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Sammanfattning  
Under sommaren 2014 har 20 elbilar av varierande modell funnits till uthyrning på Gotland. 

Dessutom har 20 laddstationer byggts på strategiska utflyktsmål runt om på ön så att hyrestagarna 

har kunnat ladda bilarna i samband med att utflyktsmålen besökts. Föreliggande rapport fokuserar 

på den del av projektet som delfinansierats av Energimyndigheten och fokus i diskussion och 

slutsatser är på de frågeställningar som fastställts i beslutet från Energimyndigheten. Projektets 20 

elbilar var fördelade på sex Volkswagen e-Up, fyra Nissan Leaf och tio Renault Twizy. Den 

sistnämnda står i fokus i rapporten då frågeställningarna i beslutet från Energimyndigheten 

fokuserar på en mindre typ av elbil. Uppskattningsvis har cirka 1 400 personer åkt någon av 

projektets elbilar under projekttiden och än fler har kommit i kontakt med dem. Det kan jämföras 

med att det i slutet på 2014 sammanlagt fanns knappt 2 000 rena elbilar totalt i Sverige. Åtta av tio 

av de som hyrde bil genom projektet, hade inte kört elbil förr, vilket visar att hyrbilsmarknaden utgör 

en bra möjlighet att nå nya potentiella elbilsanvändare. Mycket intressant är att hela 48 % angav att 

man var intresserade av att köpa loss en elbil till ett bra pris efter säsongen, om möjligheten gavs.  

En överväldigande majoritet, 94 %, ansåg att totalupplevelsen av att köra Twizyn var mycket bra 

eller bra. Det man har haft synpunkter på är begränsningen i räckvidd, att det tar lång tid att ladda 

och att det drar kallt för den som sitter i baksätet (Twizyn saknar sidorutor). Mottagande av Twizyn 

har överlag varit mycket positivt och den passar utmärkt för att köra omkring i Visbys närområde och 

besöka närliggande utflyktsmål. Av de som körde Leaf och e-Up (kallat stora bilar i rapporten) ansåg 

hela 56 % att totalupplevelsen var bättre jämfört med en konventionell bil. Det får sägas vara en 

förvånansvärd hög siffra med tanke på att man i huvudsak varit hänvisad till normalladdning (ger 

cirka två mils körning per laddad timme).  

Av de som hyrde Renault Twizy laddade 69 % under resan, och alla ansåg att det var mycket lätt eller 

lätt att ladda. Däremot ansåg 10 % av de som åkte de stora bilarna att det var lite svårt eller svårt, 

vilket antyder att det här finns en förbättringspotential för att göra laddningen än mer intuitiv. 

Twizyn var utrustad med fast sladd med en vanlig stickkontakt (schuko) till skillnad från de stora 

bilarna som hade två lösa sladdar, en med stickkontakt och en med type 2-kontakt. Ett intressant 

ämne att studera vidare är vad fasta sladdar på laddstationerna gör för laddupplevelsen – det är 

knappast optimalt ur användarsynpunkt att behöva plocka fram en lös sladd ur bilens bagage (som 

ofta är fullt med övrig packning), speciellt inte vid dåligt väder då sladden lätt blir blöt och smutsig.  

Av de som hyrt Twizy ansåg 62 % att laddhastigheten var bra eller mycket bra, motsvarande siffra för 

de stora bilarna var 33 %. Intressant att notera är att alla biltyperna laddar med ungefär 2 mil per 

timme, men då de stora bilarna kör längre sträckor blir den faktiska laddtiden betydligt längre, vilket 

kan förklara att hyrestagarna var mer missnöjda med laddhastigheten. Av de som hyrde Twizy kände 

78 % ingen oro, eller bara lite oro för att strömmen skulle ta slut. Motsvarande siffra för de stora 

bilarna var 60 %, även här troligen på grund av längre körsträckor vilket resulterar i ett större omak 

vid tomt batteri.  

För alla bilmodeller uppgav cirka 55 % att man inte kände sig begränsad i var man kunde köra på 

grund av bilens räckvidd (45 % kände sig alltså begränsade). Dock framgår av kommentarerna att 

många planerat sin resa efter var laddplatserna var placerade vilket gör svaret något mångbottnat. 

Med fler laddplatser bör både känslan av begränsning i räckvidd, och av att det tar lång tid att ladda, 

minska. Detta eftersom man då kan ladda kortare tid på fler ställen istället för att vara tvungna att 

stanna och ladda länge på några få ställen. För de stora bilarna behöver normalladdning förmodligen 

kombineras med snabbladdning, för att minska känslan av att man är begränsad av bilens räckvidd. 



 

Här vore det intressant att studera om snabbladdare i kombination med normalladdning kan göra att 

elbilen upplevs lika flexibel som en traditionell bil. 

De 20 laddplatserna har byggts på utvalda utflyktsmål så att bilarna kan laddas under de naturliga 

stoppen. Här finns ett ömsesidigt intresse; genom att tillhandahålla laddning lockas elbilsbesökare 

att stanna och ta del av utflyktsmålens utbud medan bilen laddas. Alla utom ett utflyktsmål har valt 

att inte ta betalt för laddningen då kostnaden för strömmen är liten i förhållande till vad besökaren 

väntas spendera vid besöket. Utflyktsmålen har varit entusiastiska över att vara en del i 

elbilssatsningen och alla utom två anser sig ha fått valuta för de 5 000 kr man erlagt för att delta i 

satsningen (i det ingick en annons i en laddkarta över öns laddstationer). Man är överlag nöjd med 

laddstationerna, men efterfrågar en elmätare för att få reda på hur mycket ström som gått åt, samt 

en möjlighet att enkelt stänga av strömmen för att förhindra obehörig laddning (främst från 

husbilar). Laddstationen ses som en service till gästerna och en majoritet av utflyktsmålen har inget 

behov av att kunna ta betalt för laddningen. Man menar att laddstationen lockar kunder till 

verksamheten och att den även bidragit till en grön profilering. Projektet visar att det finns ett 

intresse och en viss betalningsvilja från utflyktsmål i att investera i laddinfrastruktur.  

Visby Gästhamn, som hyrde ut Renault Twizy och Nissan Leaf, köpte loss 5 Twizy för att även 

fortsättningsvis erbjuda elbilar till uthyrning. Man undersöker också möjligheten att även nästa år ha 

Nissan Leaf i sin flotta och på sikt ersätta alla sina traditionella bilar med elbilar (idag har 

gästhamnen cirka 25 begagnade bilar till uthyrning). Europcar, som hyrt ut Volkswagen e-Up, har valt 

att behålla samtliga bilar då man ser att elbilar täcker många hyreskunders behov. I början fanns en 

skepsis till elbilar, men numer är man entusiastiska och arbetar aktivt för att övertyga potentiella 

kunder om elbilens förträfflighet. Det visar att det finns behov av att lära uthyrningsföretag om vad 

en modern elbil är för något och vad den kan erbjuda.  

Hela 96 % av de som hyrt en elbil genom projektet säger att man kan tänka sig att hyra igen och lika 

många kan rekommendera andra att göra det samma – intresset är med andra ord stort. Det är dock 

en tröskel för den som aldrig provat en elbil att hyra en; det krävs ett drivande uthyrningsföretag 

som erbjuder en helhet som gör att hyrestagarna känner sig trygga i vart man kan ladda och att 

räckvidden är tillräcklig så att man kommer fram till de ställen man planerat besöka. Elbilens största 

utmaning som hyrbil torde annars vara det osäkra andrahandsvärdet då försäljningen av hyrbilen är 

en viktig del av den totala affären.  

Sammanfattningsvis har projektet varit mycket lyckat. Projektet har fått stor medial uppmärksamhet 

vilket ytterligare spridit kunskapen om elbilens möjlighet som hyrbil. En debattartikel där andra 

regioner uppmanats att ta efter Gotlands satsning har exempelvis publicerats i över tjugo tidningar 

runt om i Sverige. 

 



 

Summary 
During the summer of 2014 the project facilitated the rental of twenty all-electric vehicles of various 

models, on the island of Gotland. Twenty charging stations were also built at strategic locations to 

make it convenient for tourists to charge their electrical vehicle while visiting popular tourist 

destinations. This report describes the project with a particular focus on the parts that were co-

financed by the Swedish Energy Agency. The discussions and conclusions in this report are also 

focused on answering the questions raised in the decision document from the Swedish Energy 

Agency.     

The project hosted six Volkswagen e-Up, four Nissan Leaf and ten Renault Twizy. This report focuses 

on the Twizy, as the Swedish Energy Agency is especially interested in evaluation of smaller types of 

electrical vehicles. In total, approximately 1 400 people did used a car from the project period, and 

many more have experienced them in other ways. This can be compared to the total number of 

electrical cars in Sweden, which in the end of 2014 was just below 2 000.  

Eight out of ten of the tenants had no experience of electric cars before, which indicates that the 

rental market is a good opportunity to reach new customers. Another interesting fact is that 48 % of 

the drivers answered that they were interested in buying one of the project’s cars at the end of the 

season.  

A vast majority, 94%, answered that the overall experience of driving the Twizy was very good or 

good. It is an ideal car for tourists exploring the vicinity of Visby. Negative aspects mentioned were 

related to the driving range, the charge time and the windy conditions in the backseat (the Twizy has 

no windows). 56 % of the drivers of the Leaf and the e-Up (called large cars in this report) answered 

that the overall experience was better than the experience of driving a traditional car. This is a 

surprisingly high number considering that smart charging (adding about twenty kilometers of range 

per charged hour) was the only option, except for a short time when a semi fast charger was 

available at one stop. 

Out of the Twizy drivers, 69 % charged the vehicle during the trip. All of them considered the 

charging very easy or easy. In contrast, 10 % of those who hired large car thought it was a little 

difficult or difficult to charge, which indicates a potential to improve the charging process to make it 

easier and more intuitive. The charging cable of the Twizy was attached to the car and had a 

standard plug (schuko). The large cars were equipped with two charging cables, none of them 

attached to the car. One of the cables had a standard plug and the other had a Type 2 connector. To 

fetch the charging cable from the trunk of the car perhaps full of luggage, is not optimal from a 

user’s perspective. Hence an interesting topic for further research would be to study how charging 

stations equipped with fixed cables would affect the overall charging experience. 

