med eldriven carsharing
Ett exempel på digital lösning på riktar sig specifikt mot kooperativ är The Mobility
Factory (TMF), ett icke-vinstdrivande projekt för carsharing. Deras plattform och
hårdvara är idag endast anpassad för elbilar, men efter att vi under förstudien haft
kontakt med plattformens utvecklare och då bl.a presenterat ideén om att inkludera även
biogasbilar med lokalt producerad bränsle kan det komma att inkluderas framöver.
Även om TMF har passerat sin pilotfas i Spanien och är fullt fungerande, med
användarvänlig mobil-applikation och funktioner för bokning, användning och
fakturering/debitering m.m, så kommer plattformen fortsätta att utvecklas för ökade
funktioner. Detta kommer att ske i samverkan med dess användare som nu börjar
spridas runt om i Europa, dock ännu utan aktör i Sverige som tagit initiativ för en pilot.
Om detta kan komma att ske på Gotland, genom ett nystartat eller existerande
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kooperativ eller förening, skulle det underlätta för andra föreningar eller medlemmar att
ansluta för och därmed hålla kostnader för system och digitala lösningar nere. Hårdvara
installeras i varje fordon av en tekniskt kunnig person, ingen speciell behörighet krävs.
Hårdvaran och mjukvaran är unik för varje fordonsmodell och för närvarande är t.ex inte
Tesla inkluderat som tillgängligt märke. Detta kan komma att bli en utmaning som TMF
behöver bemöta i sin fortsatta utveckling.
Den nuvarande modellen för TMF ser ut som följande:
Medlemskap i TMF (obligatoriskt) - engångssumma 4000 € (Flera mindre
Föreningar kan ansluta till
Större kooperativ)
Initial pilot på 3 månader (max 5 fordon)
kostnad för varje nation, exklusive
arbete från svensk part att översätta och utveckla.
5000 € (delas mellan alla
Inkluderar installation och hårdvara för < 5 fordon.
Användare över tid)
Fordonskostnad > 5 enheter

66 € / fordon / månad

Vad innebär TMFs modell för mindre föreningar och aktörer som vill starta en lokal
verksamhet på Gotland? Förutsatt att en aktör gör en första investering med
medlemskap och initial pilot blir kostnaden 66 € (ca 710 kr) / månad och extra fordon
plus avgifter för att sprida de initiala kostnader för TMF.
Carsharing i ett framtida transportsystem?
Carsharing anses av många experter vara en modell som bör utvecklas och användas i
större skala än i dag i ett framtida, mer klimatsmart transportsystem. Analyser menar att
fördelarna dels kommer med minskat antal bilar i samhället (färre tillverkade fordon,
vilket bl.a har stora klimat- och ekonomiska vinster), mer medvetna och planerade
transporter (ökad effektivitet), samåkning, större möjlighet till inköp av mer miljövänliga
fordon, mer aktivt lokalsamhälle m.m. Carsharing tros kunna vara en viktig del i framtida
lösningar för MaaS och ha möjlighet att öka mobilitet hos idag utsatta grupper.
Ridesharing/Bilpool/Samåkning
I en ridesharing, bilpool eller samåkning erbjuder förare och fordonsägare sina tomma
platser i fordonet, idag ofta genom en mobil- eller webbaserad applikation, till de som
söker transport i samma riktning. Samåkning sker ofta för att det är både klimatvänligt
och ekonomiskt smart genom att passagerare delar på resans kostnad, samt för den
sociala aspekten med möten med personer som ofta är från närområdet.
Det är däremot viktigt att inte blanda ihop samåkning med taxiverksamhet. Regeringen
konstaterar i en utredning att “Samåkning är och bör vara något som sker mellan
personer i deras egenskap av privatpersoner och utan möjlighet att göra ekonomisk
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vinst” (SOU 2016:86). Om bilpoolen är en ekonomisk förening och dess användare är
medlemmar av denna så finns det däremot större möjligheter att ha ett internt system för
utbyte av t.ex tjänster inom föreningen. Med hjälp av verktyget på
“http://vadkostarbilresan.se” kan man enkelt räkna ut resans pris och delad kostnad.
Att Sveriges regering idag är väldigt tydlig att med lagstiftningen som hindrar att
ekonomisk vinst görs av förare vid ridesharing anses av vissa analytiker kunna vara en
anledning till att det varit svårt för modeller för ridesharing att få genomslag i Sverige.
Om belöningen för att dela plats i sin bil med andra, med de ökade omständigheter som
det ofta kan innebära, inte är högre än dagens 9 kr / mil (slitage) plus drivmedelskostnad
kan det innebära att få fordonsägare ser detta som ett attraktivt val i vardagen. Endast
miljövinster och social interaktion räcker helt enkelt oftast inte för de flesta medborgare i
Sverige i utbyte mot den flexibilitet och frihet som ofta värdesätts högt vid eget
bilägande.
Carsharing skulle kunna underlätta användandet av ridesharing i och med att större del
av kostnaden för resan skulle kunna gå att specificera, och därmed vara mer attraktivt
för användaren att hitta andra resenärer eller gods att dela bokningens kostnad med.
Det är idag inte enkelt att hitta fungerande system som integrerar ridesharing med
carsharing. Efter att vi under förstudien diskuterat ideér med TMF om utveckling av
deras plattform så kan ridesharing komma att finnas som funktion i kommande version.
Ett antal nya plattformar och digital tjänster som erbjuder tjänster har börjat dyka upp i
Sverige de senaste åren, vilket är positivt då det erbjuder nya alternativ och ökad
mobilitet. Det kan dock visa sig ha en mindre positiv effekt i vissa områden om många
alternativ är tillgängliga och inte synkroniserade. Störst vinster blir det annars om
personer, hushåll och företag i närområdet samt i anslutning till aktiviteter är
engagerade, och använder sig av samma tjänst och plattform. Att aktivt kommunicera
lokalt kring denna problemställning kan vara viktigt för både enskilda användare och
aktörer, för att informera, begränsa och inkludera till en fungerande och samlad modell.
Exempel på applikationer och nätverk för samåkning i Sverige:
https://gomore.se/rides

På GoMore finns funktioner för både ridesharing och
carsharing, där man oftast kan hyra en bil för en dag.

https://carpoolworld.com

Carpoolworld är en plattform på engelska där man
ganska enkelt kan skapa nya grupper för ridsharing, t.ex i
sin socken, sin bostadsrättsförening, sitt gym, skola m.m),
eller använda den som privatperson. Störst vinster blir om
personer och hushåll i närområdet är engagerade och
registrerade på samma tjänst.
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Automation/självkörande fordon
En ny teknik som börjar introduceras inom kommande år är självkörande eller förar-fria
fordon. Antalet bilmodeller som kan levereras med både hård- och mjukvara för
funktioner för självkörning av olika nivåer förväntas snart bli mer och mer standard inom
vissa segment av fordonsbranschen. Detta gäller för både den privata, publika och
professionella sektorn. Tekniken är redan långt utvecklad av flera stora aktörer i både
Europa, USA och Asien, där Tesla, Google, Amazon och Apple är några av de ledande
aktörerna, samtidigt som många nya dyker upp i denna tidiga fas av utvecklingen. Volvo
är en ledande fordonstillverkare som snart har integrerad hårdvara i sina modeller och
ett antal pågående pilotprojekt på utvalda vägsträckor, främst i och omkring Göteborg
(2019). De förväntar sig enligt uttalande påbörja försäljning av fordon med funktioner för
full självkörning under 2021.
Enligt rapporten “Vägen till självkörande fordon” (SOU 2018:16) finns det en del
utmaningar för att ett fungerande vägtrafiksystem med självkörande fordon ska kunna
tas i bruk i hela eller större delar i Sverige. Regelverk kring hantering av data kommer att
bli viktig för att olika aktörer ska kunna verka tillsammans på marknaden och i trafiknätet.
Med hjälp av användarvänliga digitala lösningar och en central hantering av data kan ett
effektivt, anpassat transportsystem av både person- och godstrafik skapas.
När vi under förstudien haft samtal med Uppsala Universitet, Campus Gotland och
Länststyrelsen Gotland har det framkommit att det funnits intressant för att initiera ett
pilotprojekt kring automation på ön under 2019, men att fokus på denna utveckling i
Sverige först riktats på motorvägstrafik, dess anslutningar, stadstrafik samt så kallade
“Sista Kilometern18” lösningar, ofta i anslutning till stamnät (buss och tåg).
En av slutsatserna att utläsa i SOU 2018:16 kan vara att den kanske viktigaste faktorn
för ett hållbart, resurseffektivt transportsystem, där automation kommer bli mer och mer
standard, är ett väl fungerande, välanvänt och användarvänligt stamnät. Detta kräver
även funktionella och användarvänliga lösningar för sluttransportering för både personoch godstrafik, och det kan komma att vara skillnad i utveckling av dessa lösningar för
t.ex. stad- eller landsbygd. Behovet av ett eller flera fordon upplevs ofta som stort hos
hushåll utanför tätorter och på Gotlands landsbygds, vilket bl.a framkommit från
förstudiens marknadsundersökning och de dialoger som då skedde med medlemmar av
lokalbefolkningen. Helt förarlösa och självkörande fordon kan bli nödvändigt för att
kunna erbjuda dessa hushåll ett attraktivt alternativ till privat ägande.
Som exempel på nuvarande teknik så används sedan september 2019 förar-fria bussar i
Tallinn (e-estonia) och i Riga har ett nätverk med små självkörande enheter (Starship)
för mat- och varuleverans utvecklats för att under 2019 ses spridas till andra platser och
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Första eller sista sträckan mellan start- och slutdestination för transporter, mellan anslutningspunkter.
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marknader i världen. Utvecklingen går mycket fort inom MaaS och automation och det är
svårt att säga hur snabbt det kommer att gå innan Sveriges och Gotlands befolkning
kommer att kunna se och ta del av dessa lösningar i sin vardag, i och utanför tätorter.
Funktioner för automation på vägfordon kan delas in i olika kategorier beroende på
graden av självkörning. Följande är en översatt och tolkad lista över den som SAE
International publicerade 2019:
• Nivå 0: Bilen hjälper till med observerandet, exempelvis via en backkamera eller
sensorer som varnar för kollision
• Nivå 1: Bilen hjälper till med att utföra manöver, exempelvis håller hastigheten, hålla
avståndet mellan framförvarande bil eller varna för vissa beetenden men låter föraren
styra fordonet
• Nivå 2: Bilen tar över all manövrering, men människan måste övervaka och alltid vara
beredd att omedelbart ta över
• Nivå 3–5: Personen i förarsätet kan helt koppla bort alla sina tankar från körningen.

