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Alphabet Internationellt och i Sverige

• Alphabet finansierar och 
hanterar företags och 
kommuners vagnparker 

– Marknadslanserades 2003
i Sverige

– I dagsläget hanterar vi cirka 
7000 bilar.

– Erbjuder alla bilmärken 
(personbilar och lätta lastbilar)



Bakgrund & uppdraget

• GreenCharge (Miljöfordon Syd)
– Mer än 20 medlemskommuner

• Fosilfritt
– Mål om fossilfria transporter till 2030 i regionen
– Medlemskommunerna visar vägen genom att vara fossilfria år 

2020

• Uppdraget
– Analysera Karlshamns kommuns 

bilpark(elektrifieringspotential), titta bara på Elbilar, ej Hybrider



• Urval av fordon

• Fastställande av tidsplan

Genomförande
Alphabet använder ett egenutvecklat verktyg

• Analys av fyra parametrar:

1. Elektrifieringspotential
2. Finansiell påverkan
3. Miljöpåverkan
4. Laddinfrastrukur

• Installation av GPS loggers i 
utvalda fordon

• Registrering av körmönster 
under överenskommen tid

• Sammanställning och 
presentation av 
analysresultat och scenarion

• Förslag av lämpliga fordon, 
laddinfrastruktur

• Rådgivning och förslag av 
finansiering- och 
vagnparkslösningar

1. 
Omfattning

2. 
Insamling av GPS 

data

3. 
Analys

5.  
Rådgivning

4. 
Presentation



Dataunderlag
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Sammanfattning av analysresultatet
Scenario Semi-snabbladdning (22 kW)

57%

Elbilar 
(57%)

Optimal bilfördelning Kostnad
er

% Elbilar

Ej elbilar 
(43%)

Bilkostnad   (+  0,1%)

Drivmedel    (- 41%)

Antal laddstolpar  (59)  

LaddinfrastrukturMiljöpåverkan

CO2 utsläpp  (-
41%)



Tack för er uppmärksamhet!
Vid frågor står vi efteråt till förfogande



Back-up



Exempel på fordon med hög elektrifieringsfaktor
(EV factor)



Exempel på ett fordon med hög 
elektrifieringsfaktor
Opel Combo 1.3 CTDI Wagon (75hk)



Exempel på fordon med lägre elektrifieringsfaktor
(EV factor)



Exempel på ett fordon med lägre 
elektrifieringsfaktor
Golf VII 1.4 TGI 5dr (110hk)



Utvalda platser utefter körmönster

Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur

Antal laddstolpar:

Utvalda platser utefter körmönster

Installationskostnad (engångskostnad) : 

Underhållskostnad (månadskostnad) : 

59

708,000.00 
SEK

14,700.00 
SEK

Långsamladdning (3,6 kW)



Utvalda platser utefter körmönster

Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur

Antal laddstolpar:

Utvalda platser utefter körmönster

Installationskostnad (engångskostnad) : 

Underhållskostnad (månadskostnad) : 

59

2,900,000.00 
SEK

14,700.00 SEK

Semi-snabbladdning (22 kW)



• Urval av fordon

• Fastställande av tidsplan

Genomförande
Alphabet använder ett egenutvecklat verktyg

Analys av fyra parametrar:

1. Elektrifieringspotential
2. Finansiell påverkan
3. Miljöpåverkan
4. Laddinfrastrukur

• Installation av GPS loggers i 
utvalda fordon

• Registrering av körmönster 
under överenskommen tid

• Sammanställning och 
presentation av 
analysresultat och scenarion

• Förslag av lämpliga fordon, 
laddinfrastruktur

• Rådgivning och förslag av 
finansiering- och 
vagnparkslösningar

• Upphandling

1. 
Omfattning

2. 
Insamling av GPS 

data

3. 
Analys

5.  
Rådgivning

4. 
Presentation



Sammanfattning av analysresultatet
Scenario normalladdning (3,6 kW)

37%

Elbilar 
(37%)

Optimal bilfördelning Kostnad
er

% Elbilar

Ej elbilar 
(63%)

Bilkostnad   (- 0,5%)

Drivmedel    (- 28%)

Antal laddstolpar  (59)  

LaddinfrastrukturMiljöpåverkan

CO2 utsläpp  (-
29%)



Utbud elbilar på den svenska marknaden.



Utbud elbilar på den svenska marknaden.



Utbud elbilar på den svenska marknaden.



Utbud elbilar på den svenska marknaden.

- BMW i3

- Citroën C-Zero

- Mitsubishi iMiev

- Peugeot iOn

- Renault Zoe

- Renault Twizy

- Volkswagen e-Up

- Kia Soul EV

- Nissan Leaf

- Tesla Model S

- Tesla Model X

- Volkswagen e-
Golf

- Mercedes B-
klass E

Småbilsklassen Mellanklassen Yrkesfordon

- Nissan e-NV200

- Renault Kangoo
Z.E.



Alphabet Sverige - Produktutbud

Däck

Drif
t

Försäkring

Drivmedel

Avgifter, böter, tullar, etc.

Skadehantering

Hyrbil

Service

- App med information
- Rapportera tjänste/privata mil

- Analysverktyg via Alphabet 
Online
- Standardiserade produkter
- Skräddarsydda rapporter

Rapporterin
g

Finansierin
g

- Financial Lease

- Operational Lease

- Full Service Operating 
Lease

AlphaEletric

AlphaCity (no available yet in SE)

AlphaFlex (no available yet in SE)

Mobilitets 
produkter

- TCO-beräkningar
- Bilpolicy

- Elektrifieringspotential (MCT 
tool)
- Co2-utsläpp
- Miljötänk

- Personalbilsupplägg

Rådgivning



AlphaElectric erbjuder en 360° rådgivning

Vehicle selection Charging
solutions

Fleet analysis

Add on mobility Driver 
services

Mobility options

eMobility potential Appropriate vehicles Charging
infrastructure

Full operational leasing

AlphaElectric

Rental car Driver 
training

Alpha
Guide

24h 
servic
e

Smart 
charge 
cards

Operating lease

Fleet management 
services

Flexible leasing offers

Insurance

Car sharing

Route optimisation Strong cooperation 
partners

1

2

3
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