Of those hiring a Twizy, 62 % considered the charge time as good or very good, the corresponding 

figure for large cars was 33 %. The charging speed where about equal for all cars included in the 

project, but as large cars drive longer distances which makes the actual charge longer. This might 

explain why drivers of large cars are less satisfied with the time spent on charging than the Twizy 

drivers. Of those who rented a Twizy 78 % felt none or just a little range anxiety. Corresponding 

figure for large cars was 60 %, which might be due to the fact that it is much more of a hassle to run 

out of battery if you drive longer distances and are further away, which often is case for larger cars. 

About 55% of the tenants answered that they did not feel limited by the range of the car. However, 

the comments indicated that many had planned their trip with the location of the charging stations 

in mind. The range anxiety will probably decrease if more charging stations are built. This will 



 

presumably also decrease the dissatisfaction of the time it takes to charge, as it will be possible to 

make more and shorter stops instead of being forced to take a long brake at a certain place. Drivers 

of large cars will probably also need fast chargers to reduce the range anxiety. An interesting topic 

for further research would be to study whether a combination of smart charger and fast charge can 

make the experience of the electric car as flexible as for traditional cars. 

The charging stations were all built at tourist destinations such as: restaurants, cafés, museums etc. 
well distributed over the island, which made it convenient for tourists to charge while visiting the 
destination. The arrangement was also beneficial for the tourist destination itself: charging stations 
attract visitors and make them stay while they charge their car, which leads to more time and money 
spent on the destination. Each charging station was equipped with two wall sockets (Schuko) and 
one Type 2 connector (European standard for smart charging).  
 
As the cost of the electricity associated with charging the car in general was small compared to what 

the visitors spent at the tourist destinations, all (except one) provided charging for free. The charger 

was seen as a service to visitors and a possibility to attract customers with electric cars to their 

business. All, except two, agreed that the fee of 5 000 SEK, for being a part of the project was well 

spent money. That included an advert in the map of charging station. Over the technical aspects of 

the charging stations was satisfying, but a majority requested a meter to check the electricity used. 

Several of the destinations also request a simple way of switching of charging station, especially 

during night time to prevent unauthorized charging, mainly from motorhomes. They also agreed that 

the charging station helped to profile them as an as eco- friendly business. The results of this project 

shows that tourist destinations have an interest in investing in charging stations. 

Visby Marina (provided Renault Twizy and Nissan Leaf for rent) bought five Twizys after the season 

to continue the rental business. They have also started to investigate in the possibility to continue to 

provide Nissan Leaf in their fleet with the goal to replace all their traditional cars with electric ones 

over time. Europcar (provided Volkswagen e-Up) has chosen to keep all six of the e-Up used in the 

project as they have realized that electric cars fulfill the needs of many of their customers. In the 

beginning Europcar were skeptical about the use of electric cars but have turned to be an 

enthusiastic supporter, working actively to convince new customers the advantages. This indicates 

that car rental companies need better knowledge about the possibilities of modern electric cars.  

As many as 96 % of the tenants were positive of renting an electric car again and would also 

recommend others to do the same – this indicates a good market potential for electric cars in the 

rental business. However, for first time users it seems to be a bit of a dare to rent an all-electric car 

for the first time. This could be negotiated by educating and informing the users about the functions 

and limitations of electric cars together with information on how and where to charge. Another 

important factor that most likely obstructs the introduction of electric cars in the rental business, is 

the dubious resale value. This is an aspect that is of great importance as selling the car is a significant 

part of the overall earning of a rental car.  

To sum up, the project has been very successful. It has also generated a substantial portion of media 

attention, which has further spread the knowledge about electric cars and their benefits within the 

car-rental business. 
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Bakgrund  
Solkompaniet, tidigare Direct Energy, är en pionjär inom solcellsbranschen där man länge varit 

drivande för att det ska byggas mer solceller och för att skapa en solenergimarknad i Sverige. 

Solkompaniet är idag marknadsledande på installation av nyckelfärdiga solcellssystem och 

sysselsätter cirka 30 personer. Inom organisationen finns en utvecklingsverksamhet som arbetar mer 

generellt med förnybar energi och energisystem, där elbilar och laddinfrastruktur ingår som en 

intressant del. Vi på Solkompaniet tycker om konkreta projekt där vi får saker att hända. Med det 

här projektet vill vi visa att det, redan idag, med relativt små medel går att få elbilen att bli ett 

verkligt alternativ till den traditionella bilen. 

I samband med att Renault presenterade elbilen Renault Twizy under Almedalsveckan 2012 föddes 

iden att erbjuda elbilar till öns många sommarturister – en mindre eldriven bil bör vara attraktiv och 

väl fylla behoven för besökare som vill upptäcka utflyktsmål runt om på Gotland. Med fokus på 

Renault Twizy var avsikten att placera temporära laddplatser med vägguttag på utflyktsmål där 

besökaren gärna stannar ett tag medan bilen laddas. Medel har erhållits från Energimyndigheten för 

att studera hur en mindre elbil som Renault Twizy fungerar på hyrbilsmarknaden, vilka behov den 

fyller samt vilka krav den ställer på laddinfrastruktur.  

Gotland 
Gotland har många egenskaper som gör ön extra intressant för elbilar. Den geografiska 

begränsningen gör att det är möjligt att med relativt få laddstationer täcka in hela ön och 

hyrbilsmarknaden är väl utvecklad då många lämnar sin egen bil på fastlandet. Turisten är en 

intressant målgrupp att introducera elbilen för, eftersom man på semestern i regel är mindre 

stressad och mer öppen för att prova på nya saker. Att hyra en elbil är en upplevelse i sig och 

förknippas elbilen med en härlig sommarsemester på Gotland kan den verka positivt för 

introduktionen av elbilen i samhället i stort. 

Gotland har ett rikt företagsliv med många mindre verksamheter spridda över ön som erbjuder olika 

typer av service till besökarna. I projektet utvärderas om dessa så kallade utflyktsmål kan bidra till 

utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Det finns ett ömsesidigt intresse mellan utflyktsmål och 

elbilsturister; genom att tillhandahålla laddning lockas elbilsbesökare att stanna och ta del av 

utflyktsmålens utbud medan bilen laddas. Kostnaden för strömmen är i regel liten i förhållande till 

vad besökaren spenderar på utflyktsmålets erbjudanden. En stor fördel med att engagera 

utflyktsmål är att det förenklar utrullningen av laddplatser då dessa kan anslutas till befintliga 

elabonnemang och att inga särskilda tillstånd behöver sökas från myndigheter.  
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Figur 1. Karta över Gotland 
från Eniro 

Hyrbilsbranschen 
Det finns knappt 30 000 hyrbilar i Sverige och branschen omsätter närmare 3 miljarder per år 

(Biluthyrarna Sverige, Årsstatistik 2013). Marknaden domineras av internationella hyrbilskedjor och 

branschen karaktäriseras av tuff konkurrens och små marginaler.  

Det finns flera faktorer som gör att elbilen kan anses ha bra förutsättningar att snabbt bli ett 

alternativ till traditionella hyrbilar: Hyrbilar används ofta inom ett begränsat geografiskt område 

med dagliga körsträckor som är i paritet med en elbils räckvidd. En hyrbil behöver inte klara av alla 

typer av resor, till skillnad från en privatbil där familjens årliga fjällresa ofta kan vara 

dimensionerande. Att hyrbilar har en längre årlig körsträcka än många privatbilar bör även göra att 

elbilens låga driftkostnader kommer till sin rätt. Det faktum att hyrbilar omsätts snabbt innebär 

också en möjlighet till att skapa en fungerande andrahandsmarknad för elbilar, något som är positivt 

för introduktionen i samhället i stort.  

Hyrbilskedjorna plockar kontinuerligt in nya bilar och behåller dem i 6-12 månader. Att bilarna 

behålls så kort tid beror på att det finns en efterfrågan på lätt begagnade bilar och bilen säljs vidare 

när den bedöms generera den bästa totalekonomin för hyrbilsfirman. Eftersom bilarna är nya får 

inte hyrbilsföretagen någon direkt nytta av de lägre driftskostnaderna; servicen är i det närmaste 

obefintlig och de lägre bränslekostnaderna gynnar främst de som hyr bilen. Här finns en utmaning 

för uthyraren att informera kunderna om de låga bränslekostnaderna så att hyrestagarna kan 

jämföra totalkostnaden bilar emellan. På sikt bör elbilens lägre servicekostnader innebära ett relativt 

sett högre andrahandsvärde jämfört med traditionella bilar, eftersom servicen blir en större del av 

en bils totalkostnad ju äldre bilen blir. Något som gynnar elbilen som hyrbil. 

Den årliga körsträckan för en hyrbil varierar kraftigt beroende på hur och var den används, på 

Gotland är den runt 2 000 mil/år. Som jämförelse så körs en privatägd bil under 1 200 mil/år 

(www.trafa.se, Trafikanalys). 

Projektbeskrivning  
Projektet har ombesörjt uthyrning av sammanlagt tjugo elbilar varav tio var av typen Renault Twizy, 

vilket är ett mindre tvåsitsigt motorcykelregistrerat fordon med en maxfart på 80 km/h. Därutöver 

har det funnits fyra Nissan Leaf (bil i mellanklassen) och sex Volkswagen e-Up (småbil). Tjugo 

laddstationer har byggts på strategiska utflyktsmål väl fördelade över hela ön. Under tre veckor i juli 

Faktaruta Gotland: Inklusive Fårö är Gotland ca 180 km 

långt och 50 km brett. Antalet bofast är cirka 55 000. 

Årligen har ön 800 000 gästnätter, en majoritet av dessa 

infaller under de tre sommarmånaderna juni, juli och 

augusti. Varje år reser knappt två miljoner personer till 

och från Gotland fördelade på 1,6 miljoner med båt och 

350 000 via flyget.   

Det finns ca 33 000 registrerade personbilar på Gotland 

varav 96 % drivs med bensin eller diesel. Näst efter 

Jämtland har Gotland den äldsta bilparken i Sverige. 