Skillnaderna mellan nivåerna 3, 4, och 5 handlar om hur kvalificerad självkörningen är.
• Nivå 3: bilen kör själv på vissa sorters sträckor, som ”landsväg med filmarkering”, eller
”kötrafik under 50 km/h”.
• Nivå 4: bilen kör en hel resa från start till mål men i begränsade miljöer och väder.
• Nivå 5: bilen kan hantera alla typer av resor som en normal förare kan hantera. Fordonet
kan i denna nivå även vara förar-fri.
Tesla är den tillverkare som, tack vare sina samlade antal körda kilometer och insamlad
data från sålda fordon, idag anses vara ledande av många analytiker, främst då andra
tillverkare ännu främst förlitar sig på simulationer. Sedan april 2019 levereras alla Tesla
med full hårdvara för SAE nivå 5.Teslas förväntningar är att de ska kunna ha alla
tekniska förutsättningar för full självkörning redo under 2020, samt uttryckt öppenhet till
att låta andra utvecklare köpa deras system för sin fordonstillverkning. Detta kan
innebära att fler aktörer engagerar sig i utveckling av lagstiftning och forskning, vilket
kommer att påskynda utveckling av självkörning där säkerhet ses som en stor vinst vid
sidan om klimatnytta. Då Tesla är nära den enda utvecklaren av självkörning som inte
förlitar sig på den dyra tekniken LiDAR för positionering kan detta också vara en viktig
och integrerad teknik att göra öppen för andra tillverkare att köpa. Redan nu anses
Teslas självkörning vara betydligt säkrare än en människa på vissa vägsträckor (motor-
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och landsvägstrafik) och tillsammans med nya teknik och artificiell intelligens förbättras
säkerheten hos självkörning nu mycket snabbt.
Enligt SOU 2018:16 kommer det kunna dröja ett tag innan SAE nivå 5 och förar-fria
fordon kan bli verklighet på alla Sveriges vägar, men forskning och utveckling pågår.
Rapporten menar att vi redan idag ser användande av SAE nivå 1-2-3 på och troligtvis
kommer se introduktion av nivå 4 - 5 under kommande år i utvalda områden, där
Gotland kan komma att bli ett av dessa tack vare Energipilot Gotland samt dess ö-läge.
Störst vinster från automation tros komma då helt förarlösa personbilar tillåts köra från
punkt A till punkt B i all normalt kördugliga väderlek. När detta inträffar, möjligtvis innan
2025 i Sverige i utvalda områden, innebär det att användare av MaaS och/eller
carsharing via sin mobil eller dator kan ange en transportbokning och på angiven tid ha
ett fordon framkört. Om alla olika transporttjänster är kopplade till samma system kan då
hög effektivitet och användarvänlighet förväntas nås, framförallt om transporter i högre
grad än idag planeras och optimeras. Våra smartphones, geo-mapping och artificiell
intelligens tros således tillsammans kunna skapa ett resurs-effektivt och användarvänligt
transportsystem baserat på det lokala behovet.
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Fossilfria fordon och drivmedel
I kommande avsnitt behandlas utveckling fordon efter dess drivmedel i hänsyn till klimat,
ekonomi, ägande och användarupplevelse. På “https://www.miljofordon.se” finns
information kring detta samt sökbara listor på fordon, deras prestanda, priset m.m.
Cykel
Det transportsätt och fordon som länge ansetts vara det mest energieffektiva och
klimatsmarta i vårt samhälle är cykeln. Flera svenska städer låter cykeltrafik få ta mer
plats inom stadsplaneringen och fler svenskar använder cykel i sin vardag, där
klimatmedvetenhet, ekonomi och mer aktiv livsstil ofta varit starka motiveringar. Denna
trend har bl.a. förstärkts tack vare introduktionen av eldrift, vilket gjort cykling för bl.a
arbetspendling mer attraktivt för en större målgrupp. Nära 100 000 svenskar fick, fram till
slutet av 2018, upp till 10 000 kr i finansiellt stöd från Naturvårdsverket vid köp av ny
elcykel, vilket varit en viktig faktor för teknikens breda introduktion i Sverige. Enligt
Naturvårdsverkets webbplats är bidraget för elcyklar sedan 2019 borttaget och ej
förlängt.
För många kan cykeln, med eller utan eldrift, ses som ett attraktivt transportsätt under
årets varmare period, men att detta ofta ändras under året kallare månader. Med tanke
på dagens avancerade och vädertåliga kläder, samt cykelns eldrift som hjälper till vid
motvind och minskar ansträngning och tiden för transport, finns det färre anledningar till
att välja bort cykel även vid vinterväglag. Detta främst i och i nära anslutning till tätorter.
Kan man välja cykeln så kommer alltid vara det mest klimatsmarta valet.
Flera innovativa lösningar för cykel-baserade transporter av personer och gods har
under senaste åren introducerats av både etablerade och nya tillverkare på den svenska
och europeiska marknaden. Tack vare detta finns det nu modeller som både erbjuder
lastkapacitet och skydd för väderlek, antingen inom cykelns egna ram eller som
påkopplingsbar utrustning, t.ex vagn. Även om dessa mer utrustade cyklar kan innebära
en avsevärd investering, där vissa har en prislapp på nära 50 000 kr, kan de ändå
innebära en klok och ekonomisk investering, framför allt om det kan bidra till färre bilar i
hushållet. Cyklar och utrustning för dessa är också något som med fördel kan samägas i
ett carsharing-kooperativ, för att på så sätt erbjuda fler, anpassade lösningar och på så
sätt minska behovet av bilar samt öka dess tillgänglighet.
Elbilar
Utvecklingen mot en elektrifiering av fordonsflottan är idag, som tidigare nämnt, tydlig
och markant. Från att det för bara ett par år sedan endast var ett fåtal tillverkare och
modeller, så som Tesla, Toyota Prius, Nissan Leaf, Renault Zoe, som drev
elbilsmarknaden framåt har nu (2019) alla stora biltillverkare ett flertal modeller för
lansering under tidiga delar av 2020-talet. Den tidiga rädslan för otillräcklig
batterikapacitet och körsträcka per laddning, s.k range-anxiety, har tack vare de senaste
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årens fordons- och batteriutveckling nära försvunnit, tillsammans med en växande
laddinfrastruktur och förkortad laddningstid.
Anledning till att elbilarna blir mer vanliga är bl.a att många ser dem som mer
miljövänliga alternativ till förbränningsmotorerna, vilket ofta är fallet om man ser över
bilens livslängd och om elproduktionen har lågt ekologiskt fotavtryck. Även om
tillverknings-fasen av en elbil och dess batteri ännu oftast har något större fotavtryck än
en motsvarande bil med förbränningsmotor så är elbilen ofta mer klimatsmart efter bara
något års drift. Batteriet kan efter dess livslängd i bilen först användas för lagring av soleller vindel, innan de till sist helt återvinns för att bli till nya. Även om teknik och system
för denna återanvändning och återvinning existerar redan idag kommer även den att
utvecklas i och en bredare introduktion av elbilar under kommande år.
Fördelar går också lätt att finna i hänsyn till ekonomi då en elbil ofta blir billigare att äga
än en motsvarande bil med förbränningsmotor, och förväntas tack vare en förväntad
fortsatt minskning av batteripriser vara billigare redan vid inköp inom ett par å. Eftersom
att batteriet troligtvis behöver bytas ut under fordonets livslängd innebär sjunkande
batteripriser även att kostnaden för reparationer minskar. Med tanke på redan förväntat
låga kostnader för service, underhåll och drift på elbilar kommer detta innebära stor
konkurrenskraft gentemot fordon med förbränningsmotor. Ytterligare faktorer som kan
bidra till bättre ekonomi för ägande är minskad fordonsskatt, ofta minskade service- och
reparationskostnader, minskade drivmedelskostnader samt eventuell miljö-bonus vid
inköp (Bonus Malus).
På https://laddhybridkollen.se kan man hitta värdefulla, uppdaterade tabeller och verktyg
för jämförelser i koldioxidutsläpp, prestanda, pris, kostnader för ägande m.m mellan de
modeller av elbilar som finns och kommer finnas tillgängliga på den svenska marknaden
under 2020.
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Laddning
När man väljer elbil kan vara klokt att då utgå från att räckvidden inte når upp till den
nivå som anges i fordonets specifikation19, och att den verkliga körsträckan påverkas av
fart och temperatur. Vid körning i sträng kyla kan räckvidden kraftigt försämras,
beroende på tillverkare och batteriteknik (t.ex uppvärmning eller inte), och i sämsta
väderlek i vissa fall endast uppnå 35 procent av normal kapacitet. Hur länge batteriets
laddning räcker påverkas således kraftigt av utetemperatur och av hur mycket eldriven
utrustning som används i bilen. Tack vare sin betydligt högre effektivitet producerar
elbilen mycket mindre spillvärme än en bil med förbränningsmotor. När det är kallt och
man måste värma kupén används därmed även en stor del av elen till det vilket
ytterligare förkortar räckvidden.
Trots att elbilarnas räckvidd generellt är kortare än för bilar med flytande bränslen är den
fullt tillräckligt för de flesta bilresor som görs dagligen av såväl privatpersoner som
företag. Om man kör många mil om dagen, t.ex i arbetet, kan det dock vara så att en
elbil ännu inte är det rätta valet, även om utveckling av och tillgängligheten till
snabbladdning kommer fortsätta göra detta mindre relevant.
Även om det innebär en viss investering med installation av laddstation hemma så är
oftast hemma-laddning den mest lönsamma och praktiska lösningen om möjlighet
finnes. Med den normala max-effekten på 11 KW för hushåll i Sverige så laddas ett
batteri på 55 - 80 KWh bekvämt under ett par timmar laddning, eller under en natt.
Många företag, flerbostadshus, hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar har
redan börjat installera eller planera för laddstationer för sina kunder, anställda, bostadsoch hyresgäster. Denna utveckling sker runt om på Gotland, bland annat i samarbete
med GEAB som under hösten 2019 erbjuder laddstation (InCharge) med smart styrning
till privatperson från en startkostnad på ca 13 000 kr för 3.7 KW med möjlighet till 50%
återfinansiering upp till 10 000 kr (2019) via Naturvårdsverket.
För 11 KW, installation och överbelastningsskydd är kostnaden ca 26 000 kr utan
återfinansiering.
InCharge är en leverantör med användarvänliga lösningar som fram till och med 2019
fått relativt stort genomslag på marknaden i Sverige och på Gotland.
På “https://www.goincharge.com/se/” hittas information kring installation av laddstationer,
laddkort för deras nätverk samt sökfunktion för dessa.
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Platser för laddstation på Gotland och i Visby enligt sökfunktionen hos InCharge.

