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Då tar elbilarna över. Prognos 2019-2045 



• Vindkraft – Due 
dilligence till ny 
prognosmodell för 
energimyndigheten 

• Solel – samma metodik 
som för vindkraften 
applicerad på solel 

• Batterilager – 
lönsamhetsprognoser 
baserade på simulerade 
och verkliga användarfall  
 

Tio år med 
prognoser: 



Funktionsform viktig? 



5th Avenue, år 1900 
Var är bilen? 

Förändring kan gå snabbt 



5th Avenue, år 1913 
Var är hästen? 

Förändring kan gå snabbt 
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Vad säger 
prognosen? 
• Marknadsandel i nybilsförsäljningen 

• Varför? 
• Både leverantörer och politiken  

kommunicerar i relativa termer 
• Totala försäljningen beror på konjunktur 

medan den relativa antas mindre 
konjunkturkänslig 
 

• Bakgrundsdata tillställs våra partner  

 

 

 



Prognosmetodik – ny långsiktsprognos 

Data 

Analys 

Prognos 

Leverantörer Konsumenter Experter Prognoser 

Prisparitet Modellutbud Funktionsform Resurser 

Marknadsandel Antal fordon Batteribehov Klimat 



“The future’s already arrived. It’s 
just not evenly distributed yet.” 
   - William Gibson 

 

Var är kunder och leverantörer på väg? 



Kunderna bryr sig om priset!  
– inköpspris eller TCO beror på affärsmodell 



Intervjuer med leverantörerna 
• År som nämns i strategier är ofta 2022 och 2025. 

• Begränsat utbud av batterier riskerar att driva upp priset. 

• Internationellt konkurrenskraftig betalningsvilja i Sverige. 

1 Dubbling av 
marknaden 2019 
På kort sikt ligger vi i linje 
med Bil Sweden som tror på 
dubbling under 2019.  

2 3 Omställningen 
kommer! 
Knappt hälften av 
leverantörerna har satt 
tidsmål för 100 % 
elektrifiering. Många per 
2022, 2025 eller 2030. 

Massiv ökning av 
modellutbud 
Många stora tillverkare – t.ex. 
BMW,  VW, Ford och Toyota – 
kommunicerar strategier som 
klarar elektrifiering genom 
nya produktionsplattformar  



Men priset då?! 
Kan elbilar bli billigare? 



  TCO: 

Källa: DN.se 



10 ÅRS ELBILSUTVECKLING HAR GETT RESULTAT 
- Vad får man för ca 400 000 kr?   

-2010 2011 2014 2018 

160 km 175 km (2011) 
 
250 km (2016) 
 
378 km (2018) 
 
 
 
  

190 km (2014) 
 
300 km (2016) 
 
395 km (2018) 
 

450 km (WLTP) 190 km (2014) 
 
300 km (2017) 

150 km 
NEDC-test (optimistiskt) WLTP-test (realistiskt) 

2019 

400 km (WLTP) 

400 km (WLTP) 



Det officiella budskapet: 



“The tipping point on EVs 
is already here” 
 – Scott Keogh, CEO VW Americas 

Prisparitet en nyckel för prognosen. 

TCO eller Sticker Price - Inköpspris eller 
totalkostnaden för bilen?  

Olika segment och marknader når prisparitet vid 
olika tidpunkt. 

 



Prisparitet: 

• För totalkostnaden (TCO) är prisparitet redan uppnått i många segment 

• MEN bilkunderna reagerar ännu inte på totalpriset!   

• Är det först vid prisparitet för inköpspris som boomen kommer? 
• Inköpspriset beror till stor del på batteripriset och global konkurrens 

• Prognoser på batteripris pekar stadigt nedåt och konkurrensen ökar 
 

• Prisparitet för inköpspris bedöms till år 2025 

 



S-kurvan som funktionsform 
 

S-kurvan 
Omställning och 

teknikskiften följer inte 
linjära förlopp. S-kurvan 

bygger på att aptiten  
på den nya tekniken är 

normalfördelad över 
populationen.  

 

 

! 



Norges ambitiösa satsning 
med riktade styrmedel för 
elbilar ger ett stort 
utfallsrum jämfört med ett 
genomsnitt av flera 
internationella prognoser 
utan styrmedel. 

 

Vår prognos för elbilars 
marknadsandel i Sverige 
bygger på att prisparitet 
för uppnås kring år 2025 
och att marknadsandelarna 
sedan ökar i snabb takt. 

Prognos för elbilars marknadsandelar 
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Norges ambitiösa satsning 
med riktade styrmedel för 
elbilar ger ett stort 
utfallsrum jämfört med ett 
genomsnitt av flera 
internationella prognoser 
utan styrmedel. 

 

Vår prognos för elbilars 
marknadsandel i Sverige 
bygger på att prisparitet 
för uppnås kring år 2025 
och att marknadsandelarna 
sedan ökar i snabb takt. 

Prognos för elbilars marknadsandelar 
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Elbilarnas marknads-
andelar ökar som mest 
efter 2025 när elbilarna 
uppnår prisparitet. För att 
därefter plana ut på höga 
marknadsandelar av 
nybilsförsäljningen. 

Laddhybriderna antas vara 
en övergångslösning som 
kommer att försvinna 
framöver då det är dyrt 
med dubbla drivlinor. 

 

Marknadsandelar för laddhybrider och elbilar 
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Utifrån prognosen: 
Framräkning av totala 
antalet laddbara fordon 
utifrån några antaganden: 

• 320 000 nya bilar/år 

• 17 års livslängd 

Detta medför 2,5 miljoner 
laddbara fordon till 2030.  

Osäkerheterna från 
förändrade beteenden 
kring bilinköp blir större ju 
längre fram i tiden vi går. 

 

Antalet elbilar och laddhybrider i Sverige 

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

 3 000 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Totalt antal elbilar Totalt antal laddhybrider



Laddbara fordons behov av batterier 
• För att försörja den svenska 

marknaden med batterier till behövs 
19 GWh årlig batterikapacitet. 

• Antaget 62 kWh batterikapacitet i snitt 
på elbilsflottan i Sverige. 

• Det motsvarar 1,3 procent av 
världsproduktionen och kan jämföras 
med Nortvolts planer på 32 GWh  
batterier årligen. 

 



Vad tycker politikerna? 

Är det viktigt att styra 
utvecklingen av laddbara 

fordon politiskt? 

Ja Nej Inget svar

Hur ser ni på försäljningen av 
laddbara fordon framåt, bör 

den öka eller minska? 

Öka Minska Inget svar

Tycker ni att staten ska bidra 
till att bygga laddinfrastruktur? 

Ja Kanske Inget svar



Elbilarna minskar CO2-utsläppen  
från personbilssektorn med: 
• 30 procent till 2030  
• 80 procent till 2045 
 
(Varje elbil minskar utsläppen 1800 kg CO2 årligen) 

Elbilar bidrar till minskad klimatpåverkan 



-70 % 
11 år 



Marknadsstörningar & 
känslighetsanalys 

 

1. Tillgång på strategiska komponenter  

 

2. Politisk inriktning 

 

3. Internationell konkurrens om utbud  

 



Tack! 
Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility 
076-833 07 77 
daniel.kulin@powercircle.o 



Marknad och 
batteritillgång: 
• Bilmarknaden är global. 90 miljoner nya 

bilar årligen 2025. 

• Batterimarknaden är global – 
uppskalningsförmågan stor. 

• Sveriges relativa köpkraft är hög – vi får 
den teknik vi efterfrågar. 

• ca 320 000 nya bilar om året i Sverige. 
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