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Sammanfattning 
Övergripande projektmål 
Från 1 april 2013 till projektets slut under 2015 skall projektet stötta Sydöstra 
Sveriges väg mot ett fossiloberoende transportsystem 2030 genom att främja en 
hållbar marknadsintroduktion av elfordon som körs på förnybar regional energi. 
 
Projektets bidrag 
1. Utveckling av elfordonssystem (elfordon, laddinfrastruktur, förnybar el, IT-
stöd, etc) och understödjande affärssamverkan i småstadsregioner. 
2. Forskningsmetoder för framtagning av kundfokuserade produkt- och 
tjänstesystem för elfordon och identifiering av deras ekonomiska, miljömässiga 
och sociala hållbarhetskonsekvenser. 
3. En övergripande färdplan för hållbar och lönsam uppskalning av elfordon inom 
ett fossiloberoende regionalt transportsystem till 2030.  
 
Utfall till 20150630  (mål 20150331 - förlängt till 20150930) 
530+ Elfordon  (200) 
204+ laddplatser (200) 
25 pilotkommuner (25) 
70+ affärsintressenter (50) 
1 laddpark  (1) 

Summary 
Overarching project goal  
From 1 april 2013 to its end in 2015 the project shall support Southeast Sweden 
towards a fossilfuel independent transport system by 2030 through the promotion 
of regional sustainable market introduction of electric vehicles that run on 
regional renewable energy. 
 
The project's contribution  
1. Development of an electric vehicle system (vehicles, charging infrastructure, 
renewable electricity, IT support, etc) and a supporting business network in small 
town regions. 
2. Research Methods for the development of customer-focused product and 
service systems for electric vehicles and identification of their economic, 
environmental 
and social sustainability implications. 
3. A comprehensive roadmap for sustainable and profitable development of a 
fossilfuel independent regional transportation system 2030. 
 
Results until 20150630  (goals 20150331 – extended to 20150930) 
530+ Electric vehicles (200) 
204+ charging spots (200) 
25 pilot municipalities (25) 
70+ business stakeholders (50) 
1 charging demo park (1) 
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Inledning 
Detta projekt skall med ett fokus på villkoren utanför de större städerna bygga 
vidare på och förstärka redan etablerad elfordonssamverkan i Sydöstra Sverige. 
Målet är att till under hösten 2015 via en färdplan belysa hur elfordonssystem kan 
bidra till en fossiloberoende regional transportsektor 2030 som körs på förnybar 
regional energi.  
 
Tidigare arbete inkluderar en av energimyndigheten finansierad förstudie som 
heter ’Påskynda och säkerställa införandet av mer energieffektiva transporter i 
regionen Småland och Blekinge’ och det av regionförbund och kommuner 
stöttade projektet GreenCharge Sydost. I dessa förstudier förankras GreenCharge 
Sydost hos aktörerna. De första stegen tas där för att hitta lämpliga 
användningsområden av elfordon och lokalisering av laddinfrastruktur. 
Projektgruppen har också åt projektet E-mission utrett de svenska 
förutsättningarna för storskalig laddinfrastrukturuppbyggnad och i två 
energimyndighetsprojekt jämfört el- och plug-inhybridbussar mot konventionella 
bussar från ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.  
 
’GreenCharge Sydost - utveckling av elfordonssystem i Småstadsregioner’ 
kombinerar praktiska demonstrationer av elfordonssystem i 25 pilotkommuner 
med en regional affärssamverkan kring de företag som levererar till dessa system 
och forskning i nära samarbete med projektets alla privata och offentliga aktörer. 
Projektet satsar också på systematisk kunskapsspridning för att maximera praktisk 
samhällsnytta i form av minskade utsläpp och ökad regional tillväxt. 
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Huvudresultat 

Måluppfyllelse  

Projektet ligger överlag bra till i förhållande till de fem projektspecifika mål som 
listades i ansökan. Det enda som inte är klart är den slutgiltiga färdplansrapporten. 
Den har dock fått en förlängning beviljad till hösten 2015.  

Nr Mål till 20150331 Utfall 20140630 Kommentar 

Del 1 Minst 200 elfordon 
Minst 200 laddplatser 
 
 
 
Minst 25 pilotkommuner 

Demonstrationspark för 
snabbladdning 

530+ elfordon 
204+ laddplatser 
 
 
 
25 kommuner 

Laddpark invigd vid Videum 
Science Park i Växjö. 
1 snabbladdare i Ronneby, 1 i 
Karlshamn, 2 i Karlskrona 
samt flera andra på gång i 
regionen 

Bättre än plan. 
I nivå med plan. Oväntade 
svårigheter i aktörssamverkan 
fördröjde initialt men nu har våra 
insatser gett resultat. 
I nivå med plan. 

Bättre än plan.  

Del 2 Minst 50 affärsnätverks-
intressenter 

 

 

60+ företag (inkl kommunala 
energibolag) 
 
40+ övriga intressenter (varav 
25 kommuner, 4 länsstyrelser, 
4 regionförbund, 3 landsting, 
2 högskolor energikontor 
sydost, miljöfordon syd,) 

Bättre än plan. Dialog pågick 
fortfarande - därav osäkerheten.  
 
Kommunerna är främst kunder i 
nätverket med företagen som 
leverantörer.  

Del 3 Metoder för framtagning 
av och utvärdering av 
elfordonssystem 

Som en del av 
färdplansarbetet (punkt 3 
nedan) pågår vidareutveckling 
av dessa metoder.  
3 konferensartiklar 
publicerade, flera artiklar 
skrivs just nu. 

