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Med sommaren i full blom och med semester 
inom räckhåll för många kan vi se tillbaka på ett 
mycket produktivt arbetsår för projektet. Vi har 
genomfört två mycket lyckade samarbeten med 
studenter vid Umeå universitet, mer laddinfra-
struktur har kommit på plats och vi har genom-
fört en givande halvtidsutvärdering som visar att 
vi är på rätt väg, nu gäller det bara att växla upp 
och öka takten.

  Hösten 2019 och våren 2020 har varit ett intensivt 
år för projektet. Vi har genomfört mycket aktiviteter 
med god uppslutning, såväl på plats i projektområdet 
som online. När vi sammanfattar projektet hittills kan 
vi konstatera att vi genomfört över 200 olika aktivite-
ter, t.ex. informations- och rådgivningsaktiviteter, en 
kompetenshöjning kring elbilar och laddinfrastruktur 
som kommit närmare 1 800 individer till godo. Därtill 
har cirka 100 företag och organisationer fått stöd, råd-
givning, utbildning och hjälp med t.ex. ansökningar.

Vårt arbete med tillgänglig laddning har rönt stort 
intresse nationellt och är verkligen en profilfråga där vi 
ligger långt framme. Något som också visade sig när vi 
fick möjlighet att presentera frågan i början av året på 
Transportforum 2020 i Linköping.

Vi fortsätter alltjämt vårt arbete med snabbladdar-
dialoger och fortbildning av grupper som kan ha intres-
se och nytta av att lära sig mer om laddinfrastruktur för 
olika ändamål. 

HALVTIDSUTVÄRDERING
I maj månad genomfördes en halvtidsutvärdering för 
projektet som visade att vi ligger bra till i förhållande 
till våra mål. Antalet laddpunkter i länen har ökat från 
436 vid projektstart till 685 vid årsskiftet 2019. Under 
samma period har antalet laddbara bilar ökat från  
1 172 till 2 030 i Jämtland och Västernorrland.

HEMSIDAN
Projektets webbsida har fått en ny och uppdaterad 
layout som ska göra det tydligare och enklare att hitta  
information om laddning och elbilar. Vi har satt besö-
karen tydligare i fokus och organiserat innehållet uti-
från kunskapsbehov och målgrupper. 

Den nya layouten har utformats med fyra huvud-
sakliga ingångar: 

• Skaffa laddbar bil
• Ladda elbil
• Fixa laddplats
• El som drivmedel

Här har vi samlat svaren på frågor som vi får ofta från 
privatpersoner och organisationer i en slags FAQ. Klicka 
på länken nedan för att komma direkt till webbsidan.

www.biofuelregion.se/sisl 

Ett elbilsprojekt som bidrar och gör skillnad
WWW.BIOFUELREGION.SE/SISL

2018 - 2020

Resultatet av stöd som projektet bidragit med i samband 
med olika processer.
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FUNKTIONELL DESIGN
Under våren har vi haft 
ett tillgänglighetsprojekt 
tillsammans med stu-
denter från Designhög-  
skolan vid Umeå universitet 
där de har undersökt hur  
publik laddning skulle 
kunna göras mer tillgänglig  
genom funktionell design. 

Samarbetet var väldigt  
givande och vi fick många 
intressanta och smarta för-
slag på lösningar. Flera av lösningarna fokuserade på 
laddhandtag och skärm då de har uppenbara problem 
som upplevs som möjliga att lösa genom mindre änd-
ringar av designen. 

STUDENTER HJÄLPTE ÅNGE KOMMUN
Ett annat väldigt lyckat samarbete med Umeå univer-
sitetet var när studenter från Industriell ekonomi och 
Teknisk fysik undersökte Ånge kommuns fordonsflotta.

Genom inventering och intervjuer kunde studen-
terna visa att det finns potential för förbättringar inom 
ramen för den befintliga verksamheten. Exempelvis 
identifierades fordon som var överdimensionerande 
i förhållande till uppdrag, dessa skulle kunna bytas ut 
mot mindre och energieffektivare fordon. Och en så 
stor del som upp mot hälften av fordonen bedömdes 
kunna ersättas med elbilar utifrån hur de används i 
dagsläget.  