 

http://www.trafa.se/sv/malportal/Indikatorer/Genomsnittlig-korstracka-per-ar-for-personbilar-agda-av-fysiska-personer/
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fanns en snabbladdare på plats för laddning av de stora bilarna. Laddaren hade en effekt om 20 kW 

vilket ibland omnämns som semisnabb laddning (snabbladdare har normalt en effekt på 50 kW). 

Jämfört med den ursprungliga projektdefinitionen har projektet lyckats expandera under arbetets 

gång, vilket gjort det möjligt att höja ambitionsnivån vad gäller tillgång till bilar och laddinfrastruktur. 

Genom ett samarbete med Vattenfall har projektet fått tillgång till laddboxar som följer den i EU 

beslutade standarden för elbilsladdning (Type 2 mode 3). Istället för att installera tillfälliga 

laddplatser av vägguttagstyp har permanenta installationer kunnat göras. Genom ett samarbete 

med Nissan och Europcar har det varit möjligt att få med fler bilmodeller (Volkswagen e-Up och 

Nissan Leaf, hädanefter kallade stora bilar), vilket både ökat relevansen och genomslagskraften i 

satsningen. De stora bilarna har också utgjort en utmärkt referens till utvärderingen av den mindre 

tvåsitsiga Renault Twizyn. 

Då tidplanen har varit mycket tydligt definierad av turistsäsongens start på Gotland har det inte varit 

möjligt att gentemot Energimyndigheten definiera om projektet till att även omfatta den utökade 

ambitionen. Istället har den ursprungliga projektbeskrivningen behållits och det som tillkommit i 

form av fast laddinfrastruktur och stora bilar lagts i ett nytt parallellt projekt. Erfarenheter från de 

stora bilarna, med tillhörande laddinfrastruktur, utgör en utmärkt referens till den mindre Renault 

Twizyn varför även dessa, när så är relevant, redovisas i denna rapport. Utåt har satsningen 

benämnts och marknadsförts under namnet Elbilslandet Gotland. 

Syfte och mål 
Med fokus på Renault Twizy har hyrestagarnas acceptans, beteenden och attityder studerats ur ett 

användarperspektiv. Dessutom har det faktorer som gör det intressant för olika aktörer att 

tillhandahålla laddningssystem, och på så sätt bidra till utbyggnaden av laddinfrastruktur, studerats. 

Den primära målgruppen har varit turister som besökt Gotland under sommaren 2014.  

Följande projektmål har definierats: 

 Studera affärsmodeller och faktorer som gör det attraktivt för olika typer av aktörer att 

tillhandahålla elfordon och laddstationer 

 Belys kritiska faktorer som göra att användarna i en hyrsituation väljer en elbil framför en 

traditionell bil 

 Studera möjliga användningsområden baserat på prestanda, komfort och interaktion med 

annan trafik för Renault Twizy. 

 Studera olika typer av laddinfrastruktur för små elbilar samt behov av anpassning för att 

möta en ökad användning av desamma 

Därutöver var målet att samla in 800 underlag i form av enkäter för att studera beteenden och 

attityder hos användarna av elfordonen. Målet har också varit att göra kunskaperna tillgängliga för 

vidare forskning. 

Måluppfyllelse  
Under de tre månader projektet pågick har cirka 600 unika uthyrningar gjorts. Därtill har projektet 

erbjudit provkörning av elbilar i samband med invigningen av projektet, på Gangvide Energiexpo 

samt på Slite marknad. Uppskattningsvis har cirka 1 400 personer åkt någon av projektets elbilar 

under projekttiden, men än fler har kommit i kontakt med dem. Det kan jämföras med att det i 

slutet på 2014 sammanlagt fanns knappt 2 000 rena elbilar totalt i Sverige. Intressant är också att 

åtta av tio inte hade kört elbil förr – projektet har nått många nya potentiella elbilsanvändare och 

visat att hyrbilar utgör en utmärkt kanal att få fler att upptäcka elbilens många fördelar. 
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Tjugo laddstationer har byggts hos lokala företagare på så kallade utflyktsmål runt om på ön. Antalet 

laddningar per station har varierat stort mellan de olika laddplatserna. De med flest laddbesök 

uppger att de haft upp till fem laddningar per dag, medan de som haft minst ligger på några enstaka 

laddningar för hela sommarperioden. Utflyktsmålen har varit entusiastiska över att kunna erbjuda 

laddning och ser det som en service man gärna tillhandahåller kunder med elbilar. 

Visby Gästhamn har köpt loss fem Renault Twizy för att fortsätta att bedriva uthyrningsverksamhet 

med dem. Även Europcar har behållit alla sina sex Volkswagen e-Up och de ingår nu i deras bilflotta 

och hyrs både ut till privatpersoner och kontraktskunder. 

Projektet har även haft en spridning till andra än de som hyrt elbilar. I media har projektet blivit 

omtalat ett sextiotal gånger i allt från TV och radio till tidningar och webb. Destination Gotland och 

Gotlandsflyg har uppmärksammat satsningen på sina hemsidor samt i utskick av nyhetsbrev. I 

ombordtidningen PAUS fanns både en redaktionell artikel samt en annons - PAUS finns på alla 

Sverigeflygs linjer. Projektet har även en hemsida (www.elbilslandet.se) samt finns på Facebook. 

I kapitlet Diskussion och slutsatser är måluppfyllelsen diskuterad mer i detalj. 

Organisation 
Projektet har utvecklats och drivits av Solkompaniet, tidigare kallat Direct Energy. Fram till slutet på 

maj bedrevs arbetet från Solkompaniets kontor i Vällingby, därefter upprättades ett projektkontor i 

Visby som stängdes i början på september. Det lokala energibolaget GEAB har engagerats i 

byggandet av laddstationerna med ansvar för upphandling och byggnation av desamma.   

Uthyrningen av bilar har ombesörjts av Visby Gästhamn som haft tio Renault Twizy och fyra Nissan 

Leaf, samt av Europcar på Visby flygplats som hyrt ut sex Volkswagen e-Up. I Gästhamnen har 

Solkompaniet arbetat aktivt med den dagliga driften, utbildning, prissättningen av bilar osv. 

Europcar har i stort skött uthyrningen i egen regi. 

Projektledare har varit Jon Malmsten på Solkompaniet. 

Budget och tidplan 
Projektet var budgeterat till 1 921 500 och har finansierats av Energimyndigheten med 797 000 kr 

(45 %) och Solkompaniet 974 500 kr (65 %). Från det budgeterade beloppet har 150 000 dragits av i 

förväntade hyresintäkter.  

Projektet startade i och med Energimyndighetens tilldelningsbeslut 13 december 2013. Uthyrning av 

elbilar har planenligt skett i Visby under tre månader sommaren 2014 (2014-06-09 till 2014-09-07). 

Slutrapport och projektavslut var 31 december 2014. 

Viktiga datum: 

 2013-12-10 Energimyndigheten beviljar projektet. 

 2014-05-26 Invigning av första laddstationen.  

 2014-06-07 Utbildning av personalen i Visby Gästhamn. 

 2014-06-09 Uthyrningen av den första bilen. I projektets regi pågick uthyrningen under tre 

månader och avslutades den 7 september.  

 2014-06-17 Officiell invigning av Elbilslandet Gotland. Öppet hus med provkörning av elbilar i 

Visby Gästhamn. 

 2014-09-07 Sista elbilen hyrs ut i projektets regi.  

 2014-12-31 Slutrapport inlämnad till Energimyndigheten. 

http://www.elbilslandet.se/
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Verksamhetsbeskrivningen 
Den dagliga uthyrningen av bilar i Visby Gästhamn har utgjort en betydande del av själva utförandet 

av projektet. Arbetet i Visby Gästhamn är under högsäsong ofta hektiskt med en lång kö av kunder, 

främst på förmiddagen, som behöver hjälp med allt från att checka in båtar, få tillgång till bredband, 

toalettkort, att hyra bil eller EU-moppe mm. Under högsäsongen arbetar ett femtontal personer i 

Gästhamnen i pass som täcker in dygnets alla timmar. De flesta är säsongsanställda ungdomar, vissa 

återkommande, men många nya för året. Arbetslagen trimmas under de första veckorna i juni, som 

är betydligt lugnare än högsäsongen som startar med almedalsveckan vecka 27 och avslutas vecka 

32 med medeltidsveckan.  

Europcar har ombesörjt uthyrningen av sina bilar i egen regi. Projektet har bistått med laddkartor, 

instruktioner till hyrestagarna, marknadsföring samt projektering av laddinfrastruktur för 

underhållsladdning av elbilarna på Visby flygplats. 

Prissättning av hyrbilar 
Målet har varit att hitta en prisnivå som är i paritet med vad motsvarande traditionell bil kostar, 

samtidigt som det har varit viktigt med en hög beläggning. Det har också varit angeläget att elbilarna 

inte ska upplevas som en lyxprodukt utan uppfattas som ett naturligt alternativ på 

hyrbilsmarknaden. Prismässigt är det svårt att jämföra Renault Twizy med en bil då man i större 

utsträckning betalar för upplevelsen än vad gäller de stora bilarna. Prissättningen har skett i samråd 

med Europcar och Visby Gästhamn.  

Ursprungligen sattes priserna till Twizy: 395 kr/3 timmar, 595 kr/dygn. Nissan Leaf 795 kr/dygn och 

e-Up 695 kr/dygn, se Figur 2 nedan. 