Exempel på några av många plattformar och webbplatser för information och lösningar
kring elbilar samt installation av laddstationer samt sökning av olika nätverk:
https://www.efuel.se

Erbjuder smarta och avancerade tjänster och
laddstationer för styrning av laddning. Efuel ger bland
annat stöd och råd till företag samt bostads- och
hyrerättsföreningar som vill hitta balanserade lösningar

https://www.uppladdning.nu Verktyg för att hitta och registrera laddstationer i Sverige
https://alltomelbil.se

Resurs till mycket information kring elbilar, räckvidd,
laddning m.m

https://bee.se

Lättillgänglig information kring elbilar
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Snabbladdning
Tekniken för snabbladdning går snabbt framåt och laddningstiden blir fort kortare och
kortare, där vissa tillverkare, såsom Tesla och Porsche, nu kan ladda 0-80% av sitt
batteri på 20 min eller mindre. Volvo erbjuder nu med sin XC40 Recharge (78 KWh) en
laddningstid på 40 min för laddning från 10-80%. Hur utvecklingen av
snabbladdningsstationer kommer att se ut på Gotland under kommande år är svårt att
säga, men troligt är att lösningar måste hittas för att möta ett förväntat ökat behov,
främst med tanke på sommarens turism. På grund av den höga effekt som som varje
laddstolpe för snabbladdning kräver (250 KW, Tesla / 350 KW, Porsche (2019)), kan det
bli utmaning för elnätet att klara av lasterna. På Gotland kan detta komma att bli extra
påtagligt under juli månad för att kunna möta behovet från till sommarens turism.
Tesla erbjuder (2019) fördelaktiga avtal till företag och aktörer med offentliga platser som
visar intresse av att installera 3 eller fler snabbladdnings-enheter.
Elbilen, ett batterilager för sol- och vindkraft
I ett framtida energisystem på Gotland, som förväntas ha hög produktion av förnyelsebar
el från sol- och vindkraft, kommer elbilarna med sin batterikapacitet även kunna komma
ha en viktig funktion som nät-balanserare20. Detta kan ske genom att bilen både kan
laddas och ge el till nätet genom samma koppling, så kallat EV to Grid. Enligt vissa
modeller skulle detta kunna innebära att en bil som är uppkopplad till ett så kallat Smart
Grid på detta sätt kan få sitt drivmedel betydligt billigare, gratis, eller kanske även få
betalt i vissa fall. Att använda bilens lagringskapacitet på detta sätt skulle även, enligt
utsagor från experter, kunna förlänga batteriets livslängd i bilen. Om utvecklingen går åt
det håller så kommer det troligtvis kunna ha positiva effekter för både användare,
samhälle och klimat.
Som ett exempel på ovanstående utveckling har Sono Motors börjat tillverkning av bilen
Sion i Trollhättan, med första leverans beräknad under 2021. Sion är en elbil täckt med
solpaneler och lättillgänglig laddning för både Grid to EV, EV to Grid samt vanligt 220
volts-uttag, samt förberedd med app för att enkelt och smidigt användas i carsharing
samt styra och kontrollera bilens laddning.

Hybridbilar
Något som kommit att bli populärt bland nya bilar i Sverige under senaste åren är
Hybrid-drift (EHV). Detta innebär att fordonet har flera drivkällor, oftast både en
förbrännings- och elmotor. I sk. vanliga hybrid-bilar så laddas batteriet endast genom
den körning, värme och inbromsning som sker tack vare bilens förbränningsmotor, och
har därmed inte fossilfri drift. Elmotorn hjälper istället till att sänka förbrukningen av
fossila bränslen. I en laddhybrid så är batteriet ofta lite större och det finns möjlighet att
ladda det via extern strömkälla. Därmed erbjuda laddhybrider fossilfri drift vid laddning
med grön el.
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Vissa tror att laddhybridbilar har en lovande utveckling i Sverige tack vare den flexibilitet,
trygghet och frihet som blandningen av dessa tekniker och bränslen idag erbjuder (i
september 2019 bestod ca ⅔ av Sveriges laddbara bilar av laddhybrider21). Deras
batterier och eldrift ger oftast en fossilbränslefri körsträcka på 35 - 60 km per laddning,
vilket är menat att i huvudsak täcka in den genomsnittliga dagliga körsträckan på 35 km
per dag22. Tack vare att det kostsamma batteriet ofta är betydligt mindre i en laddhybrid
än i en motsvarande elbil blir inköpspriset ofta något lägre för en laddhybrid. Tack vare
Bonus Malus så bidrar inköps-bonus och låga skattekostnader till att en laddhybrid alltid
blir ett ekonomiskt lönsamt val gentemot motsvarande modell med endast fossilbränsle
efter ca 5000 mil23.
Det kan vara svårt att veta vad de olika teknikerna innebär och vilka modeller som finns
tillgängliga på marknaden. Som tur är finns det flera webbplatser erbjuder råd och stöd
för detta. På https://laddhybridkollen.se kan man t.ex hitta uppdaterade tabeller och
verktyg för jämförelser mellan de modeller av laddhybrider och elbilar som finns
tillgängliga på den svenska marknaden. beräkningar av koldioxidutsläpp mellan olika
modeller av laddhybrider och elbilar.
Hur aktuella hybrid- och laddhybridbilar kommer att bli under kommande 10-15 år
kommer troligtvis bero mycket på elbilens utveckling samt utveckling av mer
klimatsmarta bränslen för förbränningsmotorerna i hybridfordon för att de ska kunna ha
en plats i ett framtida, koldioxidneutralt samhälle.

