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REFERAT (Syfte, Metod, Resuitat)
Genom forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogrammet for el- och hybridfordon som drivs av
Kommunikationsforskningsberedningen kommer over etthundra fordon att praktiskt demonstreras och testas.
Ett stdrre antal forskningsprojekt finansierade av KFB och NUTEK kommer att leda till stBrre fdrstSelse
fb'r resultaten av en storskalig introduktion av el- och hybridfordon i Sverige och Europa.
En enhet fdr miljoanpassade fordon vid Institutionen fdr Transportteknik vid CTH kan sttidja dessa
aktiviteter genom att samla in och bearbeta erfarenheter for att etablera en biId av mdjligheter och
effekter av en introduktion av el- och hybridfordon.

ABSTRACT (Aim, Method, Results)
Through the research, development and demonstration programme for electric and hybrid vehicles
conducted by KFB, the Swedish Transport and Communications Board, over a hundred vehicles will
be run in commercial operation and tested in field studies. Moreover, a number of connected
research projects will yield valuable understanding of the consequences of a large scale intro
duction of electric and hybrid vehicles in the Swedish and European society.
A unit for environmentally adapted vehicles at the Institution of Transportation and Logistics
at the Chalmers University of Technology in Goteborg, Sweden, can support these activities,
accumulating and aggregating experiences to establish an account of the possibilities and
effects of electric and hybrid vehicle introduction.
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FORORD
Derma rapport ar resultatet av en forstudie, utford i samarbete mellan Goteborgs
Gatu AB och Institutionen for Transportteknik vid CTH. Forstudien behandlar
uppgifter och omfattning for en enhet for miljdanpassade transporter vid CTHZ bl
a med syftet att samla upp och analysera erfarenheter fran det program for
forskning, utveckling och demonstration av el- och hybridfordon som
administreras av KFB. Fdrfattare ar civilingenjor David Banner, som arbetar med
Goteborgs elfordonsprogram vid Trafikutredning, Goteborgs Gatu AB. Ansvarig
vid Institutionen har varit prefekt Kenth Lumsden.
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SAMMANFATTNING
Bilen ar av central betydelse for samhalle och valfard. Fa andra enskilda foreteelser paverkar vart beteende i lika stor utstrackning.
Transportapparaten star dock for en betydande del av samhallets negativa miljop&verkan, i synnerhet i tatbebyggda och tattrafikerade omraden. De forsta tecknen
pa andrad inriktning kan skonjas i opinionen,_hos naringsliv och myndigheter.
Stora forandringar maste dock ske for att anpassa produktions- och konsumtionsapparaten mot en barkraftig utveckling.
En enhet for miljoanpassade transporter vid CTH dkar mojlighetema att bygga
upp kunskap, att ta fram underlag for beslut och att arbeta med de processer som
kravs. Specifikt for elfordon kan en sadan enhet samordna erfarenhetema fran
de svenska projekten, fungera som sekretariat och projektledning for den databas
som kommer att lamna underlag bl. a. till KFB, NUTEK trafikverken och andra
myndigheter, deltagande stader etc. Enheten kan ocksa samordna och tillhandahalla forskningsresultat samt pa langre sikt skapa rutiner for och administrera
fordonstester i fait och labmassigt. Enheten kan fungera som en kontaktyta, t ex
mellan miljoorganisationer och bilindustrin.
De forsta atgardema fdreslas bli uppbyggnaden av en nationell databas for elfor
don, inrattandet av en forskartjanst samt en genomgang av tillgangligt beslutsunderlag och p&g&ende aktiviteter pa omradet.
Denna studie behandlar av resursskal framst individuell persontrafik.
Motsvarande arbete for andra transportslag kravs for att ge enheten en komplett
profil.
Forstudien har utfdrts med medel fran Kommunikationsforskningsberedningen,
KFB.
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SUMMARY
The automobile is of central significance to the western society. Few, if any, other
single commodities affect our behaviour to the same extent.
On the other hand, the transport system also creates a substantial part of societys
negative environmental effects, especially regarding densely populated and
trafficked areas. The first changes in opinion can now be noted in society and
with the activities of governments and industry. Considerable transformations
must be made before production and consumption develop sustainably.
A unit for environmentally adapted transport at CTH offers the possibility to
enhance competence, to bestow decision-makers with information and permits
working with the processes needed. Regarding electric propulsion road vehicles,
such a unit can coordinate the experiences from the Swedish projects. Further, it
may maintain a secretariat and a managerial function to the database which will
provide information to KFB, NUTEK, the national transport administrations and
other governing organisations, cities etc. The unit may also coordinate and
submit research results and, in long term perspective, establish and administer
field and labratory vehicle testing. The unit may also function as a link between
the vehicle industry and environmental organisations.
The initial activities should include the establishment of a national database for
electric vehicles, the placement of a doctorate function, and an aggregation of
available supportive material and on-going activities in the area.
This study mainly deals with individual personal transportation. Corresponding
studies must be carried out for other means of transport to form a consistent
profile for the unit.
This study was funded by the Swedish Transport and Communications Board,
KFB.
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1
1.1

INLEDNING
SYFTE

Syftet med forstudien ar att undersdka mojlighetema och nyttan att inratta en
med tyngdpunkt pa persontrafik med el- och hybridfordon. Enhetens verksamhet kan spridas over flera hogskolor och institutioner, och administreras vid
Institutionen for Transportteknik, Chalmers Tekniska Hogskola, Goteborg.

1.2

MAL

Milet for forstudien ar att i en rapport beskriva en milsattning for en enhet med
milet att strukturera arbetet mot ett miljoanpassat transportsystem samt vilka
kontakter som knutits. Studien skall innehilla enhetens syfte och mil, tidplan,
beskrivning av ingaende resurser, budget, fdrslag till aktiviteter samt forskningsoch utredningsomraden inom enhetens ram.

1.3

AVGRANSMNGAR

En enhet for miljoanpassade transporter miste naturligtvis spanna over alia
transportslag och ges bide bredd och tyngd for att leda framit. Denna studie ar
dock avgransad till arbetsuppgifter inom omridet individuell persontrafik och
inriktar sig framst pi el- och hybridfordon. Nigra kontakter med andra hogskolor
etc., fdrutom Goteborgs Universitet, har inte tagits.
Denna fdrstudie ar ej nigon fullstandig bild av vare sig Inst, for Transporttekniks
eller andra larosatens aktiviteter inom ramen for forskning mot ett miljoan
passat transportsystem i allmanhet och kunskap om elfordon i synnerhet.
Studien ar att betrakta som ett underlag for vidare diskussioner och utveckling,
dar det verkliga utfallet kan komma att bero av faktorer som inte tas upp har.
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1.4

DEFINITIONER

•

Med elbil forstas i denna studie ett fordon dar traktionsmotom drivs elektriskt. Ovriga fordonskomponenter kan utformas pa olika satt.

•

Med hybridbil eller hybrid forstas fordon enligt foregaende punkt, som fdrutom batterier ocksa bar ett separat system for elgenerering, t ex ett
motor/generatorpaket eller en branslecell.

•

Med ren elbil forstas en uteslutande batteridriven bil.

•

Med infrastruktur avses i denna studie i fdrsta hand de fysiska fdrandringar
i samhallet som kravs for att elfordon skall kunna laddas, sasom standarder
for kontaktdon, eluttag vid bilagamas parkeringsplatser, etc.

•

Med Miljoanpassat Transportsystem, MaTs, forstas ett transportsystem som
genomgatt en omstallning efter de riktlinjer som mi utarbetas av bl a
Naturvardsverket och trafikverken.
t

•

Ovriga atgarder, fdrslag mm refereras till mera allmant som arbete for att
minimera transportemas miljdp&verkan etc.

Referenser anges med hakparenteser. Siffror [3] anger skrivet material, bokstaver
[c] anger samtal etc.
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BAKGRUND