Vissa priser justerades i början av säsongen då beläggningen upplevdes som låg. Nissan Leaf sänktes 

då till 695 kr/dygn eller 595 kr om bilen lämnades tillbaka innan kl. 19:00 på kvällen. Twizyn kunde 

hyras en dag för 495 kr vid återlämning innan kl. 19:00, vilket blev det vanligaste alternativet (395 

kr/3 timmar och 595 kr/dygn behölls). Prisjusteringen var också till för att uppmana kunderna att 

återlämna bilarna på kvällen för att möjliggöra laddning över natten och därmed underlätta för 

uthyrning nästkommande dag. Under en och samma dag går det nämligen inte att hyra ut en bil som 

återlämnats på morgonen eftersom batteriet då kan vara tomt. Både Europcar och gästhamnen 

hade endast tillgång till vägguttag (10 ampere) för återuppladdning av bilarna, vilket för en stor bil 

med tomt batteri kan ta en hel dag/natt i anspråk. Europcar hade dock ingen rabatt för de som 

lämnade in bilarna på kvällen utan följde samma upplägg som gällde för deras andra bilar. Däremot 

hade man ett system där det blev billigare ju fler dygn en bil hyrdes. Visby Gästhamn hade ingen 

motsvarande rabatt på flerdygnshyra, delvis då de bokningssystem man använder inte har stöd för 

detta. 

 

Figur 2. Prissättning av bilarna. Twizyn kunde också hyras för 595 kr/dygn. Då beläggningen på 
Nissan Leaf var låg i början på säsongen sänktes priset där till 695 kr/dygn. För Twizyn och Leaf 
utgick en rabatt på 100 kr om bilen lämnades tillbaka innan kl. 19:00 på kvällen, d.v.s. för en dag 
kostade Twizy 495 kr och Leaf 595 kr. 
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Prisanalys 
Bensinmackar tillhandahåller småbilar till priser som börjar under 300 kr per dygn. Då ingår typiskt 

100 km i körsträcka, därefter tillkommer en kilometerkostnad på cirka 15 kr/10 km. Vid en 

körsträcka på 180 km blir totalkostnaden inklusive bränsle drygt 500 kr. Hyrs motsvarande bil hos 

något av de stora renodlade hyrbilsföretagen kostar det ungefär 1 000 kr per dygn, vilket inkluderar 

fria mil men inte drivmedel. Vid hyrestider som börjar närma sig en vecka minskar, eller försvinner, 

prisskillnaden mellan de billigaste bilarna, som bensinmackar tillhandahåller, och hyrbilsföretagens 

bilar. Prisskillnaden för korthyra kan förklaras av att affärsmodellen skiljer sig åt mellan de båda 

aktörerna – en mack har möjlighet till merförsäljning i form av allt deras butiker erbjuder samt 

bränsle till bilen, vilket kan motivera ett betydligt lägre dygnspris och kortare uthyrningstider jämfört 

med en renodlad biluthyrare som bara har förtjänst på själva biluthyrningen. Den senare har ett 

större intresse i att hyra ut bilarna under längre perioder för att minimera kostnader för tvätt, 

städning samt hanteringen av bilarna.  Det finns också ett stort reklamvärde i att marknadsföra låga 

dygnspriser då det lockar kunder, som därefter kan förmås välja andra alternativ än de billigaste (där 

tillgången ofta är begränsad). 

Utöver det stora hyrbilsaktörerna finns det på Gotland en relativt stor marknad med ett flertal 

aktörer som tillhandahåller begagnade bilar. Dessa kostar typiskt 350 – 400 kr/dygn, inklusive fria mil 

men plus bränsle. Det är ett billigt alternativ om man kan tänka sig en bil som är från slutet av 90-

talet eller början av 2000-talet.  

Laddplatser 
Inom projektet ingick att bygga portabla laddplatser med vägguttag (schuko) för laddning av Renault 

Twizy. I och med att projektet utökades att även infatta stora bilar och Type 2 -laddboxar gjordes en 

permanent installation där vägguttagen och boxen monterades i anslutning till varandra.  

En översiktlig skanning av möjliga laddvärdar resulterade i en lista på cirka 90 platser. Genom e-

postutskick och telefonkontakt identifierades cirka 25 platser väl spridda över ön, möten bokades 

och platsbesök utfördes för att bedöma installationsförutsättningarna. En lokal entreprenör 

engagerades som utförde platsbesök under maj och skrev kontrakt med cirka 25 platser. Vissa föll 

bort då man inte hade, eller upplevde sig ha, nog med effekt att undvara i befintligt elabonnemang, 

andra då vi eftersträvade en bra fördelning över ön. Som ett minimum krävdes tillgång till 3-fas 16 

ampere – två faser anslöts till vägguttag och säkrades upp med 10 ampere och en till Type 2-

kontakten med en säkring på minst 16 ampere. På sex platser säkrades Type -2 uttaget upp med 3 - 

fas 20 ampere och på en plats med hela 25 ampere 3 – fas. Strategin var att ha så hög effekt som 

möjligt för att ta höjd för en framtida utveckling av elbilar med större ombordladdare.  

I de fall grävarbete krävdes, för att få fram ström till den tilltänkta laddplatsen, ombads 

utflyktsmålen att stå för det för att hålla kostnaden för projektet nere; något som så gott som alla 

gick med på. 

Både vid Visby Gästhamn och i anslutning till Europcars parkeringsplatser på Visby flygplats laddades 

bilarna via en tillfällig byggströmslösning i med vägguttag (schuko) och 10 ampere. 

Uppföljning 
Insamling av åsikter och synpunkter har främst skett genom enkätutskick. Avsikten var ursprungligen 

att hyrestagarna skulle få fylla i en enkät vid återlämnandet av bilen, men detta fungerade mindre 

bra och resulterade i få svar. Istället har en digital enkät skickats ut till den e-postadress som 

hyrestagaren uppmanades uppge på hyreskontraktet, se bilaga A. Några av enkätfrågorna har varit 
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kopplade till vilken bil som hyrts och har då endast synts för den som frågan är aktuell för. Enkäter 

upprättades både på engelska och svenska. 

Laddvärdarna har kontaktats på veckobasis via e-post och en enklare enkät, där man uppmanats att 

bedöma hur många som laddat på laddplatsen under veckan som varit, samt att rapportera 

eventuella problem. Efter säsongsavslutet har laddvärdarna fått en mer utförlig enkät med möjlighet 

att utvärdera hur laddstationen har bidragit till verksamheten, se bilaga B. Verktyget Survey Monkey 

har använts för hantering av de digitala enkäterna. 

Uppföljning och utvärdering  
I detta kapitel redovisas utvalda delar av enkäterna som hyrestagarna svarat på. En utförligare 

sammanställning finns i bilaga C. Sammanlagt har 193 enkätsvar lämnats in, 114 från hyrestagare av 

Renault Twizy och 89 representerandes Nissan Leaf och Volkswagen e-Up (kallade Stora bilar). 

Enkäterna har fyllts i digitalt och bygger på flervalsfrågor med möjlighet att lämna en kommentar. 

Bilarna har totalt genererat cirka 850 uthyrningsdygn och den totala körsträckan för alla är knappt 

100 000 km varav Twizy står för cirka 40 000 km. Resultaten från enkäterna har skickats till 

projektets kontaktpersoner på KTH och Linköpings Universitet som underlag för framtida forskning. 

Generellt sätt har beläggningen på bilarna varit god och under högsäsongsveckorna (26 – 32) ligger 

snittet för bilarna i Visby Gästhamn (Renault Twizy och Nissan Leaf) på drygt 80 %. För Europcar finns 

inga veckosiffror tillgängliga men under hela juli och augusti var beläggningen 62 % vilket är i paritet 

med Gästhamnens bilar sett över samma period.  

 

Diagram 1. Diagrammet beskriver beläggningen för elbilarna i Visby Gästhamns. Uthyrningen 
minskar kraftigt efter medeltidsveckan vecka 32. Inga veckosiffror finns för Europcar men där är 
uthyrningen mindre säsongsberoende än i gästhamnen som har många spontangäster 

På enkätfrågan ”Vem är du?” har en klar majoritet svarat ”Man 41-60 år”. Endast en på tio var 

ensam i bilen, så den klara mansdominansen kan nog delvis förklaras med att det företrädesvis är 

män som står på hyreskontraktet och alltså är de som fått svara på enkäten.  
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Diagram 2. Diagrammet visar könsfördelningen för de som svarat på enkäterna. Det tycks som det i 
regel är män som står på hyreskontrakten och därmed fått svara på enkäten. Fördelningen över de 
som åkt i bilarna torde vara mer jämlik. 

Verksamheten i Visby Gästhamn 

    

Figur 3. Visby Gästhamn. Foto Elbilslandet  

Visby Gästhamn har en verksamhet som startar i början av juni, med utbildning av säsongens 

personal, och som avslutas i mitten på september. Däremellan är verksamheten mycket begränsad 

och de flesta hyresbilarna ställs av. Sammanlagt har man cirka 25 begagnade bilar till uthyrning samt 

EU-moppar och scooters. För Gästhamnen är det svårt att få lönsamhet i nya bilar eftersom 

kapitalvärdet och värdeminskningen är för hög för att bilarna ska bära sig ekonomiskt under den 

korta sommarsäsongen. 

Inom projektet har Visby Gästhamn haft hand om 4 Nissan Leaf och 10 Renault Twizy. Den 

genomsnittliga hyrestiden var för både Twizyn och Leaf drygt ett dygn, vilket är betydligt kortare än 

för Europcar som i snitt hyr ut bilar i 3-4 dygn. Den korta hyrestiden verkar medföra långa dagliga 

körsträckor; i genomsnitt har Nissan Leaf gått 170 km per dygn och Renault Twizy 95 km. Det 

innebär att de som kört Leaf behövt ladda cirka 2 timmar och de som kört Twizy cirka 1,5 timme för 

att klara körsträckan. I praktiken förmodas emellertid laddtiden ha varit längre eftersom få lämnar 

tillbaka bilen med helt tomt batteri.  

När bilarna inte varit uthyrda har de laddats via en tillfällig byggströmslösning direkt i anslutning till 

gästhamnens butik och reception. Alla 14 elbilar har kunnat laddas samtidigt och i regel har de flesta 

bilar återlämnats på kvällen och laddats upp under natten. 

Bilarna har fungerat bra och varit i princip problemfria. Handbromsen på Renault Twizy har krånglat 

en del och en bil har fått hämtas på andra sidan ön till följd av att den låst sig. Två Twizy har fått 
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bärgas då strömmen tagit slut (ingår i batterihyran). Två Nissan Leaf har också behövt hämtas då 

hyrestagarna överskattat räckvidden och blivit stående med lite ström kvar långt från Visby sent på 

kvällen. 