Biogas
Det har varit förhållandevis vanligt att se fordon drivna av biogas i Sverige de senaste
decennierna, främst då tekniken har ansetts vara ett klimatsmart alternativ till
förbränningsmotorer endast avsedda fossila bränslen (biogasbilar har även tank och drift
för bensin då motorerna kräver bensin vid uppstart, främst vid kallt väder).
Genom att samla in biologiskt avfall från hushåll, företag, industrier och jordbruk kan
biogasanläggningar genom rötning omvandla detta till både biogas för värme och
fordonsbränsle, samt fossilfri biogödsel till bl.a de areella näringarna. På detta sätt kan vi
alltså förvandla samhällets avfall till lokalt producerad, koldioxid-neutralt fordonsbränsle,
samtidigt som vi hjälper till att sluta kretsloppet genom att återföra näringsämnen till våra
jordar för ny, lokal matproduktion.
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Enligt elbilsstatistik.se
Enligt Trafa.se - trafikanalys (2018)
23
https://teknikensvarld.se/laddhybrid-lonar-sig-stor-jamforelse-med-motsvarande-bensinbilar/
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På Gotland är det främst Brogas och Biogas Gotland som är de stora aktörerna för
produktion och distribuering av biogas, med 3 tankstationer på ön för de 650
registrerade biogasbilar på ön, varav 425 är privatbilar24(2019). Efter att vi under
förstudien haft samtal med dessa aktörer framgår det att det finns möjlighet och marginal
att producera mer fordonsgas än vad som idag görs, och att det finns gott om biomass
att röta, men att produktionen också är begränsad till nuvarande anläggningens
kapacitet.
Då regionstyrelsen på Gotland under 2019 tagit beslut om att 70% av den kommande
periodens busstrafik på ön ska drivas av biogas, mot dagens 5 bussar som går i Visbys
stadstrafik, kan detta ha effekt på tillgänglig till gas för resterande fordonspark.
Efterfrågan på biogas kan även markant öka om viss del av färjetrafikens drivmedel
ersätts av LBG (flytande biogas), vilket nämnts som förslag i kommande utveckling för
förse infrastrukturen med lokalt producerade drivmedel. Eftersom att produktion av
biogas och dess biogödsel ses som en viktig komponent för att bygga ett fossilfritt
samhälle och införa mer slutna kretslopp kan vi som medborgare på Gotland därmed
hoppas att investeringar i nya anläggningar görs på ön inom kommande år.
Var biogasen kommer lämpa sig bäst och göra mest klimatnytta i framtiden, som
drivmedel till personbilar, till andra typer av fordon (buss, industri- och lantbruk-maskin
(LBG), färjetrafik m.m) återstår att se. Även om många tillverkare fortsätter att
introducera nya modeller för biogas så finns även tendenser inom branschen som visar
på att tekniken kan få svårt att prismässigt konkurrera med elbilen inom ett 3 - 5 år.
Då eldrift dock inte kommer kunna täcka hela samhällets transportbehov blir det viktigt
att ha en blandad lokal produktion med klimatsmart energikällor. Biogasen är således,
som ovan nämnt, en viktig faktor i Gotland kommande utveckling. Detta kan leda till ny
innovation och stärkt lokal ekonomi som med kompetenshöjning och samverkan kan ge
chans för nya lokala verksamheter att utvecklas och skapa arbetstillfällen på ön. I
dokumentet “Biogasstrategi och handlingsplan biogas för Region Gotland 2014–2019”
finns, som dess titel antyder, beskrivningar av den period som just avslutas.
Ekonomin i att köpa och äga en biogasbil anses av många vara god. Även om
inköpspriset i vissa fall kan vara något något högre än motsvarande fossilbränsle modell
innebär bonus-malus och ofta lägre bränslekostnader (upp till 20% mindre än
fossilbränsle) att biogasbilar, inom ett par års användning, blir ett ekonomiskt bättre val.

Följande är ett utdrag från transportstyrelsens beskrivning av miljö-bonus på nyköp av
biogasfordon: “Biogasbilar får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora
klimatutsläpp de har. Vissa gasbilar har först typgodkänts som bensin- eller dieselbilar
24
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och sedan konverterats till gasdrift av generalagenten. Dessa bilar får i dagsläget inte
klimatbonus, men detta kan komma att ändras.”25
På https://fordonsgas.se kan man söka och jämföra prestanda och priser på många av
de biogasbilar som kommer finnas tillgängliga på den svenska marknaden 2019-2020,
deras driftkostnader samt hitta tankstationer. Där hittar man även bra fakta om
klimatsmarta bränslen och gasens roll inom ett hållbart transportsystem, bl.a som LBG.
Andra källor till mer information kring biogas, dess roll som drivmedel och funktion i ett
mer slutet kretslopp är:
http://www.biogasost.se
http://biogasgotland.se

Statistik över biogas i östra Sverige, ej inräknat
Gotland
Gotlands huvudsakliga producent och leverantör
av biogas med lättläst fakta om tekniken

http://gasforeningen.se

Vätgasbil/bränslecell
En teknik som många har sett som lovande i ett framtida fossilfritt transport- och
energisystem är att använda vätgas som drivmedel. Genom att använda vatten och
elektricitet, t.ex från sol och vindkraft, kan man lagra förnyelsebar energi som vätgas och
sedan bl.a använda den som drivmedel. En vätgasbil är egentligen en elbil som, istället
för att ha ett batteri som tidigare laddats med el, tankas med vätgas. Genom speciell
teknik med bränsleceller omvandlas vätgasen tillbaka till elektricitet i bilen.
Något som talar emot vätgasens utveckling är bl.a det tidigare behovet av platina i
bränslecellens katalysator, vilket ny teknik försöker hitta svar på då platina är både en
dyr och sällsynt metall, vilket skulle försvåra en uppskalning av vätgasen. En annan
anledning som talat emot vätgasens framtid som drivmedel är de förhållandevis höga
energiförluster som sker mellan elproduktion och vätgasdrift i fordon. Beräknar på detta
visar på endast ca 25-40 % effektivitet/verkningsgrad för vätgas mot 70-80% effektivitet
för elbilar med batteridrift (vid varmt väder. Effektiviteten på vätgas påverkas ej av låga
yttertemperaturer)26 i privatbilar, vilket redan är betydligt bättre än den mest effektiva
dieselmotorn. Verkningsgraden är något som kommer fortsätta förbättras hos både
vätgas och batterier, där vissa aktörer menar att de för vätgas kan nå maximalt 80%
inom ett par år.
Tack vare en energikrävande produktion har tekniken hittills lämpat sig bäst i länder och
områden med stabil, fossilfri basproduktion av el, såsom kärnkraft. Stor utveckling av
vätgas har skett i Kina, som med ny lagstiftning och nya styrmedel kring vätgasbilar
förväntas vara en fortsatt ledande aktör för att stärka vätgasens roll i samhället. Även om
25
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https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus
https://www.greenoptimistic.com/hydrogen-cars-efficiency/
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teknikerna fortsätter att utvecklas mot högre effektivitet ser många detta som ett hinder
för att vi ska komma kunna se en uppskalning av vätgas i Sverige, medan andra ser
vätgas som ett klimatsmart alternativ som energilagring av förnyelsebar energi, bland
annat på Gotland.
Förespråkare för vätgasen menar att även om den kan komma att vara ett klimatsmart
drivmedel för privatbilar, med möjligtvis bättre värden än de elbilar som utrustas med
större batterikapacitet och räckvidd, så kan den kraftigt komprimerade och därmed
energitäta gasen med sin kapacitet lämpa sig bäst för tunga maskiner och industrifordon.
Att tanka en privatbil med vätgas ger idag en räckvidd på ca 60-70 mil (förväntas 2025
öka till ca 100 mil) och tar endast ett par minuter för ca 9 kr / liter och mil, dock finns det
2019 ännu endast 5 st tankstationer i Sverige. Även om aktörer är intresserade av att
bygga ut infrastrukturen och produktion kring vätgas i Sverige, som en viktig del i ett ett
koldioxidneutralt samhälle, är det ännu för tidigt att förstå vilken framtid tekniken har i
Sverige och på Gotland. Få laddstationer och oviss framtid gör det svårt att rättfärdiga
köp och investeringar i vätgasbilar i Sverige under kommande år, även om det kan
komma att bli ett klimat- och ekonomiskt smart val längre fram. På http://www.vatgas.se
finns information kring vätgas och vad tekniken kan innebära för klimat och användare,
samt hur utvecklingen sker i Sverige.
Bio- och koldioxidneutrala bränslen
Även om många av dagens förbränningsmotorer nu använder fossila bränslen (bensin,
olja och diesel) pågår det mycket utveckling för att introducera koldioxidneutrala
alternativ till dessa. Att kunna byta drivmedel på detta sätt för dessa fordon skulle
kunna innebära stora miljövinster då det annars skulle ta många år innan den
nuvarande fordonsparker har bytts ut mot mer miljövänlig drivning.
Biobränslen är viktig del i energikedjan och det finns i Sverige en stor outnyttjad
kapacitet i och med restprodukter från industri och areella näringar. Det finns även
anledning till att vara medveten om hur ett specifikt biobränsle produceras, då om det
baseras på primär odling av växter kan miljövinsterna ifrågasättas då det kan påverka
lokal ekosystem negativt i förhållande till uttagen effekt.
En av flera av de nya teknikerna som nu börjar introduceras binder koldioxid med
vatten genom att tillföra elektricitet, t.ex via solkraft (https://www.climeworks.com).
Detta bör ses som en mycket intressant utveckling och viktig faktor för
koldioxidneutralt gotland, och flera lösningar kan komma att introduceras inom
kommande år.