Enligt plan. En första version av 
dessa metoder togs fram i en 
förstudie till detta projekt som 
också finansierades av 
energimyndigheten 

Del 4 Färdplan för regionalt 
elfordonssystem 

Visionseminarier      vår 2014  
Nulägesanalyser    2013-2015 
Scenarieranalyser     vår 2015 
Färdplan                  höst 2015 

Enligt reviderad plan med 
förlängning 

Del 5 Kommunikationsplan 
(inkl webb, nyhetsbrev, 
debattaktiviteter) 

Har utvecklats kontinuerligt – 
framförallt under  2013 och 
2014 

Enligt plan efter 
ambitionshöjning under 2014. 
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Effekter i samhället 

Projektet förväntas allmänt gynna projektets privata och offentliga partners 
genom: 
• Förbättrat hållbarhetsanseende bland kunder, potentiella anställda och 

allmänhet. 
• Sammankoppling av forskning, metodutveckling och industriell tillämpning. 
• Kompetensutveckling och bidrag till forskningsfronten inom modellering och 

simulering av produkt- och tjänstesystemutveckling. 
• Speciell belysning av villkoren för en storskalig marknadsintroduktion av 

elfordon. 
• En grund till kommande transportsystemprojekt om hur energieffektivitet kan 

kombineras med låga utsläpp av klimatgaser och andra miljöstörande ämnen.  
 
Mer konkreta miljömässiga samhällseffekter kommer från det faktum att fordon 
vid eldrift förbrukar endast ca en tredjedel av den energi som bensin- och 
dieselfordon förbrukar. Låt oss anta att de 530 elfordon som hittills (t.o.m. 
20150630) introducerats i regionen årligen enbart kör på el.  Då kan man spara 
upp till 3300 MWh energi och 824 ton koldioxidutsläpp1. Dessa besparingar 
kommer inte att nås tillfullo eftersom hälften är laddhybrider som också körs på 
bensin och diesel. Dock har projektet indikationer på att ett par hundra elfordon 
har tillkommit under sommaren så den verkliga besparingen förväntas ändå ligga i 
närheten av denna uppskattning. Framöver förväntas besparingen öka ytterligare i 
takt med att fler elfordon tillkommer. De stora effekterna kommer dock förstås 
längre fram om projektets färdplan lyckas påskynda en mer storskalig övergång 
till eldrift. 

Det regionala näringslivet förväntas allmänt gynnas av fler arbetstillfällen när den 
nya elfordonssektorn växer. Konkret har projektet hittills lett till ett tiotal nya 
arbetstillfällen inom forskningen och projektledningen (i varierande grad av 
heltid). Till detta kommer antagligen några arbetstillfällen för samordning av 
elfordonsatsningarna hos de 25 anslutna kommunerna och några för att möta en 
ökad försäljning av fordon, stödinfrastruktur och relaterade tjänster hos de 60+ 
anslutna företagen. Dessutom har projektet tagit fram och lämnar över till en mer 
permanent lösning för hur laddinfrastrukturen ska samordnas fortsättningsvis 
inom regionen.  

  

                                                
1 Om vi går från bensinbilar som drar 0,8 liter/mil med 30% verkningsgrad till elbilar med 85% 
verkningsgrad och kör på 100% ny förnybar lokalt producerad el. Detta sparar motsvarande ca 
0,52 liter bensin/mil och med en årlig körsträckan på 1300 mil sparas 676 liter/(bil * år). Med 530 
bilar blir detta 358280 liter/år. Med energiinnehållet 9,2 kWh/liter blir detta ca 3300 MWh/år och 
om vi antar att det bildas 2,3 kg CO2/liter bensin så får vi 358280*2,3=824 000 kg CO2/år. 
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Genomförande 

Översikt 

Projektets bidrag är att med ett fokus på villkoren utanför de större städerna bygga 
vidare på och förstärka redan etablerad gränsöverskridande elfordonssamverkan i 
Sydöstra Sverige. Här nedan listas ett urval av viktiga aktiviteter inom de fem 
nära kopplade projektdelarna: 

Hittills har vi nått följande framsteg i förhållande till projektmålen (se också 
aktivitetslistan nedan för en mer komplett listning av de viktigaste aktiviteterna): 

Del 1. Utveckling av elfordonssystem.  

• GreenCharge Sydost har under förstudierna haft fyra länsvisa kick-offs och 
projektgruppen har rest runt och ordnat många aktiviteter för att påskynda den 
regionala förankringen av projektet. Detta har lett till att vi har kunnat 
överträffa förväntningarna med involvering av ett tjugotal företag, 25 
kommuner, alla fyra länsstyrelser och regionförbund, samt tre av fyra 
Landsting/Regioner. Dessutom har vi blivit kontaktade av andra regioner i 
Sverige som Dalarna, Skåne och Sundsvallsområdet och samarbete har inletts.  

• Internationella företag som BMW, Hertz och Volkswagen är nu också 
involverade.  

• För att öka tempot i regionen och hjälpa kommunerna så har vi inom projektet 
under våren och sommaren 2013 kört ”GreenCharge Roadshow med elfordon” 
– en turné med marknadens utbud av elfordon där vi besökte flertalet 
kommuner som då var medlemmar i projektet.  

• Projektets styrning och regionala förankring förtydligades i och med att man 
12 april 2013 kopplade till sig en mer permanent och formaliserad styrgrupp.  

• Hösten 2013 sammanställde projektledningen en uppföljning av samtliga 
kommuners framsteg och ev hinder i införskaffande av bilar och 
laddinfrastruktur. Denna uppföljning upprepades 2014. 

• Energideklarationer på medlemmarnas fordonsflottor (25 kommuner och 3 
landsting) har genomförts av projektledningen och visar på möjlighet att fasa 
in över 50% elfordon (ca 1800) samtidigt som kostnaderna minskar med ca 30 
Mkr om året (motsvarand ca -8%). Dessutom minskar koldioxidutsläppen med 
över 80%.  