Verksamheten på Visby flygplats, Europcar 

                        

Figur 4. Till vänster, laddning av e-Up på flygplatsen. Till höger, e-Up med Visby i bakgrunden. Foto: 
Solkompaniet 

Europcar är ett internationellt hyrbilsföretag med verksamhet i stora delar av världen. Det lokala 

kontoret i Visby drivs genom en franchise filial där moderbolaget tillhandahåller bilar som det lokala 

kontoret betalar provision på vid uthyrning. 

Visbykontoret har verksamhet året runt, men antalet hyrbilar ökar kraftigt under sommarmånaderna 

genom att bilar från andra regioner med mindre sommaraktivitet flyttas till Visby. Till sommaren 

2014 införskaffade Europcar sex eldrivna Volkswagen e-Up vilka placerats i Visby och ingått i 

projektet.  

Europcars affärsmodell skiljer sig en hel del från Gästhamnens, dels genom att man tillhandahåller i 

princip nya bilar och dels då dessa i snitt hyrs ut 3-4 dygn istället för ett, som är vanligt vid 

gästhamnen. Uthyrningen präglas i större utsträckning av förbokningar jämfört med gästhamnen där 

man har många spontankunder. 

Efter en lugn inkörningsperiod, med låg beläggning, under juni ökade efterfrågan och i juli och 

augusti var beläggningen 62 %. I genomsnitt har e-Up körts 90 km/dygn. Två e-Up var dock 

långtidsuthyrda till Telia och kördes sparsamt och bortser man från dem så gick de övriga i snitt 115 

km/dygn. Det är fortfarande betydligt kortare än Nissan Leaf vilket främst torde bero på den längre 

hyrestiden samt att Leaf har en något längre räckvidd. 

När bilarna inte varit uthyrda har de laddats via en tillfällig byggströmslösning på en parkeringsplats i 

anslutning till Visby flygplats. Laddningen har skett med 10 ampere.  

Europcar har fått hämta ett par bilar till följd av att man överskattat räckvidden. I de fallen har 

hyrestagarna fått lämna bilen och ta en taxi tillbaka. 

Upplevelsen av att köra elbil 
I regel har hyrestagarna fått en relativ kort instruktion över hur elbilen fungerar, vad man ska tänka 

på och var och hur laddningen går till. Det beror på att det är stort tryck under högsäsongen vilket 
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gör det svårt att hinna med att ge utförliga instruktioner. I varje bil har det emellertid funnits en 

instruktionsmanual som beskriver hur bilen fungerar, vad man ska tänka på och hur laddningen görs, 

se bilaga D och E. I varje bil har det också funnits en karta som visar laddplatsernas placering, se 

bilaga F.  

 

Figur 5. Hektiskt på morgonen när det är många som ska köra elbil för första gången. 

Överlag har hyrestagarna varit mycket positiva till att hyra elbil. Nästan samtliga kan tänka sig att 

hyra en igen (96 %) samt rekommendera andra att göra desamma (95 %). En majoritet (56 %) anser 

också att totalupplevelsen av elbilen var bättre än för en vanlig bil (frågan är endast ställd till de som 

körde de stora bilarna). Trots en begränsning i räckvidd och flexibilitet, som elbilen med nuvarande 

laddinfrastruktur innebär, har hyrestagarna varit mycket nöjda. De som körde Renault Twizy fick 

svara på frågan Hur var totalupplevelse av din elbilsresa?  96 % svarade att den var bra eller mycket 

bra.  

 

Diagram 3. Hela 82 % anser att elbilen var bättre eller likvärdigt jämfört med en traditionell bil 

 

Vid frågan om bilens räckvidd gjorde att man inte kunde köra dit man ville svarar en knapp majoritet 

att så inte var fallet. Det är något förvånande då antalet laddplatser totalt sett varit klart begränsat, 

samt att endast en snabbladdare funnits att tillgå och då endast under en begränsad tid. Många har 

dock planerat sin resa utifrån de laddstationer som funnits, och eftersom dessa placerats på 

strategiska utflyktsmål har många varit relativt nöjda med de rutter som erbjudits. Det faktum att 
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nästan hälften anser att man är begränsad visar dock på att det finns mycket kvar att göra för att 

elbilsåkandet ska bli lika flexibelt som för en traditionell bil.  

 

Diagram 4. En knapp majoritet anser inte att bilens räckvidd begränsade vart man kunde åka. Dock 
har många planerat sin resa utifrån räckvidden, så svaret är mångbottnat. 

 

Ursprungligen var tanken att vissa elbilar skulle säljas efter projektet, något som emellertid inte 

skedde. I enkäten fick likväl alla frågan om man var intresserade att köpa en elbil till ett förmånligt 

pris. Hela 48 % var intresserade, fördelade enligt diagrammet nedan.  

 

Diagram 5. Det fanns ett stort intresse att få köpa loss en elbil efter sommaren.  

 

På frågan Vad tyckte du bäst om med elbilen blev Rolig att köra den egenskap som var mest 

uppskattad (frågan endast ställd till de som körde stora bilar). Det faktum att många provade elbil 

för första gången kan vara en bidragande orsak då den direkta och snabba accelerationen ofta 

överraskar positivt. Intressant att egenskapen billig i drift kom före tyst som annars är en egenskap 

som ofta framhävs i elbilssammanhang.  
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Diagram 6. Köregenskaperna är en uppskattad egenskap hos elbilar 

 

Laddning 
84 % av de som körde stora bilar laddade 

under resan, motsvarande siffra för Twizy 

var 69 %. Största anledningen till att man 

inte laddade var för att det inte behövdes, 

men i något enstaka fall berodde det på att 

den tilltänkta laddplatsen var upptagen. 

Vart på ön man laddade varierar stort – 

vissa platser har attraherat många besök, 

medan andra har attraherat färre.  

Figur 6. Underhållsladdning av Nissan Leaf i Visby 
Gästhamn  

En tydlig trend är att få har åkt söderut, vilket dels torde 

bero på att det är långt mellan laddmöjligheter på södra 

Gotland samt att Fårö i norr är ett mycket populärt 

utflyktsmål som lämpar sig väl för en dagsetapp. 

Vidstående figur visar hur laddningar fördelats mellan de 

olika utflyktsmålen baserat på enkätsvar. Utöver vad som 

framgår i figuren har cirka 90 laddningar utförts i publika 

laddare och drygt 200 hemma i ett vägguttag. Under 

projektet installerade COOP laddstationer på 

parkeringsplatsen i anslutning till fem av sina butiker, 

dessa har funnits som separata val i enkäterna och ingår 

därför inte i de publika laddplatserna, se detaljer i bilaga 

A. Vid frågan Hur var det att ladda elbilen svarade en stor 

majoritet att det var mycket lätt eller lätt. Det är dock 

betydligt fler som anser att det är mycket lätt att ladda 

Twizyn (har vanlig stickkontakt) jämfört med de stora 

bilarna.  

Figur 7. Totalt antal laddningar baserat på  
enkätsvar. 
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I kommentarerna från de stora bilarna kan man utläsa att man i några fall haft problem med att få 

loss sladden från boxen samt att det inte är helt intuitivt hur laddluckan på bilen ska öppnas. 

 

 

Diagram 7. En stor majoritet anser att det är lätt eller mycket lätt att ladda en elbil 

 

Ungefär 1/3 är inte oroliga för att elen i batteriet ska ta slut, ytterligare 1/3 känner en liten oro 

medan resterande är ganska eller mycket oroliga. De som kör de stora bilarna är i större utsträckning 

oroliga trots att räckvidden är betydligt längre för dessa.  

 

Diagram 8. Det finns en viss oro för att strömmen i batteriet ska ta slut under resan 

 

Trots att upptagna laddplatser inte förefallit ha varit ett större problem så finns det en efterfrågan 

på att kunna boka en laddplats i förväg (42 % för stora bilar och 37 % för Twizy är intresserade av en 

sådan funktion). Intresset sjunker något om det skulle vara förknippat med en avgift att boka. 

Samtidigt uppger endast 6 % av de som kört stora bilar och 9 % av de som kört Twizy att man haft 

problem med upptagna laddplatser.                                                                                            
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Diagram 9. Cirka 60 % anser inte att det är nödvändigt att kunna boka en laddplats i förväg 

 

Vid utvärderingen av laddhastigheten är det en markant skillnad i upplevelse mellan de som kört de 

stora bilarna och de som kört Twizy. 62 % anser att laddhastigheten var mycket bra eller bra av de 

som körde Twizy medan motsvarande siffra för de stora bilarna var 33 %. Om de stora bilar som 

laddat i den tillfälliga semisnabba laddaren selekteras ut så anser 46 % att laddhastigheten är mycket 

bra eller bra.  

Alla utom en av de stora bilarna laddade med 16 ampere 1-fas i de uppsatta laddboxarna vilket 

innebär en laddtakt på drygt 20 km per timma. En Nissan Leaf var extrautrustad och klarade av 

dubbel laddtakt, d.v.s. cirka 40 km per timma. Dock var det bara 1/3 av laddboxarna som kunde 

leverera en effekt som möjliggjorde den dubbla hastigheten. Den tillfälliga snabbladdaren från ABB 

var en Terra 23 med en laddeffekt om 20 kW vilket innebär en laddtakt på cirka 12 mil per timma. 

Det är en relativt låg effekt för en snabbladdare och ibland benämns detta snarare som semisnabb 

laddning då den normala effekten för en snabbladdare ligger på 50 kW.  

 

Diagram 10. Upplevelsen av laddhastigheten skiljer sig något mellan de stora och de små bilarna. 
Det är fler som kört de stora som anser att laddhastigheten är mycket långsam. 

Laddvärdar 
Erbjudandet till utflyktsmålen (även kallade laddvärdar) har varit att få en permanent laddplats som 

efter projektet efterskänks. I de fall grävarbeten har varit nödvändigt har laddvärden ombetts att stå 
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för det, och i något fall har även laddvärden dragit fram el för att underlätta installationsarbetet. 

Laddvärdarna har betalt en avgift på 5 000 kr för att vara med i projektet och synas med en annons 

på laddkartan (bilaga F). 