27

Marknadsstudie på Gotland
För att få en initial uppfattning om de Gotländska invånarnas och hushållens
transportvanor, samt åsikter kring carsharing, har vi under förstudien genomför en
marknadsstudie på ett antal offentliga platser på ön. Då det ofta är svårt att få tillräcklig
svarsfrekvens på digitalt distribuerade enkätundersökning (t.ex genom e-mail), samt att
det kändes viktigt att inkludera personliga samtal i marknadstudien, utfördes denna
genom fysiska möten på olika platser på Gotland.
Marknadstudien utfördes under perioden augusti 2018 - januari 2019. Platserna för
aktiviteter var: Energiexpo Gangvide farm, Lövsta Skördefestival, Stora Coop Visby,
Coop Hemse, Ica Hemse, Coop Roma, Clas Ohlson och Almedalsbiblioteket. Resultatet
baseras på de 200 svar som tagits emot under dessa aktiviteter.

1.Vilken relation har du till Gotland?

2. Om inte permanent bosatt, hur många
veckor per år spenderar du på Gotland?
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3. Vad är din närmaste tätort?

4. Hur många vuxna finns det i ert hushåll?

5. Hur många barn finns det i ert hushåll?

6. Hur många motorfordon

(0-16 år)

7. Vilken typ av drivmedel använder ditt
hushålls fordon idag?

(bilar/motorcyklar) finns i ert hushåll?

8. Vad är de vanligaste aktiviteterna
hushållets fordon används till?
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9. Hur ofta använder ert hushåll bil?

10. Hur lång är en genomsnittlig bilresa?

11. Vad är de ungefärliga årliga kostnaderna
12. Använder era hushållsmedlemmar
för bilägande och användande i ert hushåll? andra transportmedel än bil? (cykel, buss)

13. Skulle du kunna tänka dig att byta privat 14. Om ja, vad skulle vara dina
bil mot medlemskap i fossilfri carsharing?
främsta motiveringar?
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15. Vad är din personliga åsikt om framtida
fossilfri carsharing på Gotland?

16. Vad tror du vi behöver prioritera för att
nå ett koldioxidneutralt transportsystem?

17. Vad är maximalt avstånd för dig för
att hämta ett fordon i fossilfri carsharing?

18. Hur skulle du vilja betala för
användande av carsharing?

19. Vad är maximal kilometerkostnad
du kan acceptera för att använda fossilfri
carsharing? (andra avgifter kan tillkomma)

20. Var tror du det är viktigt att starta med
stationer för carsharing?
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21. Är typen av bränsle viktig för dig för
att du ska gå med i/använda carsharing?

22. Hur skulle du vilja boka ett fordon
som användare av carsharing?

23. Kan du tänka dig ta visst praktiskt ansvar,
tillsammans med andra medlemmar, i en
icke-vinstdrivande verksamhet med mål att
hålla kostnader nere?

Kommentar på marknadstudien:
Ingen information kring carsharing eller fossilfria transporter gavs till de svarande
innan de påbörjade sina svar. Volontärer som genomförde studien fanns dock
tillgängliga att besvara eventuella frågor från deltagarna hade under studiens ifyllnad.
På fråga 11 “Vad är de ungefärliga årliga kostnaderna för bilägande och användande i
ert hushåll?” verkade många svarande ha stora problem med att uppskatta sina årliga
samlade kostnader, varför resultatet på frågan bör betraktas som uppskattningar. Värt
att notera är den brist på medvetenhet kring sitt hushålls transportkostnader som
uppskattningsvis mer än hälften av de 200 svarande uppvisade.
En vanlig kommentar, både från dem som svarade på studien och dem som passerade
förbi efter kortare samtal, var att en carsharing inte var aktuell för dem
eftersom att de bor på landet och således är beroende av bil.
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Analys av marknadsstudie:
#14

Resultatet på fråga 14 kan kanske ses som lite överraskande.
Slutsatser skulle kunna dras att det finns behov av information kring
carsharing och dess potentiella fördelar.

#23:

Som resultatet från fråga nr 23 i förstudiens marknadsundersökning visar är ca
30% av de svarande på frågan redo att, tillsammans med andra medlemmar, ta
någon typ av ansvarsroll i en carsharing, medan resterande 70% är intresserade
att endast nyttja tjänsterna. Om incitament till ansvarstagande skapas kan detta
resultat visa på att det finns goda förutsättning för carsharing på Gotland.

33

Ekonomi
I detta avsnitt ämnar vi främst bemöta köp/leasing och ägande av fossilfria fordon, samt
ge räkneexempel som sedan kan följas för aktuella fordonsmodeller. Tack vare att
reglerna kring företags- eller privatköp av fordon, eller hur momsen behandlas med
miljöbilar och leasing ofta kräver specifik kunskap på området, rekommenderar vi att
man tar kontakt med konsult för slutgiltiga beräkningar (t.ex Coompanion om
verksamheten består av en förening) innan beslut tas och kontrakt skrivs.
Inköp eller leasing av fordon?
En av de absolut viktigaste frågorna vid uppstart av carsharing är vilken strategi man
som verksamhet ska ha gällande inköp och/eller leasing av fordon. Att dela på
investeringskostnader, risker och ansvar är några av motiveringarna till delat ägande,
vilket kan ske på ett flertal olika sätt för att bäst passa lokala omständigheter och
förutsättningar. Val av antal fordon samt samt typ av fordon .
En modell kan vara att alla fordon ägs av föreningen och dess medlemmar, en annan att
alla fordon leasas av föreningen samt en blandning mellan dessa. Det finns olika föroch nackdelar mellan samägda och leasade fordon, där den tidigare kan i vissa fall
innebära bättre ekonomi på sikt beroende på andrahandsvärde. Den senare kan i vissa
fall innebära mindre risk och behov av skötsel och underhåll från föreningens
medlemmar, beroende på typ av kontrakt för leasing. Oavsett vilken lösning som väljs så
är det ofta värt att spendera tid på denna del av processen då olika modeller kan
innebära stora skillnader i ekonomi och användarvänlighet för föreningens medlemmar.
Något som kan komma att avgöra huruvida man kan överväga leasing som modell eller
inte beror på vilka ingrepp olika hårdvarulösningar för carsharing skulle innebära, dels
om det är möjligt på aktuell modell, och dels om det påverkar garantier och är tillåtet
enligt avtal för leasing. Denna ansvarsfråga är fortfarande inte helt förstådd inom
branschen, men generellt är fordonstillverkare ännu motvilliga till att ge access till
externa utvecklare.
Är det ekonomiskt försvarbart att äga och köra en Tesla Model 3?27
Tesla anses idag vara den ledande tillverkaren av EV med sin framstående
teknikutveckling, erfarenhet, kvalitet (2019) och höga nivå av kundnöjdhet, även om
många andra tillverkare nu arbetar för att utmana Tesla för denna position. Volkswagen
anses av analytiker vara den som 2019 har störst chans att lyckas med detta. Experter
menar att det kommer att bli tufft för de andra att komma ifatt då Tesla har ett sådant
markant försprång på många områden.
27