Förslag på tillgänglig design av en laddstation. Design och illustration: 
Nikita Zatonskiy.

Redovisningen av resultaten skulle normalt sett ha  
varit en väldigt praktisk och fysisk demonstration av 
studenternas designer, men rådande samhällsläge  
våren 2020 satt stopp för detta vilket så klart var  
tråkigt. En positiv konsekvens av det digitala formatet 
var bredare uppslutning vid slutpresentationen från 
intressenter och branschfolk. De såg potential i stu-
denternas idéer och vi kommer tillsammans att jobba 
vidare för att förverkliga några av dem så att laddarna 
framöver ska bli tillgängliga för alla.

Länk till nyhet om samarbetet med Designhögskolan.

Förslag på tillgänglig design av en laddstation. Design och illustration: 
William Lantz Winberg.

Förslag på tillgänglig design av en 
laddhandske. Design och illustra-
tion: Ellinor Werner.

Studenternas arbete kommer att vara en del i underla-
get för Ånge kommuns fortsatta arbete mot att minska 
sitt klimatavtryck.

Länk till nyhet om samarbetet med Umeå universitet.

https://biofuelregion.se/kategori/nyheter/#/pressreleases/studenter-designar-laddplatser-tillgaengliga-foer-alla-3000175
https://biofuelregion.se/kategori/nyheter/#/news/enkel-inventering-kan-ge-stor-besparing-404005


FLER SNABBLADDARE TILL STAD OCH LAND
I delar av Mellersta Norrland är infrastrukturen av 
snabbladdare relativt väl utbyggd, men i vissa mer 
glest befolkade delar har ännu ingen aktör valt att 
bygga snabbladdare. Etableringen där är förenad med 
höga kostnader och för närvarande låga intäkter. Det 
är dock inte bara ekonomin som utgör ett hinder, att 
hitta en lämplig plats och en positiv markägare kan 
också vara en utmaning.

Under hösten 2019 prioriterade Region Jämtland 
Härjedalen fem orter (Bräcke, Järpen, Hede, Hammar-
strand, Strömsund) att fokuserat jobba vidare med för 
att komplettera befintlig infrastruktur på ett bra sätt. 
Vi initierade dialogmöten på de olika platserna tillsam-
mans med kommun, elnätsägare, lokala energibolag, 
näringslivskontor och andra relevanta aktörer. Tillsam-
mans försökte vi hitta finansiering som skulle komplet-
tera det statliga investeringsstödet Klimatklivet samt 
identifiera lokaliseringar på de olika orterna som var 
bra ur bilistens perspektiv, ur nätägarens perspektiv 
och där det fanns en positiv markägare. 

Arbetet har varit en process som gått både framåt och 
bakåt men vi har på olika sätt lyckats hitta hela finan-
sieringen för etablering av snabbladdare på samtliga 
dessa platser och även operatörer som vill ta driften 
på de flesta platserna. Finansiering hittades via exem-
pelvis bygdemedel, fonder, kommunala medel samt 
stöttning från lokalt energibolag. I vissa fall hittades 
driftsoperatörer via dialogmöten och i andra fall via 
upphandling. I Järpen invigdes snabbladdaren under 
december, och vi har höga förhoppningar om att kun-
na inviga snabbladdare i Bräcke, Hammarstrand, Hede 
och Strömsund under senare delen av 2020. 

Under våren påbörjades ett liknande arbete i  
Västernorrlands län med fokus på Ramsele, Junsele, 
Kramfors, Ullånger och Ånge.  Arbetet visar att det 
krävs mer än nuvarande tillgängliga insatser för att vi 
ska få en bra laddinfrastruktur i hela landet. Oftast är 
det driftskostnaderna som är den största utmaningen 
och det finns inget driftsstöd idag. 