2.1

TRANSPORTER OCH PERSONBILEN

Bilen kan vara den enskilda faktor som mest paverkar vara liv idag. Tidiga samhallen som romamas och grekemas stadsstater var integrerade vad galler boende
och arbete. Tjanstefolket var ofta forbjudna att resa. Idag ar det inte ovanligt att vi
bor tio eller upp till femtio km fran arbetet. Vart valstand bar okat kraftigt, och vi
bar till stor del valt att ta ut detta valstand i rorlighet.
Bilen bar ocksa givit en mangd positiva effekter pa samhallet. Rorligheten gor att
manga yrkes- och fritidssysslor kan utforas snabbare och effektivare. Ett exempel
ar att kvinnoma i stor utstrackning dragit nytta av den okade rorligheten for att
kunna kombinera ett ojamlikt hushalls- och familjeansvar med yrkesarbete.
Familjer bar ocksi i dkad utstrackning kunnat hallas samlad trots att arbetsorten
kan skifta for dess medlemmar.
Sjalvgaende bilar bar funnits i ungefar 220 ar och serietillverkats i over 90 ar [5].
Under senare tid bar bilens roll utvecklats och fdrandrats och anses idag som en
sjalvklar del av samhallet och en grundpelare for individuella transporter
(transportvolymer se avsnitt 2.2). De dkande utslappen fran persontrafiken och
annan transportverksamhet bar gett upphov till diskussioner over altemativ till
ren bensin- eller dieseldrift. Den forbranningsmotordrivna bilen, som varit det
fdrharskande transportmedlet for persontransporter de senaste decenniema, bar
av det enkla faktum att den producerats i for manga exemplar kommit att
paverka sin omgivning mer an vad som kan talas. Den blygsamma miljopaverkan varje fordon representerar bar genom privatbilismens och transportindustrins forsorg totalt sett antagit sadana dimensioner att de fordelar respektive
fordon ger at sin agare borjar uppvagas av de kollektiva problem de skapar i form
av buller, lokala emissionsnivaer, vagstockningar, bidrag till vaxthuseffekten, ett
hdgt och vaxande resursutnyttjande mm. Denna obalans marks tydligare for var
dag och springer ur fordonets unika fdrmaga att underlatta i det dagliga livet och
sa driva pa den uppatstigande spiralen med fler och fler fordon.
Automobilen bar alltsa, genom sin blotta existens, framkallat en del av dagens
transportbehov och kommer i framtiden att fungera pa samma satt. Ju billigare,
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enklare och snabbare transporter med forbranningsmotordrivna vagfordon,
desto mer sadana transporter. Detta faktum komplicerar avsevart debatten kring
villkoren for bilens existens och nagot enkelt svar star inte att finna. Bilen ar s&
intimt forknippad med mansklig verksamhet att manniskan i gemen accepterar
stor paverkan fran den omgivande trafiken.
Elbilens historia tar sin borjan jamsides med angbilar och bensinbilar i bilindustrins snabba utveckling under 1890-talet. Pram till sekelskiftet l&g USA efter
Europa. I USA tavlade angfordon, bensinbilar och elbilar till en borjan om marknaden. Det drojde till 1896 innan tva bilar av samma konstruktion byggdes. 1899
saldes 1575 elektriska, 1681 angdrivna och 936 bensindrivna bilar. T.A. Edison
lovade att inom kort losa problemet med batteriets otillrackliga kapacitet. Samma
ar var ocksa ett elfordon forst med att kora over 100 km/h. Aren efter sekelskiftet
borjade dock serietillverkningen av bensinbilar komma igang, framst i USA, och
de mindre elbilsforetagen siktade in sig pa smala kundgrupper. I Europa skedde
en liknande utveckling, trots att bilar dar tillverkades i mindre serier for de valbargade. Angbilen var nagot mera seglivad och slogs ut bl a pa grund av angbilstillverkamas ovilja mot att ta upp masstillverkning. Nagot tiotal &r senare var
bensinbilen den enda biltyp som serietillverkades. Ett mindre natverk av laddstationer hade dock byggts upp i vissa amerikanska stader, t ex New York. [5],
Under de senaste 40 aren har inga dramatiska fdrandringar av drivlinan fori konventionella bilar skett, utan framst en fdrfining av de olika komponenterna.
Som en foljd av detta arbetar nu bilindustrin med valutvecklade arbetsmodeller
for att utveckla nya fordon som vasentligen extrapolerar prestanda fran fdregaende modeller. Detta ar ett arbetssatt som ger hog arbetseffektivitet och fdrutsagbara kostnader, ledtider etc, men som inte i sarskilt hog grad framjar utvecklingen av ny teknik eller en neutral installning till innovationer och nya system.
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Energibalansen for konventionella bilar [33]

En av den konventionella bilens storsta problem ar den daliga energieffektiviteten. Ett elfordon kan, beroende pa ravara for elproduktion, konfiguration och
prestanda etc., forvantas fa c:a dubbelt sa hog energieffektivitet som ett konventionellt bensindrivet fordon. Detta forhallande kan naturligtvis forskjutas till
elbilens eller den konventionella bilens fdrdel beroende pa teknikutvecklingen.
[24]
Ett eldrivet vagfordon ar inget entydigt begrepp, och kan betyda alltifran nagra
blybatterier och en motor i ett glasfiberskal till mellanklassbilar med hybridaggregat som kopierar den konventionella bilens prestanda, men inte dess miljdpaverkan. Volvo anger att deras koncept pa hybridbil innebar en 35% hogre
energieffektivitet jamfort med en konventionell bil [m]. Ett amerikanskt foretag
har tagit fram en drivlina till ett elfordon med 200 hkr motoreffekt [4]. Ett rent
elfordon kan alltsa prestandamassigt i princip kopiera dagens bensinbilar, med
imdantag for fordonets rackvidd.
Elbilens fordelar
•
Miljovanlig, framfdr allt lokalt.
•
Infrastrukturen ar 'klar' - elnatet ar utbyggt.
•
Energiflexibel - bl a el fran fdmybara branslen.
• • Driver pa utvecklingen for 'vanliga bilar'.
•
Potential for energieffektivitet.
•
Ifragasatter och hojer medvetandenivan.
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Elbilens nackdelar
•
Begransad korstracka.
•
Langre tid for 'tankning' an bensinbil.
•
Hogre fordonsvikt pga batteriet.
•
Tidig utvecklingsfas - snabba generationsskiften och bamsjukdomar, brist p&
standardisering.
•
Hog kostnad pga sma serier (initialt).
En positiv trend kan skonjas for utvecklingen avelfordon, bade tekniskt och
ekonomiskt. Tekniken och kostnadsniv&ema ligger dock fortfarande en bit ifr&n
de marknadsvillkor som erfordras. For att fortsatta driva utvecklingen bor:
•

Energiforbrukningen i drivlina och kringfunktioner minimeras och goras
mer oberoende av korsattet.

•

Tillforlitligheten, korstrackan (genom hybridlosningar saval som genom
batteriutveckling), bekvamligheten (precisionen hos energimatning mm)
och samsynen mellan fordon och infrastruktur oka.

•

Produktionskostnader minska. [22]

Pa senare tid har de problem som ar forknippade med privatbilism forvarrats,
och bl a resulterat i att debatten och forskningen kring altemativ intensifierats.
Bilagaren i gemen har dock inte fatt nagra klara signaler fran samhallet ait dra
ner pa bilkomingen. Kostnaden for att aga en bil har i stort sett varit konstant
sedan 1954, relaterat till KPI. Aven bensinpriset ligger i stort pa samma niv&. [31]
Olika ersattare till bensin- och dieseldrift har i omgangar presenterats som mer
eller mindre realistiska altemativ under miljo- och energidebattens toppar och
dalar. De branslen och ,emissionsbegransare/ som idag diskuteras som altemativ
till bensin och konventionell diesel ar framst:
•

Motoralkoholer (metanol eller etanol) som drivmedel i otto- eller dieselmotor, anvandning av avgaskatalysator.

•

Alkohol som drivmedel i otto- eller dieselmotor i kombination med eldrift
(hybridfordon), anvandning av avgaskatalysator.
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•

Naturgas, biogas och eventuellt propan som drivmedel i ottomotor,
anvandning av avgaskatalysator.

Sarskilt vad galler emissioner, energieffektivitet och utvecklingspotential kan
bransleceller, drivna med motoralkohol och i kombination med elmotordrift, bli
ett alternativ.

2.2

TRANSPORTARBETET

Personbilar svarar idag for 80% av resandet, bussar utfor ca 10% och ovriga
motoriserade transportslag for resten. Vad galler godstrafiken svarar lastbil for
ungefar halften av godstransportema, jamvagen for en tredjedel och sjofarten for
resten. 5,2 miljoner manniskor i Sverige har korkort, dar kvinnor och pensionarer ar de snabbast vaxande gruppema. [31]
Det totala inrikes transportarbetet uppgick 1990 till 112.5 miljarder personkilometer och 53.8 miljarder tonkm. Vid en folkmangd pa 8.6 miljoner 1990 reser
vaije invanare 13 000 km per ar och det arliga godstransportarbetet motsvarar
65 000 tonkm per person.
Persontransportarbetet delas ofta in i l&ngvaga och kortvaga transporter, dar
gransen dras vid 10 mil. Det langvaga persontransportarbetet uppgick 1990 till 34
miljarder personkm och det kortvaga persontransportarbetet till 77 miljarder
personkm.
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Sedan 1950-talet, da personbilen passerade de kollektiva transportmedlen, bar
kollektivtrafikarbetet fordubblats, medan biltransporterna niofaldigats. Under
perioden 1990-2005 beraknas det totala persontransportarbetet oka med 1% per &r
i Sverige. [7]

2.3

MILJOPAVERKAN

En grundlaggande tanke med miljoanpassning ar att
alia aktiviteter maste praglas av deras roll i kretsloppet.
Ett kretsloppstankande innebar att minimera
mangden ramaterial eller energi som vi gdr
ansprak pa ur naturens kretslopp. I den forbrukning
som anda uppstar maste samhallet skapa ett separat
kretslopp och behalla de resurser vi utnyttjar
sa lange som mojligt. I bilden till hoger representerar
dessutom de undre halvorna av resp. cirkel lagvardigt
material som maste upparbetas pa nagot satt for
att vara tjanligt for natur och samhalle. Ett kretsloppssamhalle foratsatter att uttaget av ravaror inte ar storre an vad naturen sjalv kan
reproducera. I dagslaget dverstiger vart uttag av ravaror vida de volymer naturen
sjalv kan regenerera. Dessa ravaror kommer darfdr forr eller senare att ta slut och
kallas darfdr for andliga. For andra ravaror eller energikallor, som vattenkraft
och energi utvunnen ur den instralande solenergin, galler att de ingar i vad som
kallas kretsloppet och darmed inte tar slut inom en dverskadlig framtid. De
kallas da for flddande energiformer.
Trafikapparaten, inklusive fordonstillverkning/ atervinning och produktion och
distribution av bransle, kan paverka den omgivande miljon pa flera satt. En
punktlista kan se ut som foljer:
•
•
•
•
•
•
•

Bidrag till vaxthuseffekten.
Bidrag till marknara ozon / fotokemiska oxidanter.
Utslapp av forsurande amnen.
Fororening och buller i tatorter.
Overgodning.
Metallers paverkan pa organismen.
Utslapp av organiska miljogifter.
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•
•
•
•
•

Introduktion och spridning av frammande organismer.
Nyttjande av flodande resurser.
Nyttjande av andliga resurser.
Markanvanding, trangsel.
Avfall.

