
laddhybridsmodeller att välja på har också ökat, nu har 
i stort sett alla bilmärken laddbara bilar att erbjuda i sitt  
sortiment. Den vanligast förekommande elbilen i Sveri-
ge är Renault Zoe tätt följd av Tesla Model 3 och Nissan 
Leaf.

LADDHYBRIDER
Av de laddbara bilarna är 60 procent laddhybrider,  
utrustade med både förbränningsmotor och elmotor. 
Vanligast är att eldriften kombineras med bensin, men det 
finns också dieseldrivna laddhybrider. Under december  
lanserades en nyhet för Sverige. Det finns nu möjlighet 
att köpa laddhybrider som drivs med el och etanol via 
ett företag baserat i Umeå och Örnsköldsvik. 

Det pågår för närvarande en diskussion om hur  
miljövänlig laddhybriderna egentligen då det är svårt 
att mäta de verkliga utsläppen. Ska miljönyttan vara 
stor med en laddhybrid så ska den ha möjlighet till 
längre sträckor på el (mer än 4 mil) och laddas ofta. 
Dessutom är det bra att kolla bränsleförbrukningen 
när den inte går på el. Vår erfarenhet är att det finns 
laddhybrider som är törstiga, men att det också finns 
exempel på modeller som är bränslesnåla.

VITA VÄGAR – EN RIKTAD UTLYSNING
Trafikverket har blivit tilldelade 50 miljoner kronor per 
år för perioden 2020–2022 till ett riktat investerings-
stöd för att bygga snabbladdare vid stora vägar där 
det idag är mer än 10 mil mellan laddstationerna. Stö-
det kan täcka upp till 100 procent av investering och  
installation, men har som motkrav att den som ansöker 
driftar laddstationen i minst 5 år. Första utlysningen nu 
i höst gällde ett antal platser i södra Sverige samt plat-
ser längs E10 i Norrbotten.

I vår kommer turen till Jämtlands och Västernorr-
lands län där ett tjugotal platser är föreslagna till  
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Nu står julen för dörren och ett nytt år vän-
tar runt hörnet. Inom projektet kan vi, likt alla  
andra, se tillbaka på ett år som inte alls blev vad 
vi hade planerat för. Vi fick tänka om och göra 
andra prioriteringar vilket har gjort att saker blev 
genomförda på nya sätt. Det blev inte riktigt den 
höst som vi hade tänkt oss, men det blev ändå 
väldigt bra när vi summerar. 

 Hösten 2020 har fortsatt vara händelserik för  
projektet och vi kan se tillbaka mot en mycket positiv 
utveckling. Det händer mycket på många fronter, så 
här vill vi dela med oss av en del av det som har hänt 
under den här perioden och blicka lite framåt mot vad 
som komma skall på andra sidan detta år.

LADDBARA BILAR: FÖRSÄLJNING OCH STATISTIK
Ungefär 3 procent, eller drygt 160 000, av bilarna 
i Sverige är idag laddbara. Antalet har ökat kraftigt  
under året och av nybilsförsäljningen så står de ladd-
bara bilarna för 30 procent. Antalet nya elbils- och 

Fortsatt full fart framåt - och bokslut för ett 
väldigt annorlunda år

WWW.BIOFUELREGION.SE/SISL

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-till-snabbladdningsstationer-for-elfordon/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-till-snabbladdningsstationer-for-elfordon/
http://www.biofuelregion.se/sisl


KLIMATRÅDGIVNING
I januari öppnar en ny ansökningsomgång för Klimat-
klivet och håller öppet 18–29 januari.

Liksom i höstas anordnar vi ett digitalt informa-
tionsmöte om möjligheten till investeringsstöd till  
publika laddstationer och andra åtgärder via Klimat- 
klivet tillsammans med länsstyrelserna i Jämtlands och  
Västernorrlands län. Vi erbjuder också ansökande  
enskild rådgivning.

DIGITALA INVIGNINGAR AV SNABBLADDARE
Under hösten har två snabbladdare i Mellersta 
Norrland invigts, en i Sollefteå och en i Hede! 