• I början av 2014 fanns det ca 250 elbilar i projektregionen och alltför få 
uppkopplade laddstolpar. I syfte att stötta medlemmarna och påskynda 
utvecklingen ytterligare genomförde vi i mars och april 2014 Sveriges hittills 
största roadshow för elfordon som besökte Norge och Danmark och samtliga 
då 24 projektkommuner. Viktiga komponenter i Roadshowens 
informationspaket var visning och provkörning av marknadens utbud av 
elfordon, kommunuppföljningen, energideklarationerna samt en utredning 
över lämplig omfattning och placering av snabbladdare.  

• Sommaren 2014 invigdes en ’Laddpark’ vid Videum Science Park i Växjö 
med olika typer av elfordonsladdare. 

• I slutet av december 2014 fanns det mer än 350 elfordon i projektregionen och 
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det totala projektmålet för detta och kompletterande projekt på 300 elfordon 
hade därmed överträffats.  

• Dock släpade laddinfrastrukturen fortfarande efter och därför fokuserades 
insatserna där under projektets avslutsskede under 2015. Fokus låg på 
samordning av infrastruktur-specifikationer och instruktioner. Samtidigt 
tillsattes en person som stöttade och drev på kommunernas inköp och 
uppkoppling av laddstolpar. Vid halvårsskiftet 2015 hade målet med 200 
laddplatser uppnåtts och de har sedan dess fortsatt öka i antal. 

Del 2. Affärsutveckling för elfordonssystem.  

• Affärsnätverket initierades i en förstudie till detta projekt via en stor regional 
kick-off i Växjö under hösten 2012 och ett par personer i projektgruppen fick i 
uppdrag att utveckla nätverket på bästa sätt.  

• Projektet fick under 2013 en ny projektledare för affärsnätverket som 
förstärkte projektteamet med teknisk kompetens.  

• Ett antal nätverksträffar utfördes under mars 2013 för att kunder och 
leverantörer ska kunna mötas och hitta och undanröja hinder för snabba 
framsteg. Fokus låg på vissa delar av elfordonssystemet vid varje nätverksträff 
(laddstolpar, bilar, etc). GreenCharge fastlade därefter ett antal nya 
samarbetsavtal med partners inom nätverket.  

• Samarbetet med ingenjörsutbildningarna på BTH ledde under våren 2013, 
2014 och 2015 till att flera studentprojekt kunde påbörjas för att ute hos våra 
partners kunna utreda fler angelägna frågeställningar och på sätt få fart på 
arbetet mot projektmålen.  

• Under hösten 2013, 2014 och 2015 togs arbetet upp igen i 
leverantörsgrupperna för laddinfrastruktur, bilar och energi. Speciellt fokus 
har legat på att påskynda kommunernas inköp av rätt sorts intelligenta 
laddstolpar och att få dem inkopplade i CGIs IT-system CiMS.  

• Under projekttiden väcks vid flera tillfällen (laddutredning till Emission, 
ansökan om konsortium för snabbladdning, GreenCharge kartläggning av 
laddinfrastruktur i sydost, mm) tanken kring hur affärsnätverket samt 
medlemskommuner skulle kunna ta över och utveckla främst 
infrastruktursamordningen efter projekttiden. Detta mynnar under 2015 genom 
diskussioner i styrgruppen ut i ett konkret förslag till fortsättning i form av ett 
konsortium. 

Del 3. Forskning på elfordonssystem (del 1) och affärsutveckling (del 2).  

• 2012-2013. Under förstudierna till detta projekt anställdes två doktorander och 
forskargruppen påbörjade litteraturstudier och skisser på hur vår metodik för 
PSS-modellering och hållbarhetsanalys skulle kunna vidareutvecklas och 
anpassas till att kunna göra systematiska kartläggningar och jämförelser av 
kostnads- och hållbarhetsprestanda för fordonssystem. I en annan 
GreenCharge-demonstration (som också finansieras av energimyndigheten) 
har denna metodik testats i jämförelser mellan eldrivna och andra bussar i 
stadstrafik i Karlskrona, Jönköping och Sundsvall. Detta kom även detta 
projekt till del när prestanda för olika bilar och affärsmodeller för bilägande 
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skulle jämföras. Ovannämnda energideklarationer för kommunernas bilflottor 
utgör en grund i dessa jämförelser. 

• 2013-2014. Vidareutveckling och test via fallstudier av ny produkt och 
tjänsteutvecklingsmetod och ny strategisk hållbarhetsanalysmetod för energi 
och transportsystem. Fokus på (i) önskvärd hållbar vision för 
elfordonsystemen och (ii) nuläget i förhållande till denna samt (iii) scenarier 
för hur man ska ta sig från nuläget till visionen. 

• 2013-2014. Flera konferensartiklar har publicerats under förstudierna och fler 
konferens- och tidskriftsartiklar är på gång kopplat till visionen och nuläget. 

• 2015. Flera rapporter och artiklar på gång om färdplansmetodiken samt 
strategier och vägar fram till visionen. 

Del 4. Forskning för färdplan till 2030.  

• Erfarenheterna från de praktiska elfordonsdemonstrationerna och forskningens 
analyser integreras här i färdplansscenarier. Vi har som en förberedelse 
deltagit i nationella satsningar för att ta fram färdplaner till fossiloberoende 
och mer hållbara transport- och energisystem.  

• 2013-2014. Vårt eget arbete påbörjades på allvar med nulägesanalyser av 
elfordonssystem. 