Arbetet med att klassificera olika typer av paverkan och satta granser och mal for
utslapp etc. har paborjats och for manga av de amnen som visats ge skadliga
effekter firms gransvarden, planer for aweckling etc. Dagens branslen ger dock
upphov till manga amnen vid forbranning, som annu inte klassificerats och vars
eventuella effekter pa miljon inte utretts. Att vi nar de hittills uppstallda m&len
ar alltsa ingen garanti for att problemen forsvinner.
Vagtrafiken star for en vaxande andel av utslappen av CO, NOx och HC.
Utslappen av dessa amnen dkar dessutom krafdgt i absoluta tal i Sverige.
Kalla

CO
kton
1250
6

Vagtrafik
Flygtrafik
varav civil
1
Jarnvag
Sjofart
—
Traktorer
141
Arbetsredskap —
Bensinhantering
Energipro duktion 170
Industriprocesser
150
Ovriga kallor
1
Summa
1719
-

-

Fig. 2-4

NOx
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1
4
-

32
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9
0
100

77
19
-

311

%
55
3
2
0
1 —|
-

10 —1
25
6
-

100

HC
kton
220
4
-

(0.1)
-

40
-

23
61
74
45
467

%
47
1
-

0
-

8
-

5
13
16
10
100

Utslapp ar 1985 av kolmonoxid (CO), kvaveoxider(NOx) och kolvaten (HC). (CO ar
1982)

Drygt 80% av kolmonoxidutslappen, over 55% av kolvateutslappen och nara 70%
av kvaveoxidutslappen kommer fran trafiken (inklusive arbetsredskap). [15]
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Ett satt att diskutera samhallets energianvandning ar exergibegreppet. Exergi kallas ibland for energikvalitet. For att forklara det kravs itminstone en sununarisk genomging av vissa fundamentala termodynamiska begrepp:
Energi kan betraktas som ett matt pa rorelse (tex rorelseenergi eller varme) eller
formiga till rorelse (lagesenergi, kemisk energi). Energi mats i Joule.
Entalpi ar den energi som ett system avger om dess temperatur vid konstant
tryck far sjunka till en viss referenstemperatur vid ett visst tryck. Entalpi kallas
darfdr aven for varmeinnehill.
Entropi ar ett matt pa hur oordnad en materiemangds manga smidelar ar. Lag
entropi anger en ordnad rorelse partiklama emellan. Det ar lattare att skapa
oordning an ordning. Darfdr ar tillstind med hog entropi mera sannolika an tillstand med lag entropi.
Exergi mats med samma enhet som energi och kan betraktas som ett matt pi
arbete (ordnad rorelse) eller formiga till arbete (energi med entropi=0) for ett sys
tem i den aktuella omgivningen. Tillganglig exergi for ett definierat system kan
uttryckas som omgivningstemperaturen ganger den mojliga totala entropiproduktionen, eller som:
Exergiforlusten = Omgivningstemperaturen x den totala entropiproduktionen.
1 kWh rumsvarme kan inte omvandlas till 1 kWh el, men en kWh el kan
omvandlas till en kWh rumsvarme.
Anvandbarheten av en viss energimangd okar alltsa ju mer ordnad energin ar,
dvs ju lagre entropin ar och ju hogre energiinnehallet ar. Energiomsattningen i
ett vattenfall kan hjalpa till att belysa detta. Partiklama ror sig dar it samma hill,
och detta kan vi utnyttja i en turbin for att fi ut mekanisk energi. Nar vattnet
stannar upp i slutet av fallet, omvandlas rorelseenergin till energi i form av
varme. Partiklama ror sig inte langre it samma hill utan var for sig i olika riktningar. Energinnehillet ar lika stort som tidigare men existerar i en mindre
anvandbar form. Energins exerginnehill har minskat. [3]
Dessa principer ar vasentliga for att bedoma konsekvenser av anvandning av
olika branslen mm.
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2.4

pAgAende samhAllsprocesser

Ett miljoanpassat transportsystem
Global! pigar aktiviteter pa manga omraden med avsikten att miljoanpassa
transportsystemet. Projekten bar mycket olika karaktar, ofta beroende pa vilka de
underliggande krafterna ar. Avstegen fran den subjektivt ideala processen att
informera om problemen med dagens transportapparat, visa pi altemativ och
goda exempel och driva processer inom olika omraden ar vanliga och orsakas
formodligen av sektorsintressen, ofullstandiga milbilder eller otillrackliga resurser.
I Sverige pigir sedan en tid flera aktiviteter inom ramen for ett miljoanpassat
transportsystem. Flera olika krafter i samhallet arbetar nu med att ge form och
inriktning it atgarder och planer. Ett av de fdrsta starka signalema var FN:s mote
i Rio dar manga lander och organisationer tog pa sig att fora ut konferensens mil
pa hemmaplan. Detta arbete borjar nu ge resultat i form av lokala Agenda 21 propier med itgardsprogram av olika slag. [18]
Riksdagen bar i samband med infrastrukturrapporteringen gett i uppdrag till
Kommunikationsdep artementet att ta fram en plan for kommunikationerna i
landet, som baseras pa en helhetssyn pa transportsystemet. [23] Man talar bland
annat om de olika trafikverkens sektorsansvar. Den sk KommunikationsKommitten (KomKom), med representanter fran bl a industrin och trafikverken,
ansvarar for planen.
Naturvirdsverket ar en tidig aktdr pa omridet och bar sammanstallt fdrslag till
planer for en miljoanpassning av Sveriges transporter. Man anger att en miljoanpassning skall ha genomfdrts i ett 25-30 ars perspektiv. [21]
Regeringen bar inrattat ett institut for kommimikationsanalys, SIKA. SIKA skall
utarbeta prognoser for trafikutvecklingen, planeringsmetoder samt samhallsekonomiska bedomningar av utvecklingen av transportsystemet.
Vagverket arbetar med olika reformprogram inom sitt sektorsansvar och skall
lagga fram en sk sarskild plan for riksdagen med fdrslag till forandringar av lagstiftning mm till hosten 96.
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Kommunikationsdepartementet tillsatte 1993 Trafik- och Klimatkommitten med
uppdrag att ta fram ett samlat forslag till atgarder med m&let att reducera trafikens utslapp av koldioxid mm. [27] Ett konkret resultat av kommittens arbete ar
ett forslag om miljobonus, dar en avgift laggs p& drivmedel for att sedan fdrdelas
jamnt till alia medborgare,
Vid CTH initierades 1991 en bred grupp for trafik- och miljdfragor, CTT, dar
verksamheten dock varit begransad de senaste aren. [h]
Naturskyddsfdreningen bar 1994 utarbetat miljdkriterier for persontransporter,
dar man staller krav pa transportemas icke-fomyelsebara energifdrbrukning per
personkilometer. Gransvarden firms ocksa for kvaveooxider och kolvaten per
personkilometer. Planer motsvarande en livscykelanalys skall upprattas for fordonen/transporten. [20]
Vad ar da ett miljoanpassat transportsystem? I det korta perspektivet handlar det
i praktiken framst om att fdrfina befintlig teknik och att verka for dkad resurshushallning. Pa langre sikt bor allt uttag av icke fdmyelsebara energikallor fasas
nt for att garantera ett uthilligt samhalle.
For att minimera uttaget av fossila resurser bor den fossila delen av drivmedelsravara minskas eller fasas ut belt. Detta kan ske genom att bensin och dieselolja
successivt ersatts med alkoholer, biogas, elektricitet och vatgas (fallande andelar)
[]]. Denna utfasning innebar ett mycket stort omstallningsarbete saval for drivmedelsproducenter som for fordonstillverkare.
Worldwatch Institute ser energieffektivisering, dvs att anvanda en mindre
mangd energi for ett visst andamal, som en primar uppgift for att miljoanpassa
Sveriges energianvandning. Enligt institutet ar effektivisering den enda mojligheten att mota den dkande efterfragan pa energi. [19]
Utvecklingslandema, tre fjardedelar av jordens befolkning, svarar for en fjardedel av jordens energifdrbrukning. Utvecklingslandemas fdrbrukning forutsatts
oka med ca 5% arligen till foljd av befolkningsokning, dkad efterfragan p& bilar,
kylskap och andra konsumentprodukter. Energin kommer dk inte att racka ens
forbi de narmaste decenniema, och miljon kommer att paverkas i form av vaxthusgaser. Ar 2020 kommer utvecklingslandema att sta for de storsta bidragen till
vaxthuseffekten om inte forebyggande atgarder satts in nu. Aterigen anges
energieffektivisering som den basta medicinen. [14]