I båda fallen var det lokalt engagerade 
aktörer som såg till att etableringarna blev 
möjliga, Sollefteå kommun respektive energi- 
bolaget Fyrfasen. Roger Johansson, ordfö-
rande för utskottet för samhällsutveckling 
i Sollefteå kommun förklarade under invig-
ningen att detta är början till kommunens 
resa mot fler laddare och annan förnybar 
drivmedelsinfrastruktur. Stina Eriksson, som 
är hållbarhetsstrateg, berättade att ladda-
ren är lite unik eftersom den dels är tillgäng-
lighetsanpassad, dels är placerad alldeles 
intill kommunens egna vattenkraftverk vid 
Sollefteåforsen. 

INFORMATIONSMÖTE OM KLIMATKLIVET 
TISDAG 19 JANUARI KLOCKAN 10.30 – 12.00 

Anmäl dig till informationsmötet senast tisdag 12 
januari.

Enskild rådgivning
Behöver du extra stöttning i ansökningsprocessen? 
Boka ett rådgivningstillfälle per telefon. Du får tala 
med Länsstyrelsens handläggare och experter inom 
energi och klimat.

Maila din bokningsförfrågan till Jimmy Nilsson 
(Jämtland) eller Therese Åkerlund (Västernorr-
land) senast 12 januari. Ange vilken tid du vill boka 
och beskriv investeringen du vill diskutera.

Tisdagen den 19:e januari. Bokningsbara tider:
13.00-13.45|14.00-14.45|15.15-16.00|16.15-17.00

Onsdagen den 20:e januari. Bokningsbara tider:
08.15-9.00|09.15-10.00|10.15-11.00|11.15-12.00

utlysningen och projektet har varit mycket involverade 
i dialogerna med Trafikverket och kommunerna för att 
ta fram förslag på bra platser längs det prioriterade 
vägnätet.

Utlysningen öppnar i februari/mars och är öppen 
cirka 8 veckor. Vi kommer att arbeta hårt för att matcha 
lokala markägare/intressenter med laddoperatörer 
som vill bygga på våra prioriterade platser i regionen 
för att se till att få bra ansökningar till alla platser som 
utlyses i denna omgång. 

NYTT RAMAVTAL FÖR LADDSTATIONER
Det dynamiska inköpssystemet (DIS) lanserades under 
2020 men drogs tillbaka på grund av juridiska problem. 
Det finns en ambition att nylansera det strax efter 
årsskiftet. Målet är att det ska innehålla lösningar för  
normalladdning, snabbladdning samt laddoperatörs-
tjänster. De aktörer och utrustning som kommer finnas 
i systemet uppfyller yrkesmässiga respektive tekniska 
krav. Systemet kommer kompletteras med ett antal 
dokument som ska stödja de upphandlande aktörerna 
såsom en inköpsvägledning och en grundläggande 
checklista. DIS:et blir förhoppningsvis ett bra verktyg 
för kommuner, regioner och kommunala bolag när de 
ska installera laddning. Eftersom det är ett DIS så inne-
bär det att det kan tillkomma nya aktörer och tekniska 
lösningar under avtalstiden, på så sätt kan eventuella 
nya aktörer på marknaden eller nya tekniska lösningar 
adderas längre fram.

WEBBINARIER
Vi i projektet har under året jobbat hårt för att lyfta hur 
viktigt det är att laddplatser byggs tillgängliga och inklu-
derande. I oktober hölls ett webbinarium på just detta 
tema tillsammans med Elbilslandets Syd som inneburit 
bra spridning av informationen och många nya kontakter. 

Det uppstår lätt många frågor vid projektering, upp-
handling och installation av laddboxar. Framförallt när 
många laddpunkter ska byggas. För att försöka hjälpa 
kommuner och bostadsrättsföreningar att bli bättre  
beställare anordnade vi en utbildning uppdelad på två 
tillfällen som vi kallade Elbilsladdning i praktiken. I utbild-
ningen som genomfördes i samverkan med Easychar-
ging försökte vi ge fördjupad information om t.ex lastba-
lansering, kommunikationsprotokoll m.m. Intresset för 
utbildningen var stort, totalt deltog ca 80 personer.