• Våren 2014. Två visionsseminarier för hållbara elfordonsystem för att 
tillsammans med ledande aktörer från elfordonsbranschen ta fram en brett 
förankrad vision om hur elfordon kan bidra till ett hållbart samhälle – bortom 
den fossiloberoende fordonsflottan 2030.  

• Hösten 2014-2015. Simuleringar och scenarier för hur delsystemen 
(användare, fordon, infrastruktur, bränslen, energi samt regler och styrmedel) 
ska kunna bidra till att nå visionen.  

• Hösten 2015. Integrering av scenarierna i färdplanen. Fördröjningarna av 
infrastruktursatsningarna (se del 1) har också fördröjt sammanställningen av 
helheten och färdplanen. Förstärkningar av forskargruppen och förlängd 
projekttid till hösten 2015 har dock fått forskningen tillbaka i fas.  

Del 5. Kommunikation och resultatspridning.  

• Hösten 2013. En kommunikationsansvarig utsågs och en kommunikationsplan 
fastställdes. 

• 2013-2015. Regelbundna nyhetsbrev med intresseväckande artiklar och 
informationsreportage om elfordonssystem med tilltalande bilder, pressutskick 
vid uppstarter, delresultat och andra viktiga steg i utvecklingen. 

• 2013-2015 Regelbundna webbmöten med medlemmar och affärsnätverk ger 
underlag för spridning av resultat och erfarenheter mellan medlemmar och 
samarbetspartners.  

• December 2013. En reklambyrå genomförde en strategisk workshop med 
projektledningen kring vad projektet ska kommunicera. Hemsidan 
www.greencharge.se kvarstår som central informationskanal men 
kompletteras nu mer tydligt av facebook, twitter och youtube. Vi har på 
hemsidan lagt upp logotyper för alla kommuner och landsting som är 
medlemmar i GreenCharge Sydost samt för offentliga finansiärer.  
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• 2013-2015. Projektlednings- och forskningsorganisation har deltagit aktivt i 
konferenser och evenemang inom elfordonsområdet. T.ex. framhåller BTH 
GreenCharge som ett ’flaggskeppsprojekt’ när skolan under åren presenterat 
sig för politiker i Almedalen, vid frukostseminarier i Riksdagen och på plats 
på BTH. Forskarna från BTH deltog vid Energisystemdagarna i Linköping i 
januari 2013 där viktiga nätverkskontakter kunde tas. En stor nationell 
elfordonsdag utfördes också tillsammans med IKEA i Älmhult den 21 mars 
2013 och H.M. Konungen träffade GreenCharge i samband med 
Karlskronabesöket den 6 april 2013. 

• 2013-2015. Forskningsgruppen har i en andra GreenCharge-demonstration 
(som också finansieras av energimyndigheten) vid flera konferenser 
presenterat miljö- och kostnadsjämförelser för elbussar och andra busstyper.  

• 2013-2015. Parallellt med projektaktiviteterna tar också forskargruppen fram 
kurser och ett nytt högskoleingenjörsprogram (Energisystem för hållbar 
utveckling) med fokus på förnybar energi, smarta energinät och elfordon. Här 
ska vi kunna sprida projektresultat och forskningsrön till många studenter som 
får lära sig nära praktiken ute i företagen. Studenterna deltog aktivt i den 
roadshow som genomfördes under mars och april 2014. De gjorde enkäter och 
undersökningar mot den testande allmänheten och testade själva samt spred 
erfarenheterna via egna social nätverk. Intagningen till Energiprogrammet 
avslutades dock under 2014 eftersom söktrycket bedömdes som för lågt. 
Energi- och transportrelaterade kurser som bygger på GreenCharge kommer 
dock att ges även fortsättningsvis. 

• 2013-2015. Under Almedalsveckan 2013 fick styrgruppsordföranden inom 
GreenCharge Landshövding Minoo Akhtarzand förtroendet från övriga 
regionala elfordonsprojekt att driva på en samordning över landet. Detta har 
lett till flera samordningsmöten varav ett var på Energimyndigheten med 
Generaldirektören som värd (4 mars 2014). 

• Under Almedalsveckan 2014 arrangerade projektet en workshop för att sprida 
kunskap om projektets resultat som bl.a. av Vindkrafttidningen blev utnämnd 
till den bästa i Almedalen. Allt detta förväntas också på sikt ge nya regionala 
arbetstillfällen inom det starkt växande området hållbara transport- och 
energisystem.  

• Sommaren 2015 upprepades succén med ett fullsatt Almedalsseminarium där 
projektet slutredovisades. Alla mål var uppnådda utom slutförandet av 
färdplanen som beviljades förlängning till hösten 2015. 
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Forskningsupplägg 

Inriktning och forskningsfrågor 
Projektets övergripande forskningsinriktning handlar om att söka kritiska 
framgångsfaktorer för lyckad regional marknadsintroduktion av hållbara 
elfordonssystem i Småland och Blekinge. Denna övergripande inriktning kan 
översättas till följande övergripande forskningsfrågor:  
 
1. Hur ser visionen ut om elfordonssystem i den fossilfria fordonsflottan 2030 

och i det hållbara samhället? 
2. Hur ser dagens produkt- och tjänstesystem för fordon i allmänhet och elfordon 

i synnerhet ut i förhållande till visionen? 
3. Vilka framgångsfaktorer kan identifieras och hur måste de ändras för att 

elfordonsystemet ska kunna utvecklas i riktning mot 2030-målet och det 
hållbara samhället? 

 
Den forskning som leder fram till svaren på dessa övergripande frågor har delats 
in i två huvuddelar som leder fram till en färdplan och hur denna ska 
kommuniceras (tabell 1). 
 