13

Miljovardsberedningen anser att zde svenska bistandsmyndighetema bor ta tillvara alia mojligheter att stimulera framvaxt av miljoanpassade transportsystem,
inkluderande kollektivtrafik, i utvecklingslander'. [36]
Elbilar och hybrider
Internationellt
Kaliforniens halier fast vid sin lagstiftning som innebar att biltillverkama med
bdijan 1998 tvingas salja elfordon (ZEV) som en viss andel av sin fordonsforsaljning. Farska nyheter ar att Kaliforniens mandat kommer att ga vidare, men att
motst&ndarna, framst den amerikanska oljeindustrin och USA:s bilaterforsaljare,
koncentrerar sig pS. att begransa mandatet till Kalifomien. B1 a har bilindustrin
tagit fram vad man kallar ett battre forslag till 'framtidsbil', 'the 49 State Car', [f]
SCAQMD har indikerat att reglema for ZEV och bilforsaljning, som kraver 2%
forsaljning av rena elfordon 1998, delvis kommer att oppnas for hybrider. [j] Ett
argument som ofta fdrs fram i USA ar mojligheten att minska beroendet av
importerad olja - EPRI har beraknat att vaije elbil kan spara mellan 10 och 20
tunnor olja per ar. [8]
US. General Accounting Office har i en rapport till Representanthuset angivit
begransningar i dagens batteriteknologi, ofullstandig infrastruktur, svarbedomda
sakerhetsaspekter, svarbedomd marknadspotential och ett hdgt inkopspris som
fern overgripande problemomraden. [34] I USA sker sedan flera ar ett samarbete
mellan myndigheter och bilindustri m fl for att ta fram avancerade traktionsbatterier, det s.k. Advanced Battery Consortium. Programmet har hittills inte
givit de goda resultat som vantades.
I Frankrike har La Rochelle plus ett trettiotal andra orter fatt stdd for att utfdra
elfordonsprojekt av olika omfattning och slag. Franska statliga elverket och den
franska staten stoder elfordonskdp ekonomiskt. De franska biltillverkama
Renault och PSA har bada langt framskridna planer pa storskalig tillverkning
och forsaljning av elfordon.
I Japan har Electric Vehicle Council lagt fram en 'Electric Vehicle Promotion
Plan' 1991 (initialt stddd av MITI), med malet att gdra elfordon kommersiellt
intressanta till ar 2000, da man raknar med 200 000 fordon pi vagama. Planen ser
myndigheter, kommunala forvaltningar fdljt av foretag som potentiella kunder.
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Allmanheten skall enligt planen borja kopa elfordon 1998 och merkostnaden for
elfordon bor till ar 2000 ha sjunkit till ca 20%. [35]
Nyligen beslot borgmastaren i Aten tillsammans med landets miljdminister att
stanga av trafiken i centrala Aten belt till foljd av vagtrafikens negativa effekter
pa invanare, turism och ovarderliga klassiska kulturskatter. De enda fordon som
slapps in ar varubilar, de boendes bilar och en ny flotta av rdda minibussar som
ar gratis. [12]
Andra stader och omraden sasom Rugen-dn i ostra Tyskland, Sacramento i
Kalifomien, Salt River, Maricopa County i Arizona [25] driver projekt i olika
omfattning for introduktion ay elfordon.
Nationellt
Kommunikationsforskningsberedningen administrerar ett program for forskning, utveckling och demonstration av el- och hybridfordon. Projektet loper
under fyra ar med start 1993 och en total budget pa 115 Mkr. Syftet med programmet ar:
•

Att utrdna mdjlighetema att anvanda el- och hybridfordon i ett kortare och
langre perspektiv.

•

Att utrdna effekterna i olika hanseenden av introduktionen av el- och
hybridfordon.

•

Att framja introduktionen av el- och elhybridfordon baserat pa hypotesen
att detta ar motiverat av positiva effekter. [16]

Sedan 1991 arbetar Storstademas ElfordonsGrupp, STEG, med att framja elbilen
som ett verktyg for att minska vagtrafikens miljopaverkan. Gruppen uppstod
ursprungligen bl a med avsikten att agera lobbyorganisation mot Staten for att fa
ekonomiskt stdd for altemativa fordon. [29]
Svenska elfordonssallskapet, SEFOS, ar en sammanslutning av kommuner,
kraftbolag mm. Foreningen har som syfte att framja anvandningen av eldrivna
vagfordon och ar ett viktigt natverk for introduktionen av elfordon i Sverige.
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Lokalt
Idag firms lokala projekt pa manga hall i Sverige och utomlands. Forutom forskning osv har manga kommimer, energibolag mm kopt eller planerar att kopa
elfordon for utvardering och som ett forsta steg i nagon form av miljoprogram.
Goteborgs Stad vill minska miljostomingama fran transportsektom och driver
arbetet pa flera fronter. Goteborgs Kommunfullmaktige antog i September 1991
ett handlingsprogram for introduktion av elfordon. Goteborgs Stad, genom dess
Trafiknamnd, ansvarar for programmets genomforande. Det forsta huvudmalet
ar att na 1000 el- och hybridfordon i Goteborgsregionen. Ett problem med att
introducer a elfordon ar att i ett koordinerat tidsperspektiv samtidigt kunna
erbjuda fordon, batterier och laddningsfaciliteter.
Inom aktivitetema for att na det forsta malet- 'Program 1000' - ar huvudsparet
'Projekt 200'. Projekt 200-Startprojektet ar en forsta del av Projekt 200. 10 bilar gar
i trafik i Goteborg, de fiesta hos kommersiella anvandare. Projektet tillampar en
systemsyn, vilket ocksa ar fallet saval for Projekt 200 som for handlingsprogrammet. Nasta del av Projekt 200 ar Breddfasen, med fler elbilar, fler typer av
fordon och fler anvandarprofiler.

Program 1000
andra+
tillkommand
projekt
Projekt

200

Start- fi
projektet
Fig. 2-5

Aktiviteter, introduktionsprogram for elfordon i Goteborg.

Fasen blir en viktig del i det nyligen antagna i det statliga stodprogrammet for eloch hybridfordon. [h] En miljozon for tunga fordon blir verklighet i Goteborg
1996, och kan i ett senare skede aven omfatta personbilar. Reglema for vilka for
don som skall tillatas kora inne i zonen beslutas av Goteborgs Stad.[k]
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I Stockholm, har 10 st Volkswagen CitySTROMer gatt i trafik hos olika kommunala bolag mm. Under 1995 skall ett tiotal fordon (finska Elcat) kora for en budfirma och testa ett system med batteribyte for att utoka korstrackan.
Malmo driver ett projekt for introduktion tillsammans med Sydkraft. Man
planerar att lata upp till 20 bilar ga hos olika foretag och forvaltningar i Malmo
fran och med 1995. [13]
Volvos har offentliggjort en relativt omfattande satsning pa hybridfordon, till
viss del foljande pa den konceptbil med hybriddrift, ECC, som tagits fram.
Konceptbilen har akt mellan massor sedan den fdrst presenterades 1993. Vissa
aktiviteter kan ocksa forvantas pa omradet bussar och lastbilar. Avgaskrav for
latta lastbilar och bussar [STATT 9302].

I
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3

ENHETENS VERKSAMHET

3.1

ALLMANT

Syfte
Enhetens syfte ar att definiera, samordna och utveckla forskning och beslutsunderlag for transportapparatens miljdanpassning.. Initialt kommer arbetet att
fokuseras pa person- och godstrafik med el- och hybridfordon.
MM
Att genom forskning, utveckling och samverkan med myndigheter, samhallsbyggare och naringsliv visa pa framkomliga vagar att minska transportappara
tens negativa miljopaverkan samt att verka for densammes anpassning till kretsloppssamhallet.
Avgransningar
Enheten forutsatts i ett fdrsta skede i fdrsta hand arbeta med fragor som rbr fordon for individuell persontrafik. Omraden som pa ett naturligt satt tangerar
verksamheten, t ex hybridteknik for lastbilar och bussar, kan dock inga.
Aktiviteter
Potentialen att forbattra kalkylema for vagfordonens miljopaverkan beddms som
goda. Personbilen svarar for over 80% av de korta resoma, och persontransportarbetet i Sverige for strackor under 10 km ar mer an dubbelt sa stort som det
dvriga persontransportarbetet. Utslappen fran vagtrafiken utgor mer an halften
av de totala utslappen for kvaveoxider, kolmonoxid och kolvaten. Aktivitetema
initialt bdr omfatta en kartlaggning av tillgangligt beslutsimderlag med avseende
pa struktur, innehMl och processer. Initiala forskningsuppgifter skall faststallas,
och en praktisk plan for inrattandet av en databas for elbilar skall faststallas och
fdrverkligas.
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Benamningen enhet skall inte forstis som att malet ar en fysisk entitet, utan som
en samordning av verksamheter for att ge synergieffekter och skapa en mera
fullstandig bild av olika processer.
Miljoanpassade
transporter CTH

Ind. persontrafik
Fig. 3-1

Kollektivtrafik

Godstrafik

Preliminar indelning for samordnande enhet vid CTH.

Enheten foreslis ges en oppen och bred inriktning for att lamna information till
forskning och utveckling och genom egen forskning ge beslutsunderlag till
berdrda instanser. Milsattningen skall vara att i olika tidsperspektiv och pa olika
nivier komplettera tillgangligt beslutsunderlag i det arbete som sker pi flera
fronter for ett miljoanpassat transportsystem. Detta kan ske genom egen forsknings- och utredningsverksamhet, genom att arbeta for att samordna insatser
lokalt, nationellt och intemationellt. Enheten skall utfdra forsknings- och utredningsuppgifter, initiera olika typer av arbeten och sammanstalla forskningsresultat, foresli angelagna forsknings- och utredningsuppgifter och i dvrigt medverka
till att fora processen framit. Enheten kan i det lopande arbetet vara en kontaktyta mellan miljdorganisationer och bilindustrin och i dvrigt hjalpa till att initiera
nddvandiga processer. Ett stort arbete ligger i att identifiera processer och att
stodja dessa.
Som en del av ett kompetenscentrum foreslas en nationell databas for utvardering av elfordon ingi. Enheten foreslas ges ansvaret att samordna och ackumulera resultat av utvarderingen av landets elfordon, och att gora dessa data tillgangliga for analyser. Andra indata kan vara resultat fran forskning vid landets
och ovriga varldens universitet och hogskolor samt fran annan relevant verksamhet. Enheten skall aven medverka till att utarbeta ett europeiskt format for
utvardering och klassificering av el- och hybridfordon, i det korta perspektivet
genom att medverka i ett lopande EU-projekt med detta som mil. Pi langre sikt
ar avsikten att ge enheten en vidare inriktning mot miljoanpassade transporter.
Eventuella framtida aktiviteter kan innefatta testverksamhet och certifiering for
nya elfordon.
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3.2

ETT MILJOANPASSAT TRANSPORTSYSTEM

Omstallningen till ett miljoanpassat transportsystem ar ett oerhort stort arbetsomr&de. Hogskolans roll ar att komplettera och samordna den vetenskapliga Wi
den av forutsattningar, arbetsvagar och effekter av en omstallning. Alltfor
mycket av dagens miljdarbete bar karaktaren av att hitta pa nya problem och
miljobovar. Enheten foreslas koncentrera arbetet pa att ta fram nya och battre
altemativ till dagens transportlosningar och att identifiera tekniska oppningar.
Arbetet bdr framstallas som ett gemensamt arbete for att fa battre miljd, med malsattningen att gdra Sverige till ett foredome for intemationella omstallningar och
fa konkurrensfordelar for industrin. Praktiskt skall enheten inte visa pa abstrakta
visioner utan att hitta strategier och taktik att na framat.
En viktig fraga ar, hur visionara forskningsuppgifter som ar intressanta att utftira
i det medellanga perspektivet. Om dagens teknik skall optimeras eller om konsekvenserna av en 'dverenskommen' bild av ett MaTs skall utredas. Kontakter
med Kommunikationsdepartementet antyder att forskningen bdr vara ganska
val kopplad till dagens transportmonster.