Under sommaren har projektet hållit en kontinuerlig kontakt med laddvärdarna för att försäkra sig 

om att laddning och laddplats fungerar som tänkt. Efter säsongen har en digital enkät skickats ut 

som laddvärdarna ombetts att besvara, följande är utdrag från den enkäten. 

I diagrammet nedan har laddvärdarna fått ta ställningen till fyra påståenden som svar på frågan 

Varför skaffade du laddplats? Laddvärdarna har fått berätta vilka påstående man instämmer eller 

inte instämmer i. Sammantaget har alla påståenden fått ett positivt bifall; Service till kunder med 

elfordon har fått störst bifall tätt följt av Locka kunder till verksamheten. 

 

Diagram 11. Laddvärdarna har fått ta ställning till de fyra påståendena i diagrammet med följande 
val: Instämmer helt, Instämmer i stort, Instämmer till viss del, Instämmer inte alls. 

 

På frågan om hur man upplever att laddplatsen bidragit till verksamheten så får påståendena att Den 

lockar kunder till verksamheten samt Den har bidragit till vår miljöprofilering ungefär lika stort 

medhåll.  
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Diagram 12. Laddvärdarna har fått ta ställning till påståendena i diagrammet med följande val: 
Instämmer helt, Instämmer i stort, Instämmer till viss del, Instämmer inte alls.  

 

Av laddvärdarna anser 16 av 18 att man fått, eller delvis fått, valuta för den marknadsföringskostnad 

på 5 000 kr som erlagts för att få tillgång till en laddplats och annons i laddkartan. De två som inte 

anser så har båda haft få laddbesök. 

 

Diagram 13. 7 laddvärdar anser att man fått valuta för marknadsföringskostnaden man erlagt för att 
få tillgång till en laddstation. 9 anser att man delvis fått valuta för pengarna och två anser att man ej 
fått det.   

 

Laddvärdarna har också fått tycka till om själva laddstationen och man menar att den i stort fungerat 

bra, men en elmätare efterfrågas där det framgår hur mycket ström som gått åt. Några har också ett 

önskemål om att kunna ta betalt för strömmen och att enkelt kunna stänga av hela laddstationen för 

att förhindra obehörig laddning från exempelvis husbilar. 

 

Diagram 14. En majoritet tycker att laddstationen fungerat bra, men många efterfrågar en elmätare 
för att få bättre koll på hur mycket el som går åt. 
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Diskussion och slutsatser  
Överlag har projektet varit mycket lyckat och tydligt visat att elbilen har stora möjligheter att 

fungera som hyrbil. En stor majoritet av de som hyrde (96 %) säger att de gärna hyr elbil igen och 95 

% kan rekommendera andra att göra detsamma. Åtta av tio hade inte kört elbil förr och de flesta 

hyrestagarna var hänvisade till normalladdning, vilket är faktorer som gör det positiva mottagandet 

överraskande. De negativa synpunkter som framkommer är främst elbilens begränsning i räckvidd 

och att det tar lång tid att ladda – problem som troligtvis delvis eller helt löses med tillgång till fler 

laddplatser och snabbladdare.  

Nedan är erfarenheter och slutsatser från projektet analyserade och diskuterade utifrån 

projektmålen. 

Studera affärsmodeller och faktorer som gör det attraktivt för olika typer av aktörer 

att tillhandahålla elfordon och laddstationer 
Generellt kan sägas att två av de viktigaste faktorerna som gör elbilen attraktiv som hyrbil är att den 

går att hyra ut och att andrahandsvärdet förutsägbart och inte för lågt. Elbilens andrahandsvärde 

upplevs idag som osäkert vilket bör kunna härledas till en liten och omogen begagnatmarknad, 

osäker kostnad och livslängd för batterier samt kortsiktiga regler och stödsystem. Tillsammans med 

ett högt inköpspris gör det att de ekonomiska förutsättningarna för hyrbilsföretag som satsar på 

elbilar är något osäkra.  

Projektet har dock visat att elbilarna är uppskattade som hyrbilar; efterfrågan och acceptansen finns, 

men det kan finnas en tröskel för en förstagångshyrestagare att ta steget och välja en elbil. Det tycks 

också som uthyrningsföretagen har begränsad kännedom om vad moderna elbilar erbjuder. 

Europcar var till en början något tveksamma till delta i satsningen, då man var rädd för att behöva 

åka och hämta urladdade bilar med missnöjda kunder runt om på Gotland. Nu är man emellertid 

entusiastiska och ser elbilens möjligheter och att de fyller många kunders behov.  

En förutsättning för att kunna hyra ut elbilar är att det finns möjlighet att ladda bilarna i anslutning 

till uthyrningsstället. För Renault Twizy är det ett mindre problem då den laddas full på högst 3,5 

timmar i ett vanligt vägguttag (10 ampere). Inom projektet har även de stora bilarna laddats med 

vägguttag (10 amp), vilket om batteriet är tomt tar en hel dag (eller natt) i anspråk. I Visby Gästhamn 

hanterades det genom att prissätta bilarna så att är attraktivt för kunderna att lämna tillbaka dem på 

kvällen. Europcar tillämpade samma regler som för sina övriga bilar, d.v.s. kunden väljer själv när 

man vill lämna tillbaka bilen. Fördelen är att det ger dem som hyr elbil samma flexibilitet som övriga 

hyrestagare.  Nackdelen är att det inte går att boka in en bil till uthyrning samma dag som den 

återlämnas eftersom bilen kan behöva laddas. För att hyrbilsföretag på allvar ska kunna satsa på 

stora elbilar kommer man att behöva tillgång till snabbladdare i anslutning till uthyrningsstället. 

Snabbladdare är i dag relativt dyra och troligen inte något hyrbilsfirmor initialt är intresserade av att 

bekosta. Mer troligt är att det utvecklas samarbetsformer mellan hyrbilsfirmor och de som 

investerar i snabbladdare som gör att hyrbilsfirmorna har en bra tillgång till snabbladdning i utbyte 

mot att ägaren av snabbladdaren får en förutsägbar intäkt. Det finns också utrymme för 

produktutveckling mot enklare billigare snabbladdare. Som jämförelse kan nämnas en växelriktare i 

solcellsbranschen, som i allt väsentligt innehåller samma teknik som en snabbladdare, kostar cirka 

50 000 kr och väger 50 kg, att jämföra med en snabbladdare som kostar cirka 300 000 kr och väger 

400 kg. 

Ytterligare en liten men viktig detalj för att elbilar ska slå igenom inom hyrbilsmarknaden, är att de 

är enkla och intuitiva att använda. En vanlig bil kan i princip alla som har körkort köra utan några 
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instruktioner, men så är inte fallet för alla elbilar. Renault Twizy har exempelvis två problemområden 

som försvårar uthyrningen; handbromsen är svår att få ur och vet man inte om att den endast går 

att lösgöra när nyckeln är i tändningsläge kan man av misstag dra åt bromsen så hårt så att det krävs 

en mekaniker för att lösgöra den. En annan lurig detalj är att nyckeln måste sättas i ett så kallat 

tändläge några sekunder innan den vrids till körläge, görs inte så går inte bilen att starta. Nissan Leaf 

är också lite knepig då den har en växelväljare i ett joystickutförande och en rymdskeppsliknande 

instrumentering som försvårar för förstagångschauffören. Volkswagen e-Up är här ett föredöme och 

fungerar i stort som en vanlig bil.  

Visby Gästhamn har köpt loss hälften av de Twizys som användes i projektet för att fortsätta hyra ut 

dessa samt att utveckla alternativa affärsidéer för lågsäsongen. Eco-driving samt uthyrning till 

konferenser är möjligheter man undersöker. En alternativ intäkt är reklam på bilarna och där är 

Twizyn extra intressant eftersom den väcker mycket och positiv uppmärksamhet. Vad reklamen kan 

inbringa är dock lite svårbedömt, men bör för Twizyn kunna utgöra en betydande intäkt. 

Gästhamnen hyr också ut scooters, både registrerade som EU-moppe och lätt motorcykel, och 

bedömningen är att det främst är dem, och inte vanliga bilar, som Twizyn har konkurrerat med. 

Gästhamnen undersöker också möjligheten att fortsätta att hyra ut Nissan Leaf, eller liknande större 

elbil, med målet att på sikt ersätta alla sina 25 äldre fossildrivna hyrbilar. Europcar har valt att 

behålla samtliga bilar efter säsongen och man har hittat bra avsättning för dem genom införsäljning 

till kontraktskunder, exempelvis till försäkringsbolag som ersättningsbil till kunder som lämnar in en 

bil för reparation. Man arbetar nu aktivt för att sälja in dem till andra potentiella kunder då man ser 

att elbilen täcker in många kunders behov. 

Utflyktsmål 
Tjugo utflyktsmål har fått en laddplats installerad i anslutning till sin verksamhet och det har funnits 

en påtaglig entusiasm och ett intresse i att vara med i satsningen. Det har varit upp till utflyktsmålet 

att bestämma om man ska ta betalt för laddningen och när laddning ska vara tillåten – målet har 

varit att laddstationen ska bidra till, och vara en del av, utflyktsmålets övriga verksamhet och utbud.  

Sex laddplatser har valt att annonsera laddplatsen som öppen endast när utflyktsmålet är öppet, 

resten har gått ut med att den alltid är öppen. Alla utom en har erbjudit gratis laddning. På Tofta 

camping har man i laddkartan angivet priset för laddning + parkering till 40 kr. På förmiddagar under 

högsäsong har alla fått betala för att parkera och elbilar har då betalt samma som övriga bilar 

(laddningen har alltså inte kostat något extra). Under tider när parkeringen varit gratis avsåg 

campingen att sätta en skylt vid laddstationen med en anmodan om att betala i receptionen, detta 

gjordes dock aldrig.  

Eftersom laddstationerna inte har varit uppkopplade har de ställen som endast annonserat laddning 

under öppettiderna i praktiken inte kontrollerat att det efterlevts. Det verkar emellertid inte ha varit 

något större problem då det i regel inte är så intressant att besöka ett utflyktsmål som är stängt. I 

utvärderingen av laddstationen tycker man i stort att den fungerar bra, men att en elmätare saknas 

där det framgår hur mycket ström som gått åt. Vissa efterfrågar även möjligheten att enkelt stänga 

av laddstationen nattetid och under lågsäsong, främst för att förhindra att husbilar lånar ström. 