Tabell 1. Övergripande forskningsfrågor för projektets huvuddelar 
 
Del 3a. Affärsmodeller och kundfokuserade 
produkt-  och tjänstesystem 

Del 3b. Hållbarhetskonsekvensanalyser  

 
• Vilka är de huvudsakliga affärsmodellerna 

som bilanvändare interagerar med idag? 
• Hur studera kundbehov och beteende? 
• Hur kan ett produkt- och tjänstesystem  

byggas upp så att kunden ska ha en enkel 
och smidig upplevelse mot en frontaktör? 

• Vilka är de naturliga rollerna för aktörerna 
i det affärsdrivande nätverket kring 
elfordon?  

• Hur kan affärsmodeller tas fram som gör 
det attraktivt för underentreprenörer och 
andra intressenter att stötta ett 
affärsdrivande nätverk? 
 

 

 
• Hur kan elfordonssystem ingå i ett hållbart 

samhälle? 
• Vilken information och annat stöd behöver 

produkt- och tjänstesystemutvecklare i 
tidiga utvecklingsfaser för att identifiera 
sannolika effekter på socio-ekologisk 
hållbarhet, kostnader, värde, tekniska 
prestanda och andra utvecklingsdrivande 
faktorer? 

• Hur kan nödvändiga modellerings- och 
simuleringsmetoder identifieras, utvecklas 
och användas för att snabbt och 
kostnadseffektivt samla den önskade 
informationen? 

Del 4. Färdplan för elfordon i fossilfri fordonsflotta 2030 
• Hur kan erfarenheterna från de två huvudspåren bidra till scenarier för hur elfordonssystem i 

sydöstra Sverige skulle kunna utvecklas på ett effektivt och hållbart sätt och bidra till en 
fossiloberoende fordonsflotta 2030 
Vilka delmål kan behövas för att man ska kunna nå den önskvärda positionen till 2030? 
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Övergripande forskningsmetodik 
GreenCharge har fokuserat på flera till varandra kopplade steg där en strategisk 
analys utförs i fyra steg (se figur 1) som resulterar i en övergripande regional 
färdplan.  
 

 
Figur 1. Hur de fyra stegen (A-D) i BTHs strategiska hållbarhetsplaneringsmetodik har anpassats 
till arbetet mot fossilfria och hållbara transportsystem. 
 

A. Vision. Genom en bred intressentdialog ta fram en övergripande vision för 
hur elfordonssystem kan ingå i ett fossilfritt transportsystem 2030 – på väg 
till ett fullt hållbart system längre fram. Resultatet av detta arbete är på väg 
att publiceras i vetenskaplig tidsskrift. 

B. Utvärdering av nuläget. Genom projektets demonstrationer studerades 
dagens transportsystem i förhållande till visionen för att hitta barriärer och 
framgångsfaktorer för förändring i den önskade riktningen. T.ex. 
genomfördes en teoretisk och en praktisk studie av elbussars lönsamhet 
och prestanda samt energideklarationer för kommunernas fordonsflottor. 

C. Framtagning av lösningsförslag. Via erfarenheter från demonstrationerna 
togs förslag fram på hur gapet mellan nuläget och visionen ska kunna 
överbryggas.  

D. Scenarier och färdplan. Via scenarieanalys för olika kombinationer av 
möjliga lösningar tas en färdplan fram som både sätter in elfordonsystem i 
ett globalt hållbarhetsperspektiv och möjliggör för kommuner och regioner 
att själva ta fram anpassade planer för hur de ska utvecklas mot fossilfrihet 
och hållbarhet.  
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Kronologisk aktivitetslista för projektperioden 
Här redovisas en mer komplett kronologisk lista över de flesta av projektets 
genomförda aktiviteter kopplat till projektets tids- och aktivitetsplan. 
 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Del 1. Utveckling av elfordonssystem  

- Studentprojekt med GreenCharge partners: 
1) Region Blekinge: Presentera el och 
hybridbussar så att medborgare och 
beslutsfattare får en god insikt i fordonens 
fördelar. 
2) Zontaxi: Undersökning av hur man kan 
använda sig av elbilar i en taxirörelse. 
3) Miljöfordon Syd: Undersökning av 
miljöbilars verkliga förbrukning.  
4) GreenCharge: Inventera hur långt de 
kommuner som är med i GreenCharge har 
kommit när det gäller investering i el-fordon 
och laddinfrastruktur. 
5) GreenCharge/Miljöfordon Syd: Skapa ett 
program för en elfordonsroadshow mot 
projektets kommuner. 
6) Emmaboda Kommun: Undersökning hur en 
kommun kan använda sig av icke-fossildrivna 
fordon i sin verksamhet. 

- Styrgr.möte GreenCharge, Residenset, 
Jönköping 

- Styrgr.möte GreenCharge, Liljas bil, Växjö 
- Halvårsplanering för projekthuvudman och 

projektledare på Öland 
- Styrgr.möte GreenCharge, BTH, Karlskrona 
- Styrgr.möte GreenCharge, Residenset, 

Jönköping 
- Uppföljning av studenternas inventering av 

hur långt de kommuner som är med i 
GreenCharge har kommit när det gäller 
investering i el-fordon och laddinfrastruktur. 