INVESTERINGSSTÖD
Det finns investeringsstöd för elbilsladdning som kan 
täcka halva investeringen, beroende på vilken aktör 
som ansöker och hur laddaren ska användas så finns 
flera ingångar.

• Publik laddning. För besökare och tillfälliga  
gäster. Ansökning öppen 21–30 september. 

• Privatpersoner. För egen laddstation vid  
hemmet. Ansökan är öppen så länge det finns 
resurser.

• Bolag, kommuner, landsting och stiftelser. För 
laddning i den egna verksamheten och för anställ-
da. Ansökan är öppen så länge det finns resurser.

• Bostadsrättsföreningar och samfälligheter. 
Laddning för medlemmar. Ansökan är öppen så 
länge det finns resurser.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Trafikverket har också nyligen fått  i uppdrag att betala 
ut stöd som ska främja etableringar av snabbladdare på 
större vägar där infrastruktur idag saknas. Investeringar 
kan komma att finansieras upp till 100%. Vilka vägar som 
kommer att omfattas undersöks för närvarande och mer 
information om detta kommer i höst.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

NYTT RAMAVTAL
SKL Kommentus har nu lanserat sitt dynamiska  
inköpssystem för laddningspunkter, dvs. olika typer av 
elbilsladdare. De har även tagit fram olika stöddoku-
ment som hjälper de som vill göra avrop, checklistor, 
kravlistor m.m. Till dags dato har bara två leverantörer 
kvalificerats, men fler tillkommer den närmaste tiden 
enligt SKL Kommentus.

Läs mer på SKL Kommentus webbsida

STRATUS - ELFORDON I NORRBOTTEN
Samverkansprojektet STRATUS har startat och  
projektleds av Energikontor Norr. BioFuel Region  
ansvarar för ett arbetspaket kring elektrifierade trans-
porter och laddstrate-
gier. Projektet kommer 
att pågå 2020–2021. 
Mer om projektet finns 
att läsa på projektets 
webbsida.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-till-snabbladdningsstationer-for-elfordon/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/fordon/laddningspunkter-2018/
https://energikontornorr.se/projekt/stratus/


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

#ÖKA TAKTEN
Öka takten är en ny podd från Energikontor Region 
Jämtland Härjedalen som vill påverka omställningen 
till ett fossilfritt samhälle. Programledare är Jimmy  
Anjevall som också arbetar med SiSL Mellersta. I två 
avsnitt ligger fokus på elbilar och laddinfrastruktur. 
Podden Öka takten hittar ni på Poddverandan eller där 
poddar finns. 

LASTBILSTRÄFFEN BLEV ELEKTRISK
I början av september deltog vi på Lastbilsträffen i 
Ramsele. Som ett led i det 
elektriska temat anordna-
de vi paneldiskussioner, 
branschpresentationer 
och inspirationsföreläs-
ning. Det fanns också 
möjlighet att få in-
formation och ställa 
frågor  om elektris-
ka tunga fordon. 
I anslutning till 
Lastbi lsträffen 
anordnade vi ock-
så en halvdagsutbildning för upphandlare 
om eldrivna och förnybara transporter. 

COVID -19
Rådande situation har givetvis även påverkat detta 
projekt. En rad planerade aktiviteter har fått ställas in 
eller organiseras om till att ske online. Detta har fått till 
följd att vi har fått lägga om en del av vår planering och 
anpassa den fortsatta verksamheten i närtid utifrån de 
nya förutsättningarna. Det har inte bara varit negativt, 

vi har t.ex. kunna inkludera fler i vissa aktiviteter och 
fått en större räckvidd. Men i det långa perspektivet 
är det så klart en begränsning att inte kunna resa och 
besöka intressenter som tidigare.

I skrivande stund finns det inga nya riktlinjer gäl-
lande resande och större träffar, men vi följer givetvis 
händelseutvecklingen nära och anpassar vårt arbete 
efter rådande förutsättningar. 

KOMMUNIKATÖR FÖRSTÄRKER
För att få större utväxling på projektet och öka synlig-
heten av våra aktiviteter och resultat har Simon Oja på 