Intresset av att kunna ta betalt för strömmen är i dagsläget lågt, troligen för att elkostnaden är liten i 

förhållande till vad de laddande gästerna förväntas spendera på utflyktsmålet. Man ser 

laddstationen som en service till besökare med elbil och en möjlighet att locka kunder, snarare än 

som en direkt intäktskälla. Laddplatsen bidrar också till en grön profilering och många anger att 

ideologiska och miljömässiga skäl har en betydelse till varför man investerar i en laddplats. 
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Alla utom två anser att man fått valuta för marknadsföringskostnaden på 5 000 kr som man erlagt 

för att vara med i projektet (och synas med annons i laddkartan). De två som inte anser sig ha fått 

valuta för pengarna har haft väldigt få besökare som laddat.  

Några utflyktsmål som har velat vara med har projektet fått tacka nej till då det visat sig att de redan 

ligger på gränsen till vad deras elnät klarar av – även vid normalladdning kan effektbehovet hos 

laddaren vara ett problem för en liten verksamhet. I några fall har avståndet från elanslutningen till 

en lämplig parkeringsplats gjort att anslutningskostnaden, i form av främst grävarbeten, blivit för dyr 

för att en installation ska vara möjlig.  

Belys kritiska faktorer som göra att användarna i en hyrsituation väljer en elbil framför 

en traditionell bil 
Kunskapen om den moderna elbilens möjligheter och funktion är begränsad hos den breda 

allmänheten varför det inte är självklart att en biluthyrare som investerar i elbilar får bra avsättning 

för dem. Att hyra elbil för första gången är en tröskel för många och det är därför viktigt med 

kunniga uthyrare som kan prata för elbilen och utveckla marknaden. Det är också viktigt att erbjuda 

en helhet som gör att kunden känner sig trygg med bilens räckvidd samt hur och var man laddar. I 

det här projektet har det funnits en laddkarta (bilaga F) där alla öns laddstationer står utmärkta samt 

vilken service som finns tillgänglig vid respektive laddplats. I bilarna har det funnits instruktioner om 

hur man laddar och vad man bör tänka på när man kör elbil, se bilaga D och E. Det har även funnits 

en telefonapplikation med inbyggd navigator som ytterligare underlättat för användarna att hitta 

lämpliga laddplatser. Sammantaget torde detta ha bidragit till att så många vågat prova att hyra en 

elbil och de positiva reaktionerna på att köra elbil. Renault Twizy hyr ut sig själv i större utsträckning 

i än de stora bilarna. Dess go-cartliknande utseende har en dragningskraft och dess begränsade 

räckvidd är då ett mindre problem. 

En lärdom att dra från projektet är att det är bättre att satsa på en väl fungerande laddinfrastruktur i 

ett begränsat område istället för att bygga en bristfällig sådan över ett större område. Gotland är 

tacksamt eftersom området är geografiskt begränsat och därmed lätt att täcka in med laddstationer. 

Men med facit i hand så skulle nog resultatet i form av kundnöjdhet blivit än bättre om alla 

laddstationerna varit förlagda till mellersta och norra Gotland. Då hade det varit tätare mellan 

laddstationerna för de som besökte de områdena (vilket de flesta gjorde) samtidigt som ingen hade 

tagit elbil till södra Gotland där avstånden är långa och laddstationerna få. 

Överlag har mottagandet från hyrestagarna varit mycket bra; drygt hälften anser att 

totalupplevelsen av att köra elbil var bättre än att köra en vanlig bil. Nästan alla (96 %) kan tänka sig 

att hyra en elbil igen, och lika många kan rekommendera andra att göra det samma. Och nära 

hälften av hyrestagarna svarade ja på frågan om man var intresserade av att köpa loss en elbil till ett 

fördelaktigt pris efter säsongens slut. Åtta av tio hade inte kört elbil förr vilket visar att elbilen som 

hyrbil har möjlighet att nå nya användare, något som bör gynna introduktionen av elbilen i samhället 

i stort.  

Laddning och räckvidd 
Det man generellt sett har tyckt mindre bra om med elbilen är räckvidden och tiden det tar att 

ladda. Knappt hälften uppgav att man kände sig begränsade av räckvidden och ett flertal påpekar att 

man planerat sin resa utifrån var laddplatserna var placerade. I enkätsvaren framgår också att 

många är oerfarna av att köra elbil och att det i sig skapar en osäkerhet kring hur långt man verkligen 

kommer och vilken tid som krävs för att återladda batteriet.  Det trots att hyrestagarna i de flesta fall 

nog fått en rättvisande information om laddtider och faktiska körsträckor av uthyraren.  
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Av de som kört de stora bilarna anser en 67 % av de tillfrågade att man upplevde laddningen som lite 

eller mycket långsam. Motsvarande siffra för Twizyn är 58 %, resten ansåg att laddhastigheten var 

bra eller mycket bra. Vid laddning fyller Twizyn på med lika många mil per timme som de stora 

bilarna gör när laddboxen används (16 ampere). Att fler är nöjda med hur snabbt Twizyn laddar har 

troligen att göra med att man kör kortare sträckor vilket innebär kortare faktiska laddtider.  

En av tio har haft problem med upptagna laddplatser och cirka 40 % önskar kunna boka en laddplats 

i förväg. Att införa ett bokningssystem innebär att de som hyr bilarna kan känna sig tryggare i att det 

finns laddplats. Samtidigt kommer det att öka komplexiteten både i planeringen av resan, i 

laddningen samt i form av ökade krav på laddstationer och bokningssystem. Särskilt för turister, som 

vill vara flexibla och spontana i sitt resande framstår inte bokning som ett attraktivt alternativ – 

elbilen riskerar då att upplevas som mer komplex och mindre spontant jämfört med en traditionell 

bil, vilket kan vara negativt för elbilens introduktion i samhället. Ett ökat antal laddplatser bör kunna 

råda bot på problemet genom att minska behovet av att ladda på en specifik laddplats. Bokning av 

laddning kan emellertid vara intressant på exempelvis hotell och stugbyar, Gotlandsfärjan och andra 

ställen där man redan idag måste boka plats.  

Glädjande är att en stor majoritet var av uppfattningen att det varit lätt att ladda; på de stora bilarna 

har vissa haft problem med detaljer som att öppna laddluckan på bilen och att få loss sladden ur 

laddboxen. Twizyn, med fast sladd och stickkontakt, anser man är enklare att ladda än de stora 

bilarna, så för de stora bilarna finns en möjligt att göra laddningen än mer intuitiv och enkel. 

Det är rimligt att tro att många av de problem man upplever med elbilen, som begränsad räckvidd, 

att det tar lång tid att ladda samt att man vill kunna boka laddplatser i förväg, kan hanteras genom 

att öka antalet laddplatser som erbjuder normalladdning samt genom att bygga snabbladdare. Ett 

ökat antal laddplatser gör att man inte behöver stanna så länge på varje ställe och ladda, man kan 

istället ladda lite på många ställen, vilket bör öka känslan av flexibilitet. Då Twizyn inte kan 

snabbladda är det intressant att studera om man genom normalladdning kan få samma upplevelse 

av flexibilitet med den som med stora bilar i kombination med snabbladdning. 

Studera möjliga användningsområden baserat på prestanda, komfort och interaktion 

med annan trafik för Renault Twizy. 
Renault Twizy är inte en riktig bil så till vida att den är begränsad till 80 km/h, endast har plats för två 

personer och i princip inget bagage. Att den inte ska jämföras med en bil har varit något som 

poängterats för hyrestagarna – om den istället jämförs mot en motorcykel är den nämligen både 

säker, praktisk och bekväm. På korta sträckor har Twizyn varit ett uppskattat alternativ till bilen, 

främst för de som söker en upplevelse snarare än en praktisk transport. En hyrestagare var dock en 

eventbyrå som behövde ett smidigt transportfordon mellan sina arrangemang under 

Almedalsveckan. Twizyn var då utmärkt och kör man ensam kan baksätet användas som 

lastutrymme. Twizyn är också ett bra alternativ till EU-moppen, scootern och motorcykeln eftersom 

den i jämförelse både är miljövänligare, bekvämare och säkrare.  

De som har åkt längre blir snart begränsade av räckvidden som, när man kör runt i maxfart (80 

km/h), sjunker ner mot 50 km. En synpunkt har också varit att den låter ganska mycket vid högre 

hastigheter samt att det lätt blir kyligt för den som sitter i baksätet där det drar en hel del (Twizyn 

saknar sidorutor). Den korta räckvidden, att det är väldigt lite plats för bagage och det faktum att 

Twizyn inte går att snabbladda är faktorer som gör att det främst är en bil för de korta sträckorna. 

Det är därför förvånande att de som hyrt den i snitt har kört hela 95 km/dag, och det skulle vara 

intressant att mer i detalj studera körmönster. För att i större utsträckning, och framförallt på längre 
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sträckor, konkurrera med traditionella bilar efterfrågas en bekvämare bil (exempelvis med rutor för 

att stänga ute vind och regn) som är tystare med bättre räckvidd och större bagage.  

Studera olika typer av laddinfrastruktur för små elbilar samt behov av anpassning för 

att möta en ökad användning av desamma 
Twizyn har en fast laddsladd som antingen kan fås utrustad med en vanlig stickkontakt (schuko) eller 

med en Type 2-kontakt. I båda fallen är den maximala laddströmmen 10 ampere. I det här projektet 

har alla Twizys haft stickkontakt av två skäl, dels för att hyrestagarna ska kunna ladda hemma och i 

sommarstugan (med en fast Type 2 sladd krävs en laddbox och det är det få som har) och dels för att 

andrahandsvärdet förmodas vara högre med stickkontakt, av ovan nämnda skäl.  

