
Checklista  
när du ska erbjuda elbilsladdning  
till kunder och besökareSiSL

STOLPE IN FÖR STAD OCH LAND

KOLLA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGARNA

• Vad är er huvudsäkring idag?

• Rådgör med installatören om säkringen räcker eller behöver höjas

• Vilket typ av ladduttag vill ni installera? Typ 2 är europastandard

• Vill du ha fast kabel eller uttag för lös kabel? Fast kabel kan vara bekvämt, men orsakar mer underhåll på sikt

• Kolla med ert energibolag vilken effekt ni tar ut vid högbelastning. Hur mycket utrymme finns kvar i befintlig 
säkring för elbilsladdning?

SÖK INVESTERINGSSTÖD 

• Läs aktuell information från Klimatklivet på naturvårdsverket.se  Kontakta oss för råd! 

DISKUTERA MED INSTALLATÖREN

• Kan boxen kopplas upp mot internet?

• Vilka garantier lämnas?

• Har boxen en inbyggd jordfelsbrytare?

• Vilken effekt kan den leverera? Många laddboxar går att ställa in på ett spann mellan 3,7 – 22 kW.  
Vanligen laddar man med 2,3 eller 3,7 kW hemma

• Diskutera vilken huvudsäkring du har idag, kommer den räcka?

• Vilka möjligheter till laststyrning/effektstyrning finns?

• Uppfyller boxen krav för ev. bidrag?

• Ett överspänningsskydd kan skydda laddbox och bil från åskskador

• Vilka temperaturer kan boxen hantera?

• Tenderar garaget att bli varmt sommartid?

• Hur enkelt är det att använda laddstationen?

• Hur tydliga är instruktionerna på skärmen?

FRÅGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET

• Fråga vad som gäller på ditt försäkringsbolag

VILL DU VETA MER? 
Bolla elbilar och laddning med oss!  
Vi berättar mer om hur du kan gå tillväga  
moa.breivik@regionjh.se, 063-14 66 10, jimmy.anjevall@regionjh.se , 063-14 65 93 

LÄSTIPS FÖR MER INFORMATION: 
emobility.se – kunskapsportal om elfordon och laddning, drivs av Power Circle  
elsakerhetsverket.se – läs elsäkerhetsverkets rekommendationer 



LOKALA FÖRETAG INOM ELBILSLADDNING
Att installera elbilsladdning är inte komplicerat och kan göras av alla behöriga elektriker. Nedan finner du 
några firmor som är verksamma inom elbilsladdning. Listan är tänkt att underlätta för dig att hitta den 
produkt eller kompetens som du söker. 

AHLSELL
Roger Nilsson
073–0530100
roger.nilsson@ahlsell.se
ahlsell.se  
Kundanpassade lösningar, säljer 
laddboxar från många varumärken 

BEE/JÄMTKRAFT
063-14 90 00,  
info@jamtkraft.se 
jamtkraft.se
Säljer laddlösningar från Bee och 
laddboxar från Keba.

FZ ELEKTRO 
0706-636396 
info@fz-elektro.se 
fz-elektro.se
Installation och service av ladd-
stationer, bl.a Chargestorm, Garo, 
Eldon, Eways 

JEMTEL 
063-512220
info@jemtel.se
jemtel.se

JN SOLAR 
Sven Olofsson
070-662 98 02 
sven@jnsolar.se
jnsolar.se
Säljer och installerar laddboxar från 
Ferroamp och ChargeAmps 

JOHNSSONS EL 
Åre: Simon Jörgensen 
070-627 67 10, 
info@johnsons-el.se 
Östersund: Anders Carlsson 
 070-682 83 50
osd@johnsons-el.se 
johnsons-el.se
Kundanpassade lösningar, installerar 
laddboxar från bl.a Garo, Chargestorm 
och Charge Amps 

SUNAVIA 
info@sunavia.s
063 – 12 21 81 
sunavia.se
Erbjuder olika lösningar, mestadels ladd-
boxar från Garo och EVBOX

Projektfinansiärer och samarbetspartner i projektet Stolpe in för Stad och Land (SiSL) Mellersta Norrland

KÄNNER DU TILL NÅGOT FÖRETAG SOM BÖR VARA MED PÅ LISTAN? 
Skicka ett mail till: moa.breivik@regionjh.se