Källor till informationen är samlad från en blandning av nyheter och rapporter från media.
YouTube-kanaler som Fully Charged, Top Gear o
 ch Transport Evolved anses vara auktoriteter inom
rapportering från elbilsbranchen i allmänhet, och Hyper Charged gällande Tesla i synnerhet.
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Många branschkunniga och kunder menar att Teslas produkter nu (2019) erbjuder en
nära unik körupplevelse, med eller utan automation, med branschledande kundnöjdhet28.
Eftersom att de är ett förhållandevis nystartat företag inom fordonstillverkning genomgår
de fortfarande en kraftig utveckling. Deras försprång gällande elbilar, batteriteknik,
automation, IT-teknik m.m, samt deras fortsatta investeringar i nya tekniker och
effektivisering av produktionen gör att många experter ser Tesla som en potentiellt
ledande fordonstillverkare inom ett par års tid.
Tesla tros därmed vara en central aktör för att skapa ett nytt och mer hållbart
transportsystem globalt. Dagens höga byggkvalitet gör deras lägst prissatta version,
Model 3, redan nu till en ekonomisk försvarbar investering tack vare den förväntat långa
livslängden på fordonet i kombination med låga drift, service- och underhållskostnader.
Detta gör, i kombination med idag branschledande mjuk- och hårdvara gällande
batteriteknik och automation, att de trots sitt något höga inköpspris (den svenska
kronans värde gentemot amerikanska dollars har här stor betydan) idag kan erbjuda
fordon som redan är redo för den utveckling som resterande tillverkare förväntas komma
sträva mot under kommande 10 år.
Tesla är idag unika med att vara byggda på helt digital infrastruktur i sina bilar, vilket gör
att de konstant uppdateras med mjukvara och kan på så sätt både samla in trafikdata för
att förbättra förutsättningarna för automation och dess ständigt ökande säkerhet, samt
genomföra felsökningar och optimaliseringar för fordonet och föraren. På detta sätt är
Tesla redo att utan större ingrepp uppdatera sina system för optimering och för att passa
rådande regelverk.
Den förväntade livslängden på fordon som levereras efter april 2019 är enligt Tesla
beräknad till ca 150 000 mil, vilket om ett par år även kan innefatta batteriet. Det har idag
en garanti på 8 år eller 20 000 mil hos Tesla men med en betydligt längre förväntad
livslängd än så i bilen (<60 000 mil enligt vissa analytiker). Då dess effekt sjunkit till
under 80% av nyskick så kommer batteriet kunna användas till annan typ av lagring för
att till sist nära helt återvinnas till nya. Kostnaden för ett nytt batterisystem efter
garantiperioden beror på typ av modell och dess prestanda samt pris och
teknikutveckling.
Oavsett om priserna för Teslas batterier ligger kvar på dagens nivå, vilket inte är troligt,
eller om priserna som det förutspås sjunker, kommer en Tesla med batteribyte troligen
vara ett ekonomiskt smart val och innebära både flera decenniers körupplevelse.
Andrahandsvärdet är svårt att förutse men många tror att det tack vare Teslas möjlighet
till uppdateringar samt den höga efterfrågan i förhållande till produktion finns goda
förutsättningar för att bli förhållandevis högt. Vissa menar att funktioner förväntas
28

https://www.bloomberg.com/graphics/2019-tesla-model-3-survey/
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installeras under kommande år som kommer göra det enkelt att hyra ut fordonet och
skapa en inkomstkälla av den, vilket t.o.m skulle kunna bidra till att öka fordonets
andrahandsvärde.
Tesla Model 3 LR (long-range versionen) har förutom ett större batteri och räckvidd än
standardversionen (74/50 KWh, 560/409 km enligt WLTP, 2019) eldrift på alla 4 hjulen.
Detta gör, i kombination med en branschledande datateknik, att long-range versionen
anses vara mycket säker att köra i vinterväglag. Deras ledande batteriteknik värmer och
optimerar batterierna prestanda vid kallt väder då de är mest utsatt och normalt
resulterar i avsevärt mycket kortare räckvidd. Även om Tesla är inte unika med denna
teknik så gör dessa sammantagna faktorer deras fordon mycket lämpliga för Gotland
och dess väglag, både i Visbys backar och på landsbygdens mindre vägar.
Under 2020 förväntas Tesla göra flera genombrott som fordonstillverkare, bl.a med
beräknad leverans av alla deras utlovade modeller, inklusive tunga transportfordon och
lätt lastbil, och därmed täcka nära alla segment av fordonsbranschen. De antas
ytterligare förbättra sin service, effektivitet samt produkternas byggkvalitet, samtidigt som
de behåller sin ledande roll inom forskning och utveckling av ännu ej introducerade
tekniker. Tack vare dessa faktorer anses en Tesla av många vara en ekonomiskt- och
klimatsmart investering i relation till prestanda och livslängd.
Det som ska tas i beräkning om man väljer att köpa en bil med stort batteri och lång
räckvidd är att man helst ska utnyttja den kapaciteten och därmed minska
miljöbelastningen som annars blir i samband med tillverkning och ökad vikt /
energiförbrukning per km. Nya modeller av andra tillverkare med lägre inköpspris än
Tesla introduceras dock som tidigare nämnt inom kommande år och dessa kan,
beroende på vilken funktion de har i transportsystem, vara mer lämpliga investeringar.
Exempel på elbilsmodeller med lägre inköpspris än Tesla. Försäljning 2019/2020:
Renault Zoe
Nissan Leaf
Kia Soul
VW ID3
VW eUP! Gen 2

Peugeot e208
Hyundai Ioniq Electric
Skoda CitiGo e-iV
Honda E

Varje tillverkare har modeller för finansiering (billån eller leasing) för respektive modell
och vissa av dessa, såsom Renault Zoe, erbjuder möjligheten till att separera fordonet
och dess batteri vid nyköp. Detta innebär att man som köpare kan välja att antingen
köpa eller hyra batteriet, vilket har olika för och nackdelar beroende på bruk och där det
initiala priset blir lägre om batteriet hyrs, medan månadskostnaden sänks.
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Eftersom att de flesta privatägda bilar som används i hushåll i snitt endast nyttjas
3 - 5 % av tiden på dygnet finns det därmed stora globala miljövinster att använda sig av
carsharing för fordon med mer batterikapacitet och räckvidd, främst på Gotland. Här
skulle en blandning av mindre, billigare och mer kompakta elfordon med kortare
räckvidd, t.ex i och omkring Visby, användas tillsammans med ett antal Teslas. Med sin
kapacitet, säkerhet och kvalitet kan de erbjuda större mobilitet över ön och lämpa sig bra
för längre transporter, dagsturer och lokal turism.
Även om mycket kan anses vara positivt med Tesla och deras utveckling så har de, tack
vare sin kraftiga expansion, hittills haft svårt att tillhandahålla snabb service och
reservdelar till sin kunder. De satsar på att utveckla ett mobilt servicesystem på den
amerikanska marknaden för att erbjuda bättre och snabbare service till sina kunder där,
men hur länge det kommer dröja innan satsningar som dessa görs i Sverige, samt vilket
behovet kommer vara för såna lösningar återstår att se. 2019 finns 6 st servicestationer i
Sverige och ännu har vi inte fått indikationer på att någon specificerad Tesla-aktör är på
gång att etableras på Gotland. Under förstudien har det dock visat sig att flera av de
lokal aktörerna kring bilservice genomgår kompetenshöjning och investeringar för att
kunna hantera kommande fordonsutveckling.
Enligt Teknikens Värld tester (2019) är Tesla förhållandevis dyra att utföra service på
jämfört med andra elbilar på marknaden29. Priset på service för en Model 3 i Sverige är
idag ca 4000 - 5000 kr år två, år fyra osv, vilket är avsevärt mycket högre än hos andra
tillverkare per servicetillfälle. Vad Tesla under 2019 har frångått, tack vare tidigare nämnt
digital infrastruktur, är att de inte kräver service varje år utan efter behov baserat på
fordonets självdiagnostisering. Tesla menar att detta ska förkorta servicetider och
förlänga bilens livslängs, samtidigt som man undviker onödiga utgifter om service inte
behövs. Jämfört med andra elbilar, och främst fordon med förbränningsmotorer, blir
således kostnaderna för service i relation till fordonets värde, prestanda och långa
livslängd ändå att ses som rimliga.
Försäkring - Tesla
Tesla har på sin webbsida officiellt samarbete med Trygg Hansa i Sverige. De har tagit
fram en särskild försäkring till Teslaägare, även om flera bolag erbjuder lösningar i
varierande kostnadsnivå. Priserna som Trygg Hansa givit när vi kontakt dem under
förstudien är (2019) för en Tesla Model 3 LR (företags- och helförsäkring) ca 8000 kr /
år. Priset påverkas ej av antalet fordon som försäkras i företaget/föreningen.
Länsförsäkringar Gotland uppger att en motsvarande Tesla skulle kosta 21 800 kr / år
med företagsförsäkring och 15 000 kr / år för privatkund, med möjlighet till förhandling av
prisnivåer vid teckning av ett antal fordon (ex 10 st). Detta visar på att det finns stora

29

https://teknikensvarld.se/service-av-elbil-billig-men-dyr/
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skillnader mellan olika försäkringsbolag och att det innan tecknande av kontrakt är viktigt
att ta in kostnadsunderlag från flera.
Nedan följer kostnadsexempel för Tesla Model 3 LR:
Modell och tillverkare
Model 3 LR - Tesla
Fordonskategori

Mellanbilsklass, 5 sätes, sedan

Pris
Bonus Malus

659 000 kr
Ja,
bonus - 60 000 kr
(om täckning finns i årliga potten)
EL

Drift:

74 KWh (560 km, WLTP)
Laddning:

Grid-EV, EV-Grid, <250 KW med snabbladdning V3

Mjukvara/hårdvara:

automation. Levereras med hårdvara för SAE nivå 5.
Mjukvara tillkommer som tillval.