- Strategiworkshop för huvudmannen BTH, 
Karlskrona 

- Styrgr.möte GreenCharge, Residenset, Kalmar 
- Förberedelser och genomförande av  

GreenCharge Road Show 2014  
- Studentprojekt med GreenCharge partners: 

1) Utredningar och aktivt deltagande vid road 
show 2014. 
2) Utredning kopplat till tänkt elbilspool i 

 
2013-01-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-04-12 
 
2013-06-04 
2013-07-08 
 
2013-09-10 
2013-10-29 
 
2013-06-20 
 
 
 
2014-01-21 
 
2014-01-22 
2014-01-10 
 
2014-01-20 
 
 
 

 
2013-06-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-04-12 
 
2013-06-04 
2013-07-09 
 
2013-09-10 
2013-10-29 
 
2013-10-31 
 
 
 
2014-01-21 
 
2014-01-22 
2014-04-20 
 
2014-06-20 
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Karlskrona. 
- Roadshow (Småland/Blekinge/Norge/Danm) 
- Styrgr.möte GreenCharge, Residenset, 

Jönköping 
- Styrgr.möte GreenCharge, Residenset, 

Jönköping 
- Styrgr.möte GreenCharge, BTH, Karlskrona 
- Styrgr.möte GreenCharge, MFS, Växjö 
- Styrgr.möte GreenCharge, Oskarshamns 

Energi, Oskarshamn 
- Ansökning till Energimyndigheten kring 

utveckling av GreenCharge och en fas 2 
- Styrgr.möte GreenCharge, Residenset, 

Jönköping 

 
2014-03-06 
2014-03-25 
 
2014-05-20 
 
2014-08-19 
2014-11-19 
2015-01-22 
 
2015-01 
 
2015-06-16 
 

 
2014-04-11 
2014-03-25 
 
2014-05-20 
 
2014-08-19 
2014-11-19 
2015-01-22 
 
2015-01 
 
2015-06-16 
 

Del 2. Affärsutveckling för elfordonssystem  
- Planering av nätverksupplägg & möten 
- Nätverksmöte - laddinfrastruktur, BTH, 

Karlskrona  
- Nätverksmöte - Elfordon, Liljas bil, Växjö 
- Div. nätverksmöten via adobe connect 

(elfordon, laddinfrastruktur och energi)  
- Styrgruppen tar fram en lösning för hur ett 

affärsdrivande nätverk ska kunna ta över och 
förvalta främst infrastruktursamordningen 
efter projektet i ny organisationsform. 

 
2012-09-01 
2013-03-05 
 
2013-03-12 
2013-12 
 
2015-01 

 
2013-02-28 
2013-03-05 
 
2013-03-12 
2015-06 
 
2015-09 

Del 3. Forskning på elfordonssystem (del 1) och 
affärsutveckling (del 2) 

- Forskningsplanering och litteraturstudier 
- Vidareutveckling och anpassning av PSS-, 

kostnads- och hållbarhetsmetodik 
- Test av PSS, kostnads och hållbarhetsanalys 

gentemot projektets demonstrationer (förtest 
utfört mot bussar i parallell studie som också 
finansieras av energimyndigheten, nytt test 
utförs nu för att jämföra olika affärsmodeller 
kring bilar) 

- Ansökning till Vinnova för expansionsprojekt 
kring testbäddar för miljöteknik 

- Ansökning till Energimyndigheten för 
uppföljningsprojekt kring fälttest av elbussar 
uppbyggnad av nationellt konsortium för 
snabbladdningsinfrastruktur 

- Deltagande i ansökningsprocess till Horizon 
2020 för uppföljningsprojekt kring s.k. 
Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) 

 
 
2013-04-01 
2013-04-01 
 
2012-11-01 
 
 
 
 
 
2013-09-01 
 
2013-10-01 
 
 
 
2013-09 

 
 
2013-09-30 
2015-09-30 
 
2015-09-30 
 
 
 
 
 
2013-09-17 
 
2013-10-18 
 
 
 
2015-07 

Del 4. Forskning för färdplan till 2030 
- Greencharge i Almedalen 

 
2013-06-30 

 
2013-07-04 
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- Konferens med Elbil2020 och Färdplan: 2030 
i Hammarby sjöstad 

- Besök på lansering av utredningen mot 
Fossilfri Fordonstrafik på Chalmers i 
Göteborg 

- Visionsseminarium del 1. Elfordon i hållbart 
samhälle. BTH i Karlskrona 

- Visionsseminarium del 2. Elfordon i hållbart 
samhälle. Residenset i Jönköping 

- Samarbetsmöte för koordinering av andra 
regionala elfordonsprojekt  

- Integrering av erfarenheter från projektets 
demonstrationer i en modell, scenarier och 
simuleringar för hur en omställning till 
elfordon kan påskyndas 

- Färdigställande av färdplansrapporten baserat 
på demonstrationer och simuleringar  

2013-08-30 
 
2014-02-14 
 
 
2014-02-27 
 
2014-03-06 
 
2014-09-20 
 
2014-04-01 
 
 
 
2014-10-01 

2013-08-30 
 
2014-02-14 
 
 
2014-02-27 
 
2014-03-06 
 
2014-09-20 
 
2015-10-31 
 
 
 
2015-10-31 

Del 5. Kommunikation och resultatspridning  
- Marknadsföringskampanj för BTHs nya 

energiprogram som är starkt kopplat till 
Greencharge  

- Elfordonsdag på IKEA i Älmhult 
- Presentation av greencharge för Kungen i 

Karlskrona 
- Presentation av GreenCharge i samarbete med 

Elmopedturnén på BTH 
- Greencharge i Almedalen 
- Samarbetsmöte för koordinering av andra 

regionala elfordonsprojekt via adobe connect 
- Presentation av miljö- och kostnads-

jämförelser vid LCM-konferensen i Göteborg 
- Green Cars Rock i Sölvesborg 
- Presentation av miljö- och kostnads-

jämförelser vid EWGT-konferensen i Porto 
- Presentation av GreenCharge för Kinesiska 

generalkonsuln hos Landshövdingen på 
residenset i Karlskrona 

- Presentation av miljö- och kostnads-
jämförelser för bussar vid buss-seminarium i 
Stockholm och i TV och tidningar 