3.3

NATIONELL DATABAS FOR ELDRIVNA VAGFORDON

Inom och utom KFB:s program for demonstration och utveckling av elfordon
ingar att ta vara p& de erfarenheter som programmets olika delar kommer att ge.
For vaije programaktivitet stalls krav pa dokumentation och planerad utvardering av olika aktiviteter, sasom matutrustning i bilama, intervjuer, matningar
mm.
Syftet med en databas for elfordon ar att samla och samordna resultaten fran
Sveriges olika fdrsdk med elfordon, och att samarbeta nationellt och intemationellt for standardisering av matningar och teknik. Bland annat saknas standarder
for att beddma el- och hybridfordons kapacitet. Vidare kan enheten fungera som
ett 'filter' for att stamma av forskningsuppgifter mot den databas som byggs upp.
Under det narmaste decenniet kommer ett flertal studier att utforas over
varlden, varfor en internationell overblick ar nodvandig for att minimera det
egna arbetet och dra mesta mojliga nytta av forskningsresultat. Att bygga upp
langsiktig nationell kompetens pa omradet ar nodvandigt nar forskningsfaltet pa
relativt kort sikt utvecklas och kraven okar.
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KFB anger foljande riktlinjer for utvardering centralt: utforandet av dvergripande utvarderingar och andra utredningar for att klarlagga effektema pi
samhallet av en elbilsintroduktion. Syftet ar di att klarlagga om marknaden i
stort ar beredd att ta emot elbilen samt ocksi belysa miljoforbattrings-potentialen,
sakerhetsfrigor samt ekonomiska och funktionella forutsattningar. Ett program
for utvarderingen skall tas fram fore utgingen av 1996 [16].
STEG, Storstademas Elfordonsgrupp, stiller upp foljande mil for det egna utvarderingsprogrammet, dar NUTEK och storstadema samordnar utvarderingen av
respektive forsdk med elfordon:
•

Att fa fram underlag till den teknikupphandling av elfordon som planeras
inom NUTEK.

•

Att fa fram underlag till NUTEK's planering av forskningsinsatser inom
elfordonsomridet.

•

Att bisti med datamaterial till relaterade forskningsprojekt.

•

Att samla erfarenhetema frin flera 'sma' projekt si att man fir en statistiskt
battre underbyggd utvardering.

•

Att genom samordning av erfarenhetsinsamlingen frin de olika projekten
fi utvarderingen att bli jamforbar.

•

Att fi fram underlag till beslut om samhallsinsatser inom elfordonsomridet.

•

Att etablera STEG's utvardering som en verksamhet med egen profil (med
en totalt sett stor fordonsbas aven i intemationellt perspektiv) och placera
Sverige pi kartan som en intressant 'speaking partner' for ovriga aktdrer
sisom bilindustri och andra demo-projekt. [29]

,

Enheten kan fungera som sekretariat och projektledning for den databas som
kommer att lamna underlag bl.a. till KFB, NUTEK, trafikverken och andra myndigheter, deltagande stader etc. Enheten kan ocksi samordna och tillhandahilla
forskningsresultat samt pi langre sikt skapa rutiner for och administrera fordonstester i fait och labmassigt. Kompetens for simuleringar av olika korcykler etc kan
byggasupp.
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Verksamheten i anslutning till en databas bor omfatta att motsvarande material
frin varldens ovriga forsok med elfordon samlas in och gors tillgangligt for forskare och andra intressenter.
Bl.a. foljande kategorier kan formodas fa nytta av information ur en databas:
•
•
•
•
•

Beteendevetare
Fordonstillverkare
Lagstiftare
Transportforskare
Kraftbolag/Infrastruktur

Enheten skall sammanstalla resnltat frin landets forsoksprojekt och iterge dessa
pa olika satt beroende pa typ av avnamare. En forutsattning for att databasen skall
utnyttjas av forskare m fl ar att data samlas in i tillracklig omfattning och av tillracklig kvalitet, aggregeras och presenteras pa ett satt som gor data attraktiva for
olika grupper av intressenter. Det kan darvid forutsattas att ett antal grundlaggande nyckeltal blir den mest intressanta 'produkten', varfdr informationsmaterial med gnmdlaggande data bor tas fram.
Databasen skall, forutom harda data som energiforbrukning mm, ocksa omfatta
'mjuka' data som fdramas erfarenheter, attityder mm. Efter upplevt eller pakallat
behov kan attitydundersokningar initieras. For svenska projekt bor standardiserade intervjuer med formular faststallas, och data i allmanhet utformas sa att
jamforelser mellan fordon och arsmodeller blir mojliga.
Enheten skall kunna aterge hur eldrivna vagfordon passar for vardaglig kommersiell och privat anvandning i stadsmiljo. Konsekvenser for miljo och energi
forbrukning genom introduktion av elfordon for kommersiell och privat trafik
skall utredas. Eftersom miljopaverkan relativt konventionella fordon skiljer sig
it mellan olika omraden beroende pi geografiska fdrhillanden, typ av elkraftproduktion och modell for emissioner frin vagtrafiken.
Inom EU pigir ett projekt/program for standardisering av testprocedurer och
databaser for elfordon som KFB, NUTEK och Lunds Tekniska Hdgskola deltar i.
^Coordinator ar Mr. B van Spanje pi Novem, Nederlandernas energi- och
miljomyndighet Programmet omfattar 5 annex, dar NUTEK ar med i Annex 1:
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Database och KFB/ ar med i Annex 2: Test procedure & Task Force. LuTH ar med
i Annex 3: Infrastructure [j]
Enheten som beskrivs i denna forstudie foreslas ta del i arbetet som en naturlig
foljd av upprattandet av en central databas for elfordon i Sverige.

3.4

FORSKNINGSOMRADEN OCH -UPPGIFTER

Fig. 3-2

Skiss pa forskningsomr&den och berdringspunkter.

Att utarbeta beslutsunderlag for en omstallning till ett miljoanpassat transportsystem och samhalle ar ett mycket omfattande arbete. Inledande arbetsomraden
for olika forskningsorgan kan vara att:
•

Oka forskningen for att fS. fram teknik for billig omlastning mellan lastbil,
tag och bat.

•

Prioritera solenergiforskning inom energisektom.

•

Utveckla teknik for samakning med hjalp av mobil teleteknik och att
genomfdra fullskalefdrsok.

•

Oka forskningen om hur man verkligen minskar transportbehovet genom
samhallsplanering i storstader.

•

Utveckla kostnadseffektiv teknik for att minska utslappen fran fritidsbatar.

[18]
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Nedan foljer en ofullstandig lista pa vissa omraden som kommer att paverkas av
utvecklingen. Omradena ar godtyckligt valda och kan spanna over flera vetenskapliga discipline:. Allmant ar narvaron av miljoaspekten i forskningen ofta ett
ytterligare villkor, att laggas till de befintliga som skall tillgodoses for att na
malet.
For att jamna vagen for en introduktion av miljdanpassad vagtrafik kravs insatser pa flera olika omraden. Prognose: for mdjligheten att anvanda el- och hybridfordon som ett medel att minska vagtrafikens miljopaverkan samt effektema av
en sadan introduktion skall belaggas.
Forklaring: Under varje dvergripande rubrik enligt nedan anges en siffra, dar 1
innebar ett amne som bedoms motsvara ett examensarbete, 2 stir for en
fristaende utredning (av typen konsultuppdrag), 3 bedoms motsvara en
licentiatuppsats och 4 innebar nivan doktorsavhandling. 5 ar nagon form av
stdrre utredning. Darefter foljer titel samt (kursivt) forslag pa institution/-er for
att utfdra uppgiften. Det undermaliga urvalet institutioner framst ar ett uttryck
for fdrfattarens bristande kannedom om hdgskolornas etc. verksamhet. Motsvarande enheter vid landets dvriga hdgskolor ar naturligtvis lika val skickade
att utfdra uppgifterna. En kort sammanfattning over uppgiftens omfattning och
innehall avslutar resp. uppgift.