Kostnadsberäkning för lån till bilköp:
Denna kalkyl baseras på Swedbanks lånemodell för Gröna Billån för miljöbilar.
Jämförelser med andra långivare har ej gjorts i denna beräkning.
Lån
Kontantinsats
Tid
Rörlig ränta
Effektiv ränta
Månadskostnad

527 000 kr
132 000 kr
(kan kompenseras med Bonus)
5 år / 60 månader
2,74%
(20190515)
3,48%
9200 kr
(lån och raka amorteringar)

Försäkring
Service
Däck
Besiktning
Skatt
Drivmedel

666 kr / mnd (uppskattning på 8000 kr / år)
200 kr / mnd
200 kr / mnd
30 kr / mnd
30 kr / mnd
330 kr / mnd
(20 000 km / år, 14,1KW / 100km, 1.4 kr / kWh)30
11822 kr
(avbetald efter 5 år. Uppskattat
andrahandsvärde, varier beroende på
analys av utveckling. Ej inkluderat
eventuella avdrag för moms vid inköp.
> 45% av nybilsvärde efter 5 år antas här)

Parkering
Total månadskostnad:
60 månader
inklusive kontantinsats

30

Förbrukning hämtad från tesla.com.se,
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Kostnadsberäkning för leasing:
Denna kalkyl baseras på Teslas egna leasing modell. Jämförelser med andra operatörer
har ej gjorts i denna beräkning.
Leasing
Kontantinsats
Försäkring
Service
Däck
Besiktning
Skatt

36 månader, < 20 000 km / år
107 000 kr
666 kr / mnd (uppskattning på 8000 kr / år)
200 kr / mnd
200 kr / mnd
30 kr / mnd
30 kr / mnd

Drivmedel

330 kr / mnd
(20 000 km / år, 14,1KW / 100km, 1.4 kr / kWh)

Månadskostnad leasing

4878 kr

Total kostnad 36 månader:

335 024 kr

Total månadskostnad:
36 månader
Inklusive kontantinsats

9306 kr

(möjlighet till lättnad på 50% av
momsbeloppet på leasingkostnad om
verksamhet/ägare är momsregistrerad)

(ej inräknat eventuella avdrag för moms)

Beräkningar:
Prisförslag från flera aktörer bör tas in innan avtal skrivs, där bl.a verksamhetens
omfattning tas i beaktning. Som tidigare nämnt rekommenderas det att föreningar och
verksamheter söker extern stöd och konsultation vid viktiga beslut, samt formuleringar
och teckningar av avtal.
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Jämförelse mellan ägande/lån och leasing:
Period
Ägande:
Leasing:

5 år / 60 månader
709 000 kr total, 11822 kr/mnd, fordonsvärde: 330 000 kr
558 000 kr total, 9306 kr/mnd, 12 månader kvar på kontrakt

Period
Ägande:
Leasing:

5 - 9 år (3 cykler av leasing á 36 månader)
144 000 kr total, 3000 kr/mnd, fordonsvärde efter 9 år: 200 000 kr
558 000 kr total, 9306 kr/mnd

Uppskattad total fordonskostnader för 9 års bruk:
Ägande:
853 000 kr total, fordonsvärde efter 9 år: 200 000 kr
Leasing:
1 116 000 kr total,
Differens:

1 116 000 - 853 000 = 263 000 kr
853 000 / 1 116 000
= 76%
(ej medräknat bilens restvärde)
1 116 000 - (853 000 - 200 000)
= 463 000 kr
653 000 / 1 116 000
= 58%
(medräknat bilens restvärde)
Genomsnittlig månadskostnad
över 9 år:
853 000 / 108 = 7 900 kr
(ej medräknat bilens restvärde)
653 000 / 108 = 6 000 kr
(medräknat bilens restvärde)
Slutsats:

Enligt denna beräkningsmodell skulle privat ägande (med lån) av en
Tesla Model 3 LR innebära ca 60 % av kostnaderna jämfört med
leasing, räknat på 9 års bruk / 3 st cykler för leasing á 36 månader.
Beräkning förutsätter försäljning av fordonet efter 9 år, dock finns, tack
vare modellens förväntade livslängd, incitament för behålla fordonet.

Nedan görs en kostnadsberäkning gällande köp Sion från Sono Motors:
Modell och tillverkare
Fordonskategori
Pris
Bonus Malus
Drift:

Sion - Sono Motors, ny tillverkare. Beräknad första
leverans under 2021 - 2022.
Mellanbilsklass, 5 sätes, 5 dörrar
273 000 kr
(25 500 € inkl. tysk moms. 16 000 € för bil och 9500 € för batteri)
Ja, 60 000 kr (om täckning finns i årliga potten)
EL
35 KWh (250km) + inbyggda solfångare < 34 km laddning / dag
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Laddning:

Grid-EV, EV-Grid, EV-EV (11KW), 220V uttag

Mjukvara:

Applikation för car- och ridesharing (goSono) samt
styrning av laddning.

Kostnadsberäkning:
Denna kalkyl baseras på Swedbanks lånemodell för Gröna Billån och jämförelser med
andra långivare har ej gjorts i denna beräkning.
Lån
Kontantinsats
Tid
Rörlig ränta
Effektiv ränta
Månadskostnad

217 600 kr
54 400 kr
(kan kompenseras med Bonus)
5 år / 60 månader
2,74%
(20190515)
3,48%
3945 kr
(lån och amorteringar)

Försäkring
Service

333 kr / mnd (uppskattning på 4000 kr / år)
200 kr / mnd

(minimalt i och med nybilsgaranti och generellt förväntat lågt servicebehov för EV) Faktumet att
tillverkaren saknar tidigare erfarenhet innebär ökade risker att oförutsägbara kostnad uppstår
samt brister i produkt- samt servicekvalitet.

Däck
Besiktning
Skatt
Drivmedel

100 kr / mnd
30 kr / mnd
30 kr / mnd
250 kr / mnd
(20 000 km / år, 14,1KW / 100km, 1.4 kr / kWh)31
-

Parkering

Total månadskostnad
4 888 kr / mån
60 månader Inklusive kontantinsats
Period
Ägande:

5 år / 60 månader
293 000 kr total, 4888 kr/mnd, fordonsvärde: 120 000 kr

Period
Ägande:

5 - 9 år
45 500 kr total, 950 kr/mnd, fordonsvärde efter 9 år: 70 000 kr

Uppskattad total fordonskostnader för 9 års bruk:
Ägande:
338 500 kr total, fordonsvärde efter 9 år: 70 000 kr
Genomsnittlig månadskostnad
över 9 år:
338 500 / 108 = 3 134 kr
268 500 / 108 = 2 500 kr
31

(ej medräknat bilens restvärde)
(medräknat bilens restvärde)

Förbrukning taget från tesla.com.se,
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Parkering
En punkt för utgifter som inte specificerats i de tidigare exemplen är kostnader för
parkering. På Gotland är kostnader för parkering dels kopplade till boende, t.ex
hyra för garage eller parkeringsplats i hyres- eller bostadsrättsförening. Motsvarande
kostnader gäller för villor, där investeringar i byggnader, drift av dessa samt resurser för
eventuell uppställningsplats ska räknas in. En annan parkeringskostnad på Gotland
gäller för avgiftsbelagda, offentliga parkeringsplatser, främst inom centrala Visby.
Under förstudien har samtal förts med representanter från Region Gotland angående
möjliga undantag för avgift till fordon som ingår i klimatsmarta transportlösningar, t.ex
lokal carsharing. Region Gotland säger sig i allmänhet vara positiv till en sådan lösning,
samtidigt som det under 2019 är svårt att konkretisera hur detta skulle se ut i ett avtal.
Många aktörer är nu inblandade i utformningen av Visby centrum och dess infrastruktur
kring energi och trafik, och åsikter har gjort sig hörda gällande de avgiftsbelagda
parkeringsplatsernas framtid. Detta kommer bli extra utmanande i och med ett troligt
behov av att kombinera många av dessa parkeringar med laddningsmöjligheter, vilket
tros komma kunna skapa andra förutsättningar och beteenden kring parkering än vad
som sker idag.
Boendetaxan som idag gäller för Visby innerstad med omnejd innebär avgiftsbefrielse
mot en årlig kostnad på 2500 kr / fordon.
Att ha tillgång till centralt lagda och lättillgängliga parkeringsplatser kommer att bli viktigt
för spridning och användning av carsharing på Gotland och i Visby, och funktion för
laddning på dessa platser kommer vara avgörande för varje elbil. Då ett av målen med
carsharing är att öka nyttjandegraden av varje fordon så antas dock tiden som varje
fordon står parkerad i centrala Visby bli begränsad, och parkeringsavgifter kan då
rimligtvis läggas på varje användare vid bruk.
Som exempel på hur utvecklingen kan se ut, vilket även nämnts i avsnittet Elbilen, ett
batterilager för sol- och vindkraft k an Sions möjligheter att erbjuda lättillgänglig car- och
ridesharing, samt både fungera som batterilagring och producent av solel (<4.7
KWh/dag) troligtvis erbjuda möjligheter att förhandla med Region Gotland och lokala
fastighet/parkeringsplats-ägare. Möjligheterna till detta antas ökar om det finns en lokal
intresseorganisation eller struktur som samlar lokala intressenter. Den resurs om övriga
elbilar kan innebära för nätreglering kan komma att bli en viktig faktor för hur kommande
villkor och avtal mellan Gotlands aktörer kan komma att se ut.
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Specifikation för leverantörer och utvecklare av tekniska och digitala lösningar för
carsharing
Här följer den specifikation på funktioner som utvecklats inom förstudien. Denna är menat att
vara som stöd vid kontakt med leverantörer och utvecklare av tjänster. Funktioner kan tas bort
och fler kan läggas till vid behov.
What do we mean by carpool and carsharing?
When we speak of these terms we mean that a carpool is a function that is based on users
being able to register there need or want to share a space in f.ex. a car. This could either mean
that the user has a vehicle with spare capacity that is going between points a and b (with
possible dynamic in the route), or that the user is seeking capacity (without vehicle).
Carsharing is an ownership or membership model, where one focus is to decrease the level or
amount of personally owned vehicles. Dependending on the model, if it’s a for- or nonprofit
business, the costs, risks and responsibilities are distributed differently. The combination
between carpool and carsharing in one application or service would be good, but there might be
legal issues that could limit this as it is with current legislation. We will initially focus on making a
solution for a carsharing model, where the booking of the individual vehicles have a central
function, and where vehicles are need to be treated as complex identities in the system ( this is
something that will be extra relevant for EVs, especially when doing EVtoGrid and the vehicle
becomes an asset on the grid, while needing a charging schedule. This is however adding some
extra, unknown complexity to the issue, and what perhaps can be expected is that each modern
unit will have its own developed interface within the next 5-10 years. A preparation to allow such
future input on a platform is needed on the development phase though).
DIGITAL SOLUTIONS