- Kommunikationsworkshop hos Enkla 
elbolaget 

- Samarbetsmöte för koordinering av andra 
regionala elfordonsprojekt hos 
Landshövdingen på Residenset i Jönköping 

- Kommunikationstrategisk workshop hos 
reklambyrån First Flight i Malmö 

 
2013-02-10 
 
 
2013-03-21 
2013-04-06 
 
2013-05-20 
 
2013-06-30 
2013-12-20 
 
2013-08-25 
 
2013-08-31 
2013-09-04 
 
2013-10-04 
 
 
2013-10-09 
 
 
2013-10-22 
 
2013-10-29 
 
 
2013-12-06 
 

 
2013-04-15 
 
 
2013-03-21 
2013-04-06 
 
2013-05-20 
 
2013-07-04 
2013-12-20 
 
2013-08-28 
 
2013-08-31 
2013-09-06 
 
2013-10-04 
 
 
2013-10-09 
 
 
2013-10-22 
 
2013-10-29 
 
 
2013-12-06 
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- Samarbetsmöte för koordinering av andra 
regionala elfordonsprojekt via adobe connect 

- Samarbetsmöte för koordinering av andra 
regionala elfordonsprojekt samt presentation 
av samarbetet för Energimyndighetens GD. 

- Presentation av GreenCharge och BTHs 
högskoleingenjörsprogram i energisystem för 
hållbar utveckling för gymnasieelever vid 
Kreativum i Karlshamn 

- Greencharge Road Show 2014 
- GreenCharge-workshop och spridningsarbete 

vid Almedalsveckan 
- Presentation av GreenCharge för 

Miljöminister Lena EK på BTH i Karlskrona 
- Presentation av GreenCharge E-mobilitetsdag 

i Eskilstuna samt för miljöpartiets ledning 
- Presentation av GreenCharge vid E-

mobilitetsdag i Kalmar 
- Samarbetsmöte för koordinering av andra 

regionala elfordonsprojekt  
- Bevakning av Paris Motor Show 
- Presentation av GreenCharge vid 

Energimyndighetens transportkonferens i 
Göteborg 

- Projektet slutrapporterades vid seminarium i 
Almedalen. 

- Presentation av slutlig färdplan för 
projektpartners (planerad) 

2013-12-20 
 
2014-03-04 
 
 
2014-03-05 
 
 
 
2014-03-06 
2014-06-30 
 
2014-08-20 
 
2014-09-06 
 
2014-09-18 
 
2014-09-20 
 
2014-10-02 
2014-10-09 
 
 
2015-06-30 
 
2015-10-31 

2013-12-20 
 
2014-03-04 
 
 
2014-03-05 
 
 
 
2014-04-11 
2014-07-04 
 
2014-08-20 
 
2014-09-06 
 
2014-09-18 
 
2014-09-20 
 
2014-10-04 
2014-10-09 
 
 
2015-06-30 
 
2015-10-31 
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Organisation och struktur 
Huvudmannaskap 
I en så stor och komplex partnerkonstellationen som den som kretsar kring 
GreenCharge-projekten är det viktigt med en effektiv struktur och att någon håller 
ihop helheten (se figur. 2). Blekinge tekniska högskola utsågs därför tidigt till 
huvudman med helhetsansvar mot finansiärer och omvärld med det behov av 
ekonomiskt och övrigt administrativt stöd detta kräver. 
 

 

Figur 2. Övergripande organisation och struktur för GreenCharge. 
 
Styrgrupp 
Under GreenCharge-projekten rekryterade projekthuvudmannen Blekinge 
tekniska högskola en styrgrupp för att få hjälp med att fullfölja projektet i enlighet 
med plan och inom ramen för fastlagd budget. Projektansvarig/forskningsledare 
och operativ projektledare var föredragande i styrgruppen. Under våren 2015 
bestod styrgruppen av följande personer: 
 
• Minoo Ahtarzand, Landshövding i Jönköpings Län (ordförande) 
• Anders Hederstierna, Rektor, BTH 
• Tomas Carlzon, VD, IKEA AB 
• Sven-Olof Johansson, vice VD, Jönköping Energi Elnät 
• Stefan Jonsson, VD, GARO AB 
• Kenneth Johansson, VD, Enkla Elbolaget 
• Hans Johnsson, Marknadschef, Oskarshamns Energi 
• Bengt-Åke Claesson, CGI Karlskrona 
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• Niklas Siljeblad, VD, Hertz Sverige 
• Stefan Hermansson, VD, Hermibil 
• Mikael Olsson, Operativ chef, Holmgrens bil 
• Elizabeth Peltola, Oppositionsråd, Älmhults Kommun 
• Mats Lindblom, Ordförande, Affärsverken, Karlskrona Kommun 
• Per Johansson, Förvaltningschef, Landstinget Blekinge 
• Marie Johansson, Kommunalråd, Gislaveds Kommun 
• Gunnar Thernström, Borgholms Kommun 

Administrativt och ekonomiskt stöd för huvudmannaskap och styrgrupp 
M.Sc. Andreas Olsson, Miljöstrateg på Länsstyrelsen i Jönköpings Län, ansvarade 
för administrativt stöd för huvudmannaskap och styrgrupp och bidrog till daglig 
drift av projektet. 
M.Sc. Agneta Ringsby, ekonom på BTH, ansvarade för ekonomiskt stöd till 
huvudmannaskapet. 
 
Forskningsorganisation 
Ledning	  och	  samordning	  
Dr. Henrik Ny, BTH, Forskningsledare och ansvarade för BTHs huvudmannaskap 
(förväntas lägga fram sin docentur under 2016). 
 