3.4.1

Teknik/fordon och framdrivning

Tekniken som maste utvecklas for att minska trafikens miljopaverkan spanner
over flera traditionella discipline:. Utveckling inom omraden som forbranningsmotorteknik, batteriteknik, transmission, bransleproduktion, bransle- och
batterihantering, matteknik, IT och datahantering kan paverka transportsystemet. Eftersom energieffektiviteten ar avgorande kommer optimering av fordonets komponenter att krava omfattande resurser. Detta kraver i sin tur kraftfulla
aktorer, och de sma riskerar att slas ut.
Aktuella institutioner: Fordonskomponenter, elmaskinteknik, kraftelektronik,
optoelektronik/matteknik Vilka tekniska mojligheter firms att forfina och
utveckla transportmedlen, hybridsystem, utvecklad kollektivtrafik.
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Kartlaggning av transporttekniskt mojliga altemativ
2 Transportteknik, Trafikplanering/Arkitekt eller motsv. i Goteborg eller Lund.
Arbete pa detta temat sker kontinuerligt, och vad som kravs nu ar att statsmakten anger riktlinjer for prioriteringama i arbetet genom en val underbyggd overgripande utredning. Resultaten kan dock komma att vara regionalt orienterade,
beroende pi lokala fdrutsattningai".
Awagning mellan hybridmotorer
3 Fordonsteknik CTH, Industriell automation Lund etc
Volvo bar fortjanstfullt tagit fram en metod att beskriva olika former av system
for utnyttjandet av APU:n.. Det iterstir att for bilproducentema ange vad som ar
dnskvart frin konsumenthill, vilket kraver ^miljdkonsekvensbeskrivningar'
och simuleringar av de olika alternatives Antal 'hybridtyper' som bor standardiseras och specifikationer for olika typer av fdrhillanden for drivlinan skall tas
fram. Resultaten bor sedan ligga till grund for rekommendationer, upphandling
och lagstiftning.
Den elektriska drivlinan
4 Forskning knuten till Volvo, Transportation Studies-U. of CA at Davies,
Elmaskinteknik, Fordonsteknik CTH
Eventuella fdrdelar med att styra over bilproduktionen till fordon med elektriska
drivlinor bor klarlaggas. Genom att minska erforderlig maxeffekt ('gasa med
batteriema/) kan forbranningsmotoms laga energieffektivitet i en konventionell
drivlina kringgis. Vilka fdrdelar far en omstallning, kostnader, metod for att
transferera resurser frin den konventionella industrin till elbils- eller hybridsystemen for att genomfora omstallningen.'
Forsorjning av begransad fordonspark frin smiskalig bransleproduktion
2 Energikonsulter - Ecotrajfic, Atrax etc.)
I den parallellisering av bransleproduktionen som kan anses fdlja i fotspiren av
arbetet med ett MaTs, uppstir scenarier av /bransledar' med lokal produktion for
att forsorja en gird, en by, en region eller en industri. Foratsattningar, kostnader
och effekter av en sidan utveckling bor utredas, liksom vilken typ av drivsystem
som lampar sig bast for sidana system
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BMS-system
4 Elmaskinteknik CTH etc, Dag Noreus inst. Sthlm
Livslangden pi ett batteri ar beroende av att det utnyttjas pa lampligt satt beroende pi batterityp, ilder, kondition, momentan status etc. Konsumentsidan pi
fordonsomridet bor ha kunskap om konsekvensema av olika strategier for att
optimera energieffektivitet, prestanda och miljopiverkan. Dessutom bor en strategi upprattas hur man bemoter risken att hybridfordon uteslutande kdrs i
'hybridmod' di den forsta omgingen traktionsbatteriet tjanat ut.
Miljoeffekter for olika fordonsbranslen
4 Transportteknik CTH m fl
Energiinnehill, , kompatibilitet, LCA, miljokonsekvenser - frigoma ar flera sig
infor en omstallning till fdmyelsebara branslen. Tekn. lie. Magnus Blinge, Inst. f.
Transportteknik, CTH doktorerar f.n. pi omridet och kan konsulteras for att fi
forskningsuppgifter som kompletterar bilden.
Framtidens batterier
4 Kemiteknik etc pa teknisk hogskola
1 en framtid kommer olika batterityper att folja pi dagens vanligast forekommande, bly/syra- och nickelkadiumbatterier. De olika typema har olika egenskaper vad galler temperaturomride, livslangd, miljopiverkan, snabbladdning,
urladdning, etc. Detta ger konsekvenser for fordonskapaciteten och piverkar
vilken typ av hybridsystem som ar lampligt for resp. typ och generation. Fordonsoch infrastrukturutvecklingen miste gi hand i hand med batteriutvecklingen,
och en kontinuerlig 'prognosverksamhef bor ske. I ett forsta skede ar en metod
for att uppskatta egenskaper hos nya typer och dversatta till fordonsegenskaper
aktuell. Metoden bor tas fram i samarbete med bilindustrin och batteritillverkare.
Retursystem for traktionsbatterier
2 Handelshogskolorna, Kemiteknik
Idag firms inget etablerat retur/pantsystem for traktionsbatterier. Den stora negativa miljopiverkan som i forsta hand nickelkadiumbatterier har, ger anledning
att ta fram ett underlag och fdrslag till ett sidant system. Problemet kommer att
uppkomma di den forsta generationen masstillverkade batterier har tjana ut,
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vilket sker med borjan ca ar 2003. Tills dess bor alltsi ett pant/retursystem tas
fram.
Effekter av storskalig produktion av inhemska branslen
.4 Handelshogskolorna, Inst, for Transportteknik, Kemiteknik
Vilka konsekvenser for den individuella transportsystemet fir en omstallning
till t ex motoralkoholer, dels i ett overgingsskede, dels i ett langre perspektiv. Om
'regionala branslen' blir en realitet kan rorligheten och fordonsmarknaden
piverkas negativt.
Tidig 'stangning' av nya fordonstekniker
3 Inst, for tvdrvetenskapliga studier av manniskans villkor GU, EFI Stockholms
universitet
Infor ett systemskifte firms alltid drivande och bromsande krafter. Historien bar
visat pa flera tekniker for fordonsdrift som 'lasts ute' frin utvecklingen av olika
skal. En studie av de processer som piverkar teknikutvecklingen bor genomforas
och lopa under den dynamiska period som ar att vanta.
Testprocedurer for el- och hybridfordon
• 2 Catella Generics, Vdgverket, Svensk Bilprovnings testcenter
Alla vagfordon bor besiktigas med metoder som si korrekt som mojligt ger en
bild av trafiksakerhet och miljopaverkan. Undersdkningar visar att en liter! del
av fordonsparken idag star for en stor del av utslappen [38]. En utredning med
konkreta fdrslag till matmetoder, korcykler etc. som speglar resp. fordonstyps
verkliga paverkan ar nodvandig.
"Det som ror sig blir mer och mer olikt det som inte rdr sig"
Varmesystem - kupevarme och forvarmning av hybridaggregat
4 Inst, for Energiteknik, Fordonsteknik
Ett effektivt el- eller hybridfordon producerar inte tillrackligt med varme for att
varma kupen under den kalla arstiden. Kupevarmen maste darfor astadkommas
med en varmare och/eller med effektivare utnyttjande av den varme som andi
uppstar. Solfangare ar ytterligare komplement. En studie i miljopiverkan frin
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fordonsvarmare av olika slag, utvecklingsmojligheter ar viktig for att inte forlora
vinsten fran renare drivlina.
Milj 6- och trafiksakerhetsegenskaper som funktion av fordonsvikten
3 Inst, for personskadeprevention CTH, LuTH etc, fysisk resursteori, CTH
Under flera decennier har ett fordon med god sakerhet for de akande enligt statistiken varit ett stort och tungt fordon. De restriktioner som miljo och omgivande, mera oskyddade, trafikanter framkallar har paverkat malsattningen for
bilindustrin. En metod for att vaga miljofordelar och mindre risk for den omgivande trafiken mot eventuell sakerhetsminskning till foljd av mindre deformationszoner och liknande bor tas fram.
Fordonsanpassning for ett resurssnalt 2000-tal
4 Inst, for fordonsteknik/elektroteknik, CTH, Trafikteknik, Lund, Inst, for konsumentteknik, CTH
Forutom drivlina, fordonsvikt och varmesystem firms pa langre sikt manga
andra tankbara atgarder for att minska miljopaverkan och transportarbetet. Olika
mojligheter kan utvarderas och sammanstallas. Skall halva bilen reserveras for
foraren och halva reserveras for kollektivtrafik? Skall bilens lastutrymme
utformas som en karra for att kunna kopplas av och pi vid behov? Skall en
frivilligt monterad accelerationsbegransare eller liknande kunna ge skattelattnader?