How would the carsharing function technically for booking and accessing the vehicles?
Digital solutions will play a central role when providing a proper user-experiences for a
carpool or carsharing. This goes from first online contact with registration + booking,
through user phase (pick-up and dropping of vehicle) and to payment. As some new
car-manufacturers are starting to have built in car-sharing software into the vehicles,
both the soft- and hardware will most likely already be available in some unit within a 5
year period. One challenge will be to gather the data from diverse manufacturers into
one user-friendly interface, which probably is a much later concern.
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Number of users
20-50 users
50-100 users
100-500 users
500-10000 users
10000-100000 users

>5 vehicles
>10 vehicles
>50 vehicles
>800 vehicles
>5000 vehicles

App for smartphone
+ the hardware (see below)

Systems:
Android
iOS

Functions and step-by-step operation:
1. Registration with checking ID and/or a driver's license
> Driver license checking and confirmation – Scanning of driver license with
smart-phone? Does this link up with
accessible database for confirmation?
> Selection of a type of membership
2. Confirmation of the registration
> Confirmation by email, in app or phone

- Registration of payment method

3. Searching available cars
> connecting to the cars database
> spotting free cars on the map (gps-location)
4. Booking online
> selecting the car
> setting the time constraint for finding the car – to define the time limit
> scanning and checking a user’s driving license before opening the car
> sending the signal to the database that the car has been booked
> showing the level of electricity/gas in the car
- This function should also come as a
notification, f.ex 30 min before the
booked time starts.
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> For ridesharing/carpooling (more than one user/ride), there should be a separate function and
bookable service that can as well be connected with the booking of the vehicle. The booking
can for example be made available as a shared ride, with X-amount of seats or Y-amount of
space.
5. Get the car
> search the car with signal which was sent from the app – headlights flashing and sound?
> opening the car, using smartphone?
– which system should we use?
> checking the condition of the car after last user (headlights, glass, salon inside, bumpers and
in general outside)
> rating of the car conditions and comments
6. Car use
> starting the car, with a smartphone?
> identification verification of driver
> turning on the timer when the engine is on (shows kilometers and expenses)
> preferably – m
 emory of the user’s addresses in the navigation system for quicker using (the
user is logged in)
7. Returning the car
> reporting on the cars condition by user (minimum 25 % gas/power in tank/batteries)
- Possibility to add photos directly via APP / link to form
8. Payment/invoice system
> the users data should be gathered and communicated in a comprehensive way, either for
manual or automatic billing. The billing can either be done after each use/ride, or monthly.
9. Communication on the platform/website
> the platform should have a tool and dedicated space for communication, for example a simple
forum. This could be both for communication between user and serviceprovider, or between the
users themselves. The later will be especially useful for non-profit models and for carpooling,
when the practical responsibilities are shared among its users. The data from each usage, or
vehicle at any time, should be able to be easily communicated through accessible hyperlinks, as
well as stored in each users history.
10. Data
> see point 9 above. “The data from each usage, or vehicle at any time, should be able to be
easily communicated through accessible hyperlinks, as well as stored in each users history.”
> in the history of each user-login, the data from each use (trip-mapping, costs), as well as
monthly/yearly usage, should be easily accessible and exported.
> there should be a function for an admin-role to access the data from the vehicles and having
being able to have history and comments on each.
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11. Fleet management service
Incidence management / user support
System configuration
- Availability
- Description
- Pictures
- User groups
Hardware
What hardware will be required for the solutions? Some examples are listed below:
1.
2.
3.
4.

Automatic locks functioning from the smartphone
Start vehicle with smartphone
GPS-system
System showing the level of gas in a car before booking and notification in case of last 25%
(for example) of gas or power
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Sammanfattning
Klimat
Mänskligheten befinner sig nu i en nära existentiell kris och måste drastiskt ändra
beteendemönster för att undvika katastrofala miljö- och klimatkonsekvenser inom
kommande decennier. Det samlade ekologiska fotavtrycket måste minskas kraftigt från
dagens nivåer och ansvaret för detta faller på alla samhällets medborgare och aktörer.
Transportsektorn står, mycket pga av sitt användande fossila bränslen, för en stor del
av utsläppen av de växthusgaser som måste begränsas för att minska den rådande
höjningen av jordens medeltemperatur. Mer klimatsmart tekniker/fordon, drivmedel
samt mer resurseffektiva transportmönster och beteenden kommer därför bli viktigt i
byggandet av ett koldioxidneutralt samhälle. 2042 ska Gotland och dess befolkning
gemensamt ha uppnått detta mål.
Fossilfri Carsharing
Ett av lösningarna som vi troligtvis bör ha i ett kommande system är
carsharing/bildelning med fordon utan fossila bränslen. Med bakgrund av detta har
denna förstudie genomförts för att kunna underlätta för framtida aktörer att antingen
etablera verksamhet på Gotland, eller för individer och hushåll att ansluta till framtida
lösningar. I en carsharing så samägs ofta fordonen av ett kooperativ eller förening,
ofta i icke-vinstdrivande syfte och av intresse åt sina medlemmar och användare. En
carsharing kan även drivas av ett vinstdrivande företag. Fördelarna att använda
carsharing kan bland annat vara förbättrad ekonomi, mer aktiv livsstil, större interaktion i
lokalsamhället, mer klimatsmarta fordon och transporter, tillgång till fler fordonsmodeller
m.m.
Teknisk utveckling
Utveckling inom bl.a energi, fordons- och transportsektorn för att introducera mer
klimatsmarta och resurseffektiva lösningar gå nu mycket snabbt och många nya
beteende förväntas följa denna. Detta gör det svårt att förutse vad investeringar i dessa
tekniker kommer att kosta inom ett par år för den enskilda användaren, samt hur de
kommer att kunna samverka för att erbjuda användarvänlighet samt vinster gällande
miljö och ekonomi.
Några av de tekniska framsteg som nu sker och vi inom kommande kan förväntas se i
vår vardag är elektrifiering (bl.a elbilar), automation (självkörande fordon) och MaaS
(Mobility as a Service). Många av de tekniska förutsättningar för att dessa tekniker ska
fungera är redan eller snart färdigutvecklade för introduktion, dock måste fortfarande
lagar, regelverk och förutsättningar för aktörer skapas för att teknikerna ska kunna ge
värde i vår vardag och därefter skapa klimatnytta.
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Gotlands utveckling
Gotland anses, bl.a genom sitt ö-läge, kunna vara ett lämpligt område för att på ett tidigt
stadium introducera nya transportlösningar. Resultat från en utförd marknadsstudie kring
fossilfri carsharing visar på att lokalbefolkningen på Gotland generellt är positivt inställda
till resursdelning och nya mer klimatsmarta transportlösningar. Dock menar stora delar
av hushållen utanför gotlands tätorter att de har svårt att se rimliga alternativ till privat
bilägande. Ny teknik kan komma att bli avgörande för att erbjuda lösningar som
carsharing till hushåll även utanför tätorter.
Att starta ett bilkooperativ på Gotland
Det finns idag fler och fler verktyg och digitala plattformar för att på ett smidigt sätt
anpassa fordon till att vara en del av en carsharing och utvecklare har tagit fram
lösningar som inkluderar bokning, fordonshantering och betalning. Eftersom att denna
utveckling ännu är i ett tidigt stadie kan mer användarvänliga och integrerade lösningar
förväntas introduceras under kommande år. Vissa fordonstillverkare har redan börjat
erbjuda egna lösningar för några av sina modeller, t.ex Renault och Sono Motor.
Förhoppningsvis kommer det snart finnas lokala aktörer som tar initiativet till ett regionalt
bilkooperativ, dit andra aktörer sedan kan ansluta.
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