
 

 

 

 

 

  

Erbjud elbilsladdning  
till kunder och besökare  
 

Stolpe In för Stad och Land  

 



Varför elbilsladdning? 

Snabbt växande efterfrågan 
Elbilsutvecklingen i Sverige är stark. Under 2018 har antalet laddbara fordon i trafik ökat med 
52 procent. Idag är 8 procent av utbudet av nya bilar laddbart och till 2022 förväntas den 
siffran stiga till 34 procent för att 2025 motsvara mellan 50-80 procent. I Norge har 
utvecklingen nått längre, mer än hälften av nybilsförsäljningen under 2018 var elbilar eller 
laddhybrider. Möjlighet att ladda kan påverka färdväg eller val av destination. 

Säkerhet 
El finns nästan överallt och att ladda en elbil är enkelt, men av säkerhetsskäl avråder 
Elsäkerhetsverket från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. De är inte 
gjorda för elbilsladdning som innebär en högre belastning under lång tid. Det kan uppstå 
varmgång vilket i sin tur kan leda till brand. På platser där laddning sker ofta bör därför en 
laddbox/laddstolpe användas, den är speciellt framtagen för laddning och garanterar säker 
laddning. På platser där man laddar mer sällan går det bra att ladda i ett vanligt jordat 
utomhusuttag. Förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar 
på rätt sätt. 

Uppkopplat och smart 
Många laddboxar kan även balansera laddningen mot fastighetens övriga belastning på ett 
smart sätt för att undvika att säkringar går, eller för att styra laddningen till vissa tider då 
elpriset är lågt eller när energianvändningen är lägre. 

Snabbare laddning 
I de flesta fall kan laddningen ske snabbare om en laddbox installeras. Förutsättningarna 
varierar, men det är vanligt att laddning sker med ca 2,3 kW utan laddbox, och från 3,7 kW och 
uppåt med laddbox. En elbil använder ca 2 kWh per mil.  
 

Olika behov- olika typer av laddning 
Välj typ av laddning för utifrån behovet. Investeringskostnaden varierar och påverkas 
exempelvis av om boxen kan kopplas mot internet eller inte, vilken effekt som dras fram, samt 
av huruvida den har en inbyggd jordfelsbrytare. 

”Normalladdning” - Effekt 2,3 kW (10 A) och uppåt. 
Laddning med låg effekt passar där man stannar 6-8 timmar såsom vid hotell och  
vandrarhem, eller vid arbetsplatsen. Installationskostnad: ca 7000 – 16 000 kr inkl.  
moms + ev. kostnad för att säkra upp 

”Semisnabbladdning” 7-22 kW 
Laddtid 1 – 4 h. passar där man stannar 1-3 timmar. ex vid butiker, 
restauranger, besöksmål. Installatonskostnad: ca 30 000 – 50 000 kr inkl. 
moms + ev. kostnad för att säkra upp 
 
Snabbladdning – 50 kW och uppåt 
Större aktörer som energibolag installerar snabbladdning. Det är förenat med  
stora investeringskostnader (fr 500 000 kr) och är därför inte aktuellt för de flesta 
verksamheter.  



Fundera kring 

Kolla grundförutsättningarna 

• Vad är er huvudsäkring idag?  
o Rådgör med installatören om säkringen räcker eller behöver höjas 

• Vilket typ av ladduttag vill ni installera? Typ 2 är europastandard 
o 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 Klimatklivet på www.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? 
o  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?  
o Tenderar garaget att bli varmt sommartid? 

• Hur enkelt är det att använda laddstationen?  
o Hur tydliga är instruktionerna på skärmen? 

Fråga försäkringsbolaget 

• Ställer de särskilda krav på laddbox? 

Visa att ni erbjuder elbilsladdning! 

• Lägg upp information på hemsida och i 
sociala medier 

• Registrera er laddare på www.laddinfra.se 
så att den syns på karttjänster för 
elbilsladdning 

• På vissa bokningssidor exempelvis 
hotels.com och booking.com går det att 
ange ”Laddningsplats för elbil” som en 
filtrerbar service. 

http://www.naturvårdsverket.se/
http://www.naturvårdsverket.se/
http://www.laddinfra.se/
http://www.laddinfra.se/
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Vill ni 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; 
www.emobility.se –  Kunskapsportal om elfordon och laddning, drivs av Power Circle 
www.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. Känner du till 
något företag som bör vara med på listan? Skicka ett mail till 
moa.breivik@regionjh.se 

Ahlsell 
Roger Nilsson, 073–0530100 
Roger.Nilsson@ahlsell.se 
https://www.ahlsell.se  
Kundanpassade lösningar, säljer laddboxar från 
många varumärken 

Bee/Jämtkraft 
063-14 90 00, info@jamtkraft.se 
https://www.jamtkraft.se/ 
Säljer laddlösningar från Bee och laddboxar 
från Keba. 
 
FZ Elektro 
info@fz-elektro.se 0706-636396 
Installation och service av laddstationer, bl.a 
Chargestorm, Garo, Eldon, Eways 
http://www.fz-elektro.se/Kontakta-oss/ 

Jemtel 
063-512220, info@jemtel.se 
https://www.jemtel.se/ 
 
 

JN Solar 
Sven Olofsson, 070-662 98 02  
sven@jnsolar.se http://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 
http://johnsons-el.se/ 
Kundanpassade lösningar, installerar laddboxar 
från bl.a Garo, Chargestorm och Charge Amps 

Sunavia 
info@sunavia.se 063 – 12 21 81  
Erbjuder olika lösningar, mestadels laddboxar 
från Garo och EVBOX. 
https://www.sunavia.se  
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