3.4.2

Teknik/infrastruktur

Stora fdrandringar i infrastrukturen kommer att kravas for att anpassa bransleoch batteriproduktion, -distribution och - konsumtion. I den man beroendet av
importerad olja skall minskas maste bransletillverkning och distribution komma
igang inom landet, tillhdrande regler och bestammelser maste utarbetas faststallas. Da forskning och utveckling jamnat vagen for elbilsladdning och eventuella batteribytesstationer maste stora investeringar goras for att na riks- eller
storstadstackning. avgiftssystem
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Storskalig prodtiktion av inhemslca branslen
4 Transportteknik m fl
Effekterna av en omstallning langs hela kedjan av produktions- distributionsoch konsumtionsapparaten ar intressanta och en samlad kompetensuppbyggnad
kravs. Deluppgifter kan vara vilka effekterna blir av en skatteomlaggning mot
okade energi- och ravaruskatter, scenariestudier for att titta pa konsekvenser pit
olika samhallssystem.
Effekter pk elinfrastrukturen av storskalig snabbladdning
4 Elmaskinteknik, Kraftelektronik, Industriell automation LuTH
Snabbladdning bor utvarderas map effekterna pa natet vid en utbyggnad, framst
for industriella anvandare, foretag etc. Beroende pa den stora andelen personkm
ge markbara effekter.
Marknadspotential for privat och allman snabbladdning
3 Handelshogskolan GU/Sthlm etc, Industriell ekonomi CTH, Kraftbolagen
Konsekvensema och behovet av att kontrollera utvecklingen for snabbladdning
beror naturligtvis av vilket genomslag mojligheten att snabbladda ger. Hdgsta
och lagsta niva for behovet och betalningsvilja kan ge en indikation pa vilka
insatser som kravs.
Batteribytessystem
2 Inst, pa elektroteknik, industriell ekonomi, Handelshogskolan,
Transportteknik
Ett av elbilens storsta begransningar ar kdrstrackan. Mojligheten att byta batteri t
ex under en arbetsdag skulle mildra eller eliminera begransningen. Studier och
praktiska fdrsdk ar nodvandiga for att bedoma mojligheter och krav pi resurser
for infrastrukturuppbyggnad samt en energilogistisk positionering.
Automatisk laddning av elfordon via markkontakt
3 Elektroteknik el. motsv
Genom induktiv laddning kan Uppbyggnad av minst ett system for praktiska
prov. Analys av marknadspotential. Energianalys.
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(Automatisk) uthyming av elfordon
2 Biluthyrningsfirmor, Energikonsulter, konsulter till bilindustrin
Elbilens karakteristik gor det mdjligt att tillhandahalla helautomatisk biluthyrning dygnet runt med sma elbilar och automatisk laddning pa speciella platser.
Marknadspotential, initiala kostnader, framtid over tiden bdr klarlaggas.
Konceptet kan komma att accepteras over tiden.
Laddning av elfordon for olika anvandarkategorier
2 Kraftbolagen, VBB m fl konsultbyraer
Infrastrukturen for laddning av elfordon firms idag i allt vasentligt fardig for
anvandning. Vad som aterstar ar att montera upp en kontakt vid elbilens parkeringsplats som forhindrar averkan under laddning (galler offentlig plats, gatumark mm) och som ocksa kan ta betalt (offentlig plats). Strategier for uppbyggnad
och beredskap bdr tas fram, liksom ett nationellt program for implementering.
Goteborg Energi tittar nu (maj 1995) pa strategier for laddning for olika anvan
darkategorier inom ramen for Projekt 200 i Goteborgs elbilsprojekt
Utvardering av fordonsforsok
3 Transportteknik
Sma och stora flottor och enskilda anvandare kommer att fdrhalla sig olika till
den nya tekniken. For att styra fordonsutvecklingen mot behoven maste fdrsdk
med el- och hybridfordon noga utvarderas. Vilka problem och behov, t ex snabbladdning, upptrader i olika tidsskeden? Skiljer sig erfarenhetema mellan kontinenter, topografier och klimatzoner? '

3.4.3

Substitut

Vilka mojligheter firms att ersatta dagens transporter med andra tekniska mm
losningar, t. ex. lokal produktion av foremal, tidningar via datalank, videomoten
etc. Da framtidens transportbehov och tekniska forutsattningar utreds, skall
transporters inte tillmatas nagot egenvarde. Tvartom kan den tekniska utvecklingen minska transportbehovet pa samma satt som t ex skett di telefaxen introducerats. Genom omstruktureringar av olika slag kan behovet av vissa transpor
ter undanrojas. Nedan anges endast vilka atgarder som kan tankas fa konsekvenser for transportvolymema.
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Vilka transporter kan IT minska

Stadsbyggnad, Tvarvetenskap, Fysisk resursteori .
Person- och andra transporter kan i manga fall ersattas med olika IT-tjanster som
telefax, EDI, telefon- och videokonferenser, vilket ocksa sker i dkande grad. Om
det kan visas att
Vilka transporter kan minskas med en annan jordbrukspolitik

Ulltuna, Jordbruksuniversiteten
Vilka transporter kan minskas med en annan industripolitik

Stadsvetenskapliga institutioner
Vilka transporter kan minskas med en annan arbetsmarknadspolitik
Vilka transporter kan minskas med samSkning
Vilka transporter kan minskas med andrad regionalpolitik
Vilka varor kan tillverkas lokalt/regionalt
Generell parallellisering av samhallet

3.4.4

Styrmedel och ekonomi

Det ar troligt att den okade kostnaden for att ta till sig mera miljoanpassad fordonsteknik kommer att krava olika former av styrmedel for att ge genomslag i
ett medellangt perspektiv. Ett styrmedel for marknaden ar ocksa upprattandet av
nationella och intemationella standarder och krav pa vagfordon. Vardet av olika
incitament skall ocksa utredas. Oberoende av individens eller fdretagets miljointresse maste varje verksamhetsgren i ett modemt foretag etc. bara sina egna
kostnader. Aven om manga foretag ar villiga att betala en miljopremium, maste
miljoanpassade fordon na jamforbar eller battre driftsekonomi pi sikt for att
konkurrera.
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Milj oskatte-elektronik
4 Nationalekonomi
Ett antal forslag har utvarderats som later fordonsagaren betala direkt vid en
miljobelastning pa samma satt som t ex biltullar. En fordel ar att foraren/agaren
direkt ser ett samband mellan anvandningen av fordonet och dess kostnader.
Automatiska biltullar, eller en GPS-mottagare i varje bil som tar betalt per km i
innerstadszon. En annan vag framat ar 'effektskatter; en matare monteras i varje
bil och tar betalt per kg CO. En tredje kan vara att ta betalt per kW oberoende av
fordonstyp och bransle, ev. justerat mot samhallsnyttan. Uppdraget: att bedoma
hur en rattvis beskattning av trafik med miljdstorande emissioner och/eller trafik i kansliga miljoer bast implementeras.
Miljoklasser beroende pa fordonstyp etc
2 Energikonsulter, Ecotraffic
Da hybridfordon och nya branslen blir vanligare, kommer bilden av skatteklasser
for fordon att utvecklas. Olika typer av resultat fran forskning och utredningar
kommer ocksa att kontinuerligt forandra bilden av miljopaverkan for olika
transporttyper och bruksprofiler. En metod eller strategi bbr tas fram for att uppdatera miljoklassema si att de sa bra som mojligt speglar kunskapslaget, utan att
skapa for stora omstallningar for privatbilismen och naringslivet.
Effekter av olika forminer for acceptans for elfordon
1 Transportteknik, Nationalekonomi, Handels, konsulter
For att introducera ny, initialt mera kostsam och obeprovad fordonsteknik kan
olika typer av forminer vara viktiga for att 'komma over kronet' mot kommersialitet. For elfordon kan det galla rabatter, dispenser for avstangda vagar, befrielse frin vagtullar.
Icke-pendlarbonus
5

Nationalekonomisk inst
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Koppling mellan miljopaverkan och kostnad for individen

2 Nationalekonomi
Pa langre sikt bedoms att ett oeftergivligt krav for att minimera vagtrafikens
miljobelastning ar att kostnadema for varje enskild handling, i detta fall trans
porter, maste sta i relation till konsekvensema. En awecklingsplan for de olika
formanssystem i samhallet som inte bar denna koppling ar en viktig del i arbetet
mot ett MaTs.
Miljo i deklarationen

1 Handels
Varje individ ar jamlik i den mening att ban eller bon bar samma ratt till ren
lnft och rent vatten. Idag beskattas invanare och foretag bl a efter en procentsats
pa 'vinsten' i kronor under aret, vilket anses vaga in vad de former bidra med
och det uttag av samhallets resurser och tjanster som sker. D& aven ett visst uttag
sker av andliga resurser samt en viss miljobelastning foreslas att den Srliga
deklarationen aven far innehalla en miljddel, dar arets miljopaverkan sammanstalls och beskattas. Detta kraver att modeller for kostnader av miljopaverkan tas
fram och att opinionen ar redo for utvecklingen.
Samhallsvinster och -kostnader vid introduktion av elfordon

4 Nationalekonomi, Handelshogskolan
Mycket av de internationella argumenten for introduktion av elfordon bar sin
bas i minskat beroende av importerad olja; Detta argument bedoms aga giltighet
aven for Sverige och bbr klarlaggas, parat med en studie av de nationalekonomiska konsekvensema med en omstallning. Industrie!! lonsamhet.
Foretagsekonomisk orientering for flott-Iadd/tankstationer
Opinion fran yrkesgrupper och andra med hog exponering for trafikmiljon
Batteripantsystem

3 Handels
Ett retursystem for traktionsbatterier for en fordonsflotta pa flera tiotusental fordon kraver resurser for uppbyggnad och underhall.
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Kopprocessen
3 Industriell ekonomi CTH, Lund, Luled etc.
For att beslut skall fattas om inkop av ny teknik kravs att ett antal steg tas pi resp.
foretag. En val underbyggd plan for introduktion bdr som underlag omfatta en
analys av processen mot satsning pa miljovanlig teknik.
Transportapparatens ekonomi
1 Handels
Idag ar det ekonomiskt ldnsamt att tillverka i ett flertal produkter i en del av
varlden och sedan sprida produktema over varldens marknader. Oberoende av
om detta ar kompatibelt med ett MaTs eller ej, ar det intressant att titta pa de
verkliga marginalema, brytpunkter for storre kanslighet for 'narproduktion' och
transportforetagens marginaler och prognoser.
"Gor mojligt 1000 sorters vackra liv utan bil"
1 Inst, for tvarvetenskapliga studier av mdnniskans villkor GU, EFI, Stockholms
universitet, Etnologi, Sociologi
For att hitta nya vagar framat och slappa in nya krafter i processen ar det dnskvart
att lata icke-tekniker och icke-ekonomer skapa bilder av ett miljoanpassat transportsystem. I en mera tatbefolkad varld dar halften av jordens befolkning bor i
stader miste ett flertal fa mojlighet att na livskvalitet och upplevelser utan att
kora sig till den. Bilder av 'den fullproppade stadens' livskvalitet kan ge vagledning till utformning av infrastruktur for fordon och IT.
Overgripande strategisk studie av effekterna av ett genomfort miljoanpassat
samhalle/transportsystem
4 Nationalekonomi, Fysisk resursteori CTH, Miljdvetenskap
For att styra ratt i omstallningsarbetet bdr samordnade konsekvenser bedomas nationalekonomi, miljopaverkan, internationell konkurrens, konsekvenser av
internationellt omstallningarbete,
Hur manga arbetstillfallen kan INTE bli kontor/data/moten -typen (i mantimmar) om 30 ar?
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Bestallningsekonomi/bestallningshushallning
3 Handelshogskolan
Pa den schweiziska marknaden for elfordon finns ett antal mindre aktorer som
ar spridda over landet. Denna utveckling kan leda till att tillverkningen av fordon kan kundanpassas i hogre grad an vad som sker idag. Kundstyrd individuell
produktion eller bestallningsekonomi ar n&got som ocksa debatteras som en del
av ett framtida samhalle. Konsekvenser och mojligheter med en s&dan utveck
ling bdr analyseras och leda till forslag till atgarder.
"Pa landet- info-knutar"; kritisk massa, industrianpassning, infotek