Spår	  1	  –	  Utveckling	  av	  produkt-‐	  och	  tjänstesystem	  	  
Prof. Tobias Larsson, BTH, doktorandhandledare med fokus på produkt- och 
tjänstesystem  
Dr. Henrik Ny, BTH, doktorandhandledare med fokus på strategisk 
hållbarhetsanalys  
M.Sc. Lisiana Nurhadi, BTH, Doktorand (förväntas ta sin licentiatexamen tidig 
höst 2015). 
 
Spår	  2	  –	  Hållbarhetsanalys	  av	  av	  produkt-‐	  och	  tjänstesystem	  
Prof. Göran Broman, BTH, doktorandhandledare med fokus på strategisk 
hållbarhetsanalys och simulering 
Docent Louise Trygg, Linköpings Universitet, doktorandhandledare med fokus på 
energisystemanalys 
Dr. Henrik Ny, BTH, doktorandhandledare med fokus på strategisk 
hållbarhetsanalys  
M.Sc. Sven Borén, BTH, Doktorand (förväntas ta sin licentiatexamen tidig höst 
2015). 
 
Akademisk	  referensgrupp	  	  
En referensgrupp har stöttat projektet (med bl.a. hållbarhetsprofessorn Karl-
Henrik Robèrt från BTH och dr. Deniz Koca som är systemanalysexpert från 
Lunds Universitet).  
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Annat	  stöd	  
Projektutvecklingsorganisationen hjälpte forskargruppen att arrangera intervjuer, 
observationer, fokusgrupper, workshops och liknande för att få indata till 
utvärderingar och analyser och för att kunna förse projektets partners med 
forskningsresultat. Forskargruppen har också haft ett nära samarbete med flera 
besläktade BTH-utbildningar (främst Energisystem för hållbar utveckling och 
Industriell ekonomi). Studenptprojekt har utförts hos projektpartners för att 
undersöka lagom stora frågeställningar som projektet har identifierat men ej själv 
hunnit utreda (se referenslistan).  
 
Projektutveckling 
Operativ	  projektledning	  
Projektutvecklingsorganisation samordnades av Miljöfordon Syd och har ansvarat 
för samordning av den operativa projektledningen i en geografiskt stor region med 
många medverkande aktörer.  
 
Projektutvecklingsorganisationen har bestått av följande tjänster: 
• Operativ projektledare (80%) – Jonas Lööf 
• Biträdande projektledare (40%) – Flera personer har varit aktiva 
• Teknisk projektledare/affärsutveckling (40%) – Flera personer har varit aktiva  
• Projektledare ansvarig för bl.a. kommunikation och media (20%) – Stefan 

Nilsson 

Projektorganisationens huvudsakliga arbetsuppgifter bestod bl.a. av: 
• Utveckla/planera, genomföra och följa upp utvecklingen för projektets 

demonstrationer inkl rapportering av dem, spridning av resultat etc. 
• Insamling av data över användning/införande av olika fordons-, 

laddinfrastruktur- och energilösningar à underlag till forskningen. 
• Kommunikation och spridning av projektresultat 

Kommunikation	  &	  Spridning	  	  
GreenCharge-projektet är av stort lokalt och regionalt intresse med flera 
medverkande aktörer. Området är också i stort behov av kunskapsspridning vilket 
ställer krav på ett genomtänkt upplägg för kommunikation och spridning av 
information, erfarenheter och resultat inom och utanför projektet. Projektet har 
tagit fram och agerat efter en kommunikationsplan. 
 
Som bas för kommunikationen finns en hemsida där all information som 
framkommer i projektet kontinuerligt har kommunicerats. Delar i projektets 
kommunikationsplan: 
• Kommunikation via webbsida 
• Nyhetsbrev med stort fokus på intresseväckande artiklar och informations-

reportage om elfordon- och laddinfrastruktur med tilltalande bilder  
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• Pressutskick vid uppstarter, delresultat och andra viktiga steg i projektets 
utveckling  

• Spridning i nätverk som byggs upp i och kring projektet bestående av alla 
medverkande och intressenter. Spridning har också skett i befintliga nätverk 
kopplat till bl.a. Miljöfordon Syd där kontakter finns bl.a. med samtliga 
svenska kommuners och landstings fordonsansvariga, deras energi- och 
klimatrådgivare etc.  

• Forskningen publiceras och sprids via etablerade vetenskapliga konferenser 
och tidskrifter.  
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Översikt över huvudprojekten kring GreenCharge Sydost 
2011-2012. ‘Påskynda och säkerställa införandet av mer energieffektiva 
persontransporter i Småland och Blekinge. Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
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2012-2014. GreenCharge Sydost 
Finansierad av BTH, Miljöfordon Syd, 20+ företag, 25 kommuner, 4 
regionförbund, 2 landsting från Småland Blekinge och Norra Skåne. 
 
2012-2013. Hållbarhets- och kostnadsanalys av energibärare för bussar i 
medelstora svenska städer.  
Finansierad av Energimyndigheten, AB Volvo, Blekingetrafiken, Karlskrona 
Kommun, Jönköpings Länstrafik, Jönköpings kommun, Sundsvalls Kommun, 
Västernorrlands kollektivtrafikmyndighet. 
 
2013-2015. GreenCharge Sydost Elfordon i småstadsregioner 
Finansierad främst av Energimyndigheten, BTH, CGI och Miljöfordon Syd 
 
2014-2015. GreenCharge. Demotest i fält med elbuss. 
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Dalatrafik, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Sörmland, 
Region Blekinge, Västtrafik, kommunerna i Borås, Eskilstuna, Falun, Jönköping, 
Kalmar, Karlskrona, Lerum, Orust, Orust Engineering, Bergkvarabuss, Ellös buss, 
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Lerums Energi, samt Ebusco 
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