För att möjliggöra för Twizyn att ladda har varje laddstation därför utrustats med två vanliga 

vägguttag jämte laddboxen. En fördel med arrangemanget är att flera kan ladda samtidigt vid varje 

laddstation, något som även gynnar de stora bilar som till nöds också kan ladda i vägguttagen. Det 

har också visat sig att Twizyn ofta hyrs av grupper som gärna åker tillsammans och då är det en 

fördel om fler kan ladda vid samma laddplats. Två platser har vid vissa tillfällen, på grund av detta, 

varit för få, vilket i några fall medfört att utflyktsmålet lånat ut en förgreningsdosa med påföljden att 

säkringen gått.  

De stora bilar som hyrts ut genom projektet har alla haft en Type 2-kontakt för laddning i laddboxar 

och en sladd med stickkontakt för laddning i sommarstugan eller i laddboxens vägguttag (i de fall 

Type 2-kontakten är upptagen). För att slippa hantera en lös sladd, som lätt blir smutsig vid dåligt 

väder, kan det vara intressant att utrusta laddboxarna med en fast sladd. Det bör göra det 

bekvämare och enklare att ladda då man slipper leta fram sin egen sladd ur bagageutrymmet, som 

ofta är belamrat med annat bagage. Ett problem vid en sådan utveckling är att det finns två 

standarder för bilarnas kontakter (Type 1 och Type 2). En möjlighet är att installera två laddboxar på 

varje plats med en Type 1 och en Type 2 sladd. Det är dock en halvdan lösning eftersom endast en bil 

kan ladda om två med samma standard kommer. Vad som efterfrågas är en kabel som utrustas med 

dubbla kontakter så att en laddbox med fast sladd fungerar alla bilar. Då kan laddboxar med fast 

sladd på allvar bli ett alternativ i semipublika tillämpningar som utflyktsmål, hotell och stugbyar, 

något som gör laddningen enklare och bekvämare. 

Övrigt 
Cirka 200 enkäter har samlats in från hyrestagare, betydligt färre än det uppsatta målet på 800. Den 

stora avvikelsen kan främst förklaras av att antalet unika uthyrningar blev färre än förutspått då 

bilarna i genomsnitt hyrdes ut under längre perioder än beräknat – en bil som hyrs ut i två dagar 

genererar endast en enkät medan samma bil teoretiskt skulle kunna generera fyra enkäter om den 

hyrdes ut i halvdagar. Framförallt antogs Renault Twizy generera flera uthyrningar än det verkliga 

utfallet. Detta berodde på att det ur ett uthyrningsperspektiv visade sig fungera bäst att hyra ut bilen 

heldagar för att slippa få in urladdade bilar under dagen som behöver laddas, tvättas och städas, 

samt en ny förare instrueras. Det visade sig också vara svårt att få hyrestagarna att fylla i enkäten 

när bilen återlämnades. Valet föll istället på att skicka ut digitala enkäter till de e-postadresser som 

angivits i hyreskontraktet. Här fattades det ibland adresser, vissa var svåra att läsa och av de som fick 

enkäten valde några att inte svara. För att öka intresset att för enkäterna så lottades en 

höstweekend ut till de som deltog i utvärderingen. 200 enkäter utgör dock ett så pass stort underlag 

att slutsatser härledda härifrån är relevanta.  
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Effekter av projektet 
20 elbilar har hyrts ut under perioden 9/6 till 7/9 2014. Sammanlagt har dessa genererat ca 850 

uthyrningsdygn, vilket resulterat i knappt 100 000 körda kilometer. Uppskattningsvis har 1 400 

personer åkt i någon av projektets bilar under sommaren. Tjugo permanenta laddplatser har byggts 

på utflyktsmål runt om på Gotland där varje laddplats består av två vägguttag (schuko 10 amp) och 

ett Type 2-uttag (minst 16 ampere).  

Visby Gästhamn har köpt loss fem Renault Twizy för uthyrningsverksamheten samt för att utveckla 

nya affärsmöjligheter i form av Eco-driving och uthyrning till event och konferensverksamheter. Man 

är också intresserade av att utöka uthyrningen av stora elbilar till nästa år och där undersöks möjliga 

affärsupplägg. Europcar har valt att behållit alla sina sex e-Up och fortsatt att hyra ut dem. Man 

arbetar också aktivt med att hitta nya kunder då man ser att elbilen fyller mångas behov. 

Projektet har också fått stort lokalt genomslag och uppmärksamhet. Genom samarbetet med det 

lokala näringslivets intresseorganisation som driver Elbil Gotland har många aktiviteter 

samplanerats. I början på 2013 fanns 8 rena elbilar på ön och i slutet på 2014 ligger den siffran på 

cirka 25, en effekt av det stora fokus som varit på elbilar under året. 

Projektkommunikation 
Mycket tid har lagts på att informera och berätta om projektet och elbilars möjlighet att bidra till 

omställningen mot ett förnybart transportsystem. Projektet har blivit uppmärksammat i media ett 

sextiotal gånger, första artikeln publicerades den 14 januari 2014 i Gotlands Allehanda.  

Marknadsföringsaktiviteter 

 28 maj skickades ett pressmeddelande ut med rubriken: Nu byggs Elbilslandet Gotland, se 

bilaga H. 

 29 maj, invigning av första laddplatsen på Krusmyntagården. Gotlands landshövding Cecilia 

Schelin Seidegård var först att ladda, SVT Östnytt rapporterade. 

 Redaktionell artikel och annons i Gotlandsguiden – ett gratismagasin med en upplaga på 

närmare 200 000 ex. som når en stor del av Gotlands besökare. 

 Annons på monitorerna på Destination Gotlands båtar (2014-06-27 till 2014-08-17), se bilaga 

G. Under aktuell period reste cirka 650 000 personer med båten. 

 Annons på Destination Gotlands hemsida samt möjlighet att boka bilarna via en 

bokningstjänst på hemsidan. Sidan har 3,5 miljoner besökare per år med en majoritet av 

dessa under sommaren. 

 Annons samt redaktionell artikel i ombordtidningen PAUS (nr 4). PAUS finns på alla 

Sverigeflygs flygningar och har 260 000 läsare per nummer. 

 Annons på Gotlandsflygs hemsida. Sidan har 600 000 besökare per år med en majoritet av 

dessa under sommaren. 

 17 juni arrangeras en officiell invigning av Elbilslandet där landshövdingen klippte banden 

och Sveriges Radio P4 Gotland sände direkt. Även de lokala tidningarna var på plats och 

rapporterade. Ett 70-tal personer kom och det bjöds på tilltugg och provkörning av de olika 

bilmodellerna. 

 Redaktionell artikel och annons i nr. 3 av Elbilen i Sverige. 

 27 juni. Elbilslandet presenteras i Gotlandsflygs nyhetsbrev som har 40 000 läsare. 

 2 juli. Debatterade elbilar på Almedalsseminariet Vi är laddade, är ni klara anordnat av 2030-

sekretariatet. 

 17 juli. Pressrelease som berättar om den tillfälliga snabbladdaren i Fårösund, se bilaga I. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Schelin_Seideg%C3%A5rd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Schelin_Seideg%C3%A5rd
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/17585
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 23-24 augusti. Debatterade elbilar på Gangvide Energiexpo, som erbjudit provkörning av 

Renault Twizy.  

 30-31 augusti. Arrangerat provkörning av Renault Twizy tillsammans med länsstyrelsen på 

Gotland. 

 4 september. Pressrelease som berättar att Europcar fortsätter med uthyrningen av elbilar, 

se bilaga J. 

 20 november Energidialog 2014 (arrangerad av länsstyrelsen) samt debattartikel där vi 

uppmanar ett tjugotal regioner runt om i Sverige att ta efter Elbilslandet Gotland (bilaga K). 

Debattartikeln fick ett mycket stort genomslag med publicering i drygt 20 tidningar över hela 

Sverige. 

Sociala medier 

 Projektet har byggt en webbsida som finns under domänen www.elbilslandet.se där fakta 

om satsningen samt aktiviteter löpande presenterats. Från att webbplatsen öppnade i slutet 

på april 2014 till december 2014 har den haft cirka 9 000 besökare.  

 Facebook har använts för att kontinuerligt berätta om projektaktiviteter och för att 

debattera elbilar och laddinfrastruktur. Sidan har cirka 600 följare och 110 inlägg har gjorts 

sedan sidan öppnades i maj. I genomsnitt har sidan och de inlägg som lagts upp där nått 510 

personer per dag sedan starten den 8 maj. 

 Elbilslandet har även funnits på Twitter och Instagram, men där har verksamheten varit 

sparsam i förhållande till de andra kanalerna. 

Aktörer och nätverk 
Projektet har drivits av Solkompaniet tillsammans med ett flertal intressenter med en varierande 

grad av engagemang.  

Intressenter: 

 Visby Gästhamn. Ansvarat för uthyrning av tio Renault Twizy och fyra Nissan Leaf. 

 Europcar. Ombesörjt uthyrning av sex Volkswagen e-Up. 

 Vattenfall. Levererat laddboxar och kunskap om dessa. 

 Nissan. Bidragit med fyra Nissan Leaf som Visby Gästhamn hyrt ut. 

 Destination Gotland, har hjälp till att synliggöra projektet genom sina kanaler. 

 Gotlandsflyg, har hjälp till att synliggöra projektet genom sina kanaler. 

 Laddvärdar. Utflyktsmål som tillhandahåller laddning genom en av projektet uppsatt 

laddstation . 

 KTH och Linköpings universitet. Projektets kontaktperson på KTH gick på mammaledighet i 

samband med projektstarten och en ny kontaktperson fanns inte tillgänglig. Genom 

Linköpings universitet har projektet fått en värdefull kontakt på VTI (Statens väg- och 

transportforskningsinstitut) som bistått med råd kring utformningen av den enkät som 

hyrestagarna fått fylla i. Resultaten från enkäterna har gjorts tillgängliga både för KTH och 

Linköpings universitet. 

 GEAB. Ombesörjt montage av laddboxar. 

 Renault. Levererat tio Renault Twizy till projektet. 

 Hyrestagare. Projektet har erbjudit elbilar för uthyrning till allmänhet och företag för inom 

hyrbranschen normala villkor.   

 

http://www.elbilslandet.se/