3.4.5

Dagens lagstiftning och beslutsvagar

For att utrona vilka forandringar som kravs for att jamna vagen for ett miljoanpassat transportsystem maste "ar"- och "bdr"-varden upprattas for regelverket
kring fordon och transporter, dvs en inventering av regelsystem och lagar som i
vid bemarkelse beror bilismen ar nddvandig. Ansvar och befogenheter for trafikmiljon skall utredas.
Aktuella institutioner: Handelshogskoloma, Juridik
Reella beslutsvagar for landets trafiklagstiftning
Juridiskt kvitto for el- och hybridbil
Korrekta testcykler och besiktning (lab och pa vag)
Kretslopps/livscykelanalys for fordon som grand for fordonsskatt
Plan for samhallsp&verkan

3.4.6

Transportmonster

Forandringar i transportmdnstret kommer att paverka potentialen for elfordon.
Det ar energimassigt riktigt att bringa ned transportvagen for varje producerad
vara till ett minimum. Darfor ar det viktigt att titta pa utveckling av t ex modala
transporter, urban samdistribution men aven gdra prognoser av effekter av politiska atgarder for mera lokal produktion, lego- och licenstillverkning etc.
Marknaden for miljoanpassade fordon beror ocksi av den image av miljo och
sakerhet som skapas. Hur val passar el- och hybridbilar i det befintliga transport-
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systemet? Vilka forandringar i transportmonstret, infrastrukturen och samhallsproduktionen kravs -eller ar att vanta -for en storre andel elbilar.

3.4.7

Stadsbyggnad

PS. langre sikt ligger en stor potential i stadens och trafikapparatens utformning
vad avser trafikens paverkan pS stadsmiljon. Strategiema for stadsarkitekturen
kan utformas med avsikt att minska det nodvandiga transportarbetet. El- .och
elhybridfordon kommer ocksa att krava viss anpassning i infrastrukturen som
pSverkar stadsbilden
Det miljoanpassade huset i verklighet
1, 3 Arkitektur, Fysisk resursteori CTH i samarbete med Boverket, kraftbolagen
etc.
For att iklada framtiden en fysisk drakt kan de visionara och realiserbara koncepten for ett miljoanpassat samhalle realiseras for en 'modellfamilj' som for kora
en miljobil, bo i ett miljohus, telependla osv. "Samhallet bar pa flera tidstypiska
beteenden - det har ar framtidstypiskt".
Hemproducerad el
2 Energikonsulter, Samhallsplanering, Arkitektur, Kraftbolagen, Elforsk
Ett MaTs innehaller olika branslen for fordon och uppvarmning, och ett beteende som ar anpassat till de mojligheter som'bygden' ger. Det innebar en dkad
parallellisering av samhallet och till viss del mera smaskaliga system. "Ekobyar"
med elproduktion med hjalp av kraftverk som t ex HSG kan bli betydande producenter om samordningen med kraftnatet ar mojlig, dvs att bSde ha kakan
(avbrottsfri kraft) och ata den (lokal energiproduktion). Det lokala produktionsoch konsumtionsomradet far ta konsekvensema av sitt eget teknikval, bransleval och underhall.

3.4.8

Resursuttag och miljopaverkan

Vilken miljopaverkan trafiken orsakar ar avgdrande for behovet av atgarder.
PSverkan maste ocksa stallas i relation till samhallsnyttan. Dagens inverkan skall
utredas i relation till paverkan fran en ny generation fordon. PSverkan kan san-
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kas bl a genom teknisk utveckling, en minskning av trafikarbetet, anvandning
av miljovanligare transportslag samt genom okad medvetenhet hos trafikanter
och tillverkare. Systemstudier visar att den totala miljopaverkan frin elfordon
mm ar mycket olika beroende pa hur energi-produktionen ser ut och vilka
transportbehov som tillgodoses. Det ar darfor vasentligt att bygga upp kunskap
kring hur och var olika typer av fordon bor introduceras, och vilka teknik som
maste utvecklas. '
Millet att fasa ut fossila drivmedel ur transportapparaten
Global uppvarmning och lokala halter - vad tal vi?
4 Fysisk resursteori CTH m fl, m fl
Arbetet med att beddma konsekvensema av vastvarldens avfall och emissioner
ar paborjat pa manga hall. Resultaten bor vagas in i det lopande arbetet.
Effekter av smiskalighet
5 Fristaende (oberoende) konsulter, Elforsk
Miljdeffekter av okad andel elfordon och altemativa branslen bor sammanstallas
1 olika tidsperspektiv. Ett perspektiv kan vara miljopaverkan fran el- och hybridfordon i ett Sverige utan kamkraft 2020.
Strategier for infrastruktur
2 Elforsk
Vilka ar konsekvensema for miljon av olika strategier for introduktion och
laddning av elfordon i olika scenarier for energiproduktion. Hur energieffektiva
kan elfordon bli? Se pa relationer mellan branslen-transportuppgiftertransportmangder-geografi-odling- och transportslag. Koppla energiutvecklingproduktion-konsumtion till lagom stora enheter.
i

3.4.9

Individ/beteende

En stor del av arbetet mot ett miljoanpassat transportsystem ligger i att oka medvetandet om miljopaverkan, for att darfor fa acceptans for forandringar, palagor
och tekniska restriktioner. En attitydfdrandring, till viss del uppkommen av ett
langsiktigt informationsarbete, kravs for att komma framit. Vilka attitydfdr-
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andringar kravs for att andra beteenden, vilka skall arbeta for att piverka attityder? Vilka varderingar ligger till grand for vart beteende idag?
Bilens status
3 Inst, for tvarvetenskapliga studier av mdnniskans villkor GU, EFI Stockholms
universitet
Den konventionella bilens position i samhallslivet idag gor att tillkommande
persontransportkoncept mats med utgangspunkt fran bensinbilens prestanda och
egenskaper [f]. Som en del av en strategi mot ett MaTs bor ingi att minska bilens
starka roll som byggsten i samhallet.
4 Etnologi, Ekonomi

3.4.10

Organisationer/beteende

I processen mot ett MaTs firms manga 'p&hejare' och /belackare// oftast utifrin
sektorsintressen. Genom att klarlagga intressentema for ett MaTs kan m&nga
stotestenar undvikas. Jamforande studier dar respektive processer kommit langre
kan ge vagledning. SNV bar i en forstudie gjort en sammanstallning av intressenter [21]. Nedan anges endast rubriker med forslag till forskningsuppgifter.
Kopbeteende
Konkurrenssituationer pk en branslesnSl marknad
Bilindustrins rationalitet
Ar organisationens syften och praktiska agerande ett annat an dess medlemmars?
Vrida foretagets miljoarbete mot 'oka for att n& konkurrensfordelar' istallet for att
bromsa
Analys av aktorer i teknikutvecklingsprocessen
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3.5

VERKSTALLANDE

Huvudfinansiar for aktiviteterna foreslas bli Kommunikationsforskningsberedningen, KFB, dar medel framst soks ur programme! for utveckling och demon
stration av el- och hybridfordon.
Finansiering
En uppskattning av kostnadema for verksamheten tom 1997 ar belt beroende
av vilken roll enheten kan komma att fk. Exempelvis kan motesarvoden kosta,
liksom informationsverksamhet for att na ut med resultat och inbjudningar
mm.
(kkr)
Ar

95

96

97

Lonekostnader
Beror av arbetsmangd Beror av arbetsmangd dito
Hard- och mjukvara 100
30
Institutionsteknrr etc. 50
50
50
Ovrigt
Summa

90
225+ ev.lokal +arbete

Total!

535 + arbetskostnad

75
155+lokal+arbete

75
155+1+a

Tillkommer kostnader for forsknings- och utredningsuppdrag som ej ligger p&
List. resp. vid CTH
Lokalisering
Aktiviteterna inom ramen for elbilsdatabasen kan placeras samlat eller uppdelat
over landet beroende p& vad som anses lampligt. Olika delar kan vara:
•

Central administration med ansvar for omfattning, sekretess och kvalitet p&
databas.

•

Formatering, insamling och tillhandahallande av harda fordonsdata.
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•

Databas for attityder, kormonster och externa papers etc.

•

Samordnande funktion for forskning etc.

Utrustning och materiel
Den utrustning som kravs, i forsta hand for att hantera data fran elbilsflottoma
runt om i landet ar
•

Server med databashanterare, statistikanalyskapacitet och kommunikationsutrustning.

•

Utrustning for att lasa in etc. data fran fordonsmonterad matutrustning.

•

1-2 terminaler, for att arbeta med basen.

•

Fysiska lokaliteter for att lagra och bearbeta digitala data och tryckt material
mm samt for att uppratthalla en sekretariatsfunktion.

•

Ev. personalresurs for att administrera projektinformation av olika slag.

•

Informationsbudget for att upplysa om enhetens aktiviteter och for att gdra
data tillganglig for en bredare publik.

•

Tillg&ng till provbank och matinstrument for att testa fordonstyper.

Tidplan
Forstudie fardig:
Inrattande av forskartjanst
Faststalld plan for databas for elfordon
Databas (bildata + papers) tillganglig for forskning etc.

30 april 1995
Sommar 1995
95-08
95-10
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