Vill du också ta del av de genomförda webbinarierna? 
Gå in på vår kunskapssida om elfordon. Scrolla ned tills 
du hittar det du söker.

https://www.facebook.com/sollefteakommun/posts/3430400807042345
https://fb.watch/2n3d3xkDTY/
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jamtland/2020-12-03-valkommen-pa-information-och-radgivning-om-klimatklivet.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---jamtland/2020-12-03-valkommen-pa-information-och-radgivning-om-klimatklivet.html
mailto:jimmy.nilsson%40lansstyrelsen.se?subject=
mailto:therese.akerlund%40lansstyrelsen.se?subject=
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/laddningspunkter-2018-2/
https://biofuelregion.se/kunskap/elfordon/


Vid båda invigningarna deltog ett fåtal personer 
på plats och invigningarna spelades in. I Sollefteå  
arrangerades en temavecka om elbilar och laddning i  
samband med detta som innehöll en webbföreläsning 
och extra information om laddbara lösningar hos lokala 
bilhandlare.

Fyrfasens snabbladdare i Hede täppte igen ett hål i 
laddinfrastrukturen vilket välkomnades av Härjedalens 
kommun och företagarföreningen i Hede. Fyrfasens 
VD Cecilia Norberg berättade att det kommer många 
turister till Härjedalen både sommar och vinter som 
vill köra laddbart, och att Fyrfasen vill se till att de har 
möjlighet att ladda på vägen 

Vi inom SiSL har stöttat i processen för att få dessa 
laddare på plats och gläds åt att laddinfrastrukturen nu 
är ännu lite bättre i Mellersta Norrland.

PÅ GÅNG
Inför fortsättningen av projektet planerar vi 
för att återuppta möten och träffar som inte  
kunnat hållas på grund av rådande läge, t.ex. dialoger 
med regionens destinationer. 

Vi kommer också arbeta för att följa upp och ta  
vidare designstudenternas utmärkta arbete kring  
lösningar för tillgängliga snabbladdare. 

PLANERADE AKTIVITETER SOM STARTAR UPP 
VÅRENS ARBETE INOM PROJEKTET: 
1 januari

Vid årsskiftet införs en skattereduktion för privat-
personer som investerar i investeringar i ”Grön 
teknik” dvs. Laddbox, energilagring eller solceller.  
Naturvårdsverkets ”Ladda bilen stöd” kommer dock 
finnas kvar för företag, organisationer och BRF.

19–20 januari
Information och rådgivning om Klimatklivet.  

Behöver du extra stöttning i ansökningsprocessen? 
Boka ett rådgivningstillfälle. Du får tala med Läns-
styrelsens handläggare och experter inom energi 
och klimat.

Föreläsningar om laddstolpar & laddning av elbilar
Målgrupp: Brf, företag & fastighetsägare.
Föreläsare Lena Jonsson, BioFuel Region. 
Tis 26/1, kl 08 - 09 eller kl 13 – 14

Målgrupp: Villaägare.
Föreläsare: Västernorrlands energi- och  
klimatrådgivare.
Tors 28/1, kl 18 - 19
Anmälan senast 24/1: 
https://simplesignup.se/event/175322 

Föreläsningarna sker via webben.

Januari/februari
Erfarenhetsutbyte med kommuner om bilpool  
och egna fordon.

Februari/mars
Trafikverkets utlysning av snabbladdare i de fem 
nordligaste länen.

GOD JUL!

PROJEKTLEDARE 
SISL MELLERSTA NORRLAND
Moa Breivik
projektledare Jämtland/Härjedalen
moa.breivik@regionjh.se
070 632 63 96

Johan Lagrelius
projektledare Västernorrland 
johan.lagrelius@biofuelregion.se
070 345 25 56

www.biofuelregion.se/sisl

Cecilia Norberg, VD Fyrfasen.

https://vimeo.com/486685412
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2020/2020/nyskattereduktionforprivatpersonersominstallerargronteknik.5.676f4884175c97df4192b91.html
https://simplesignup.se/event/175322 
http://www.biofuelregion.se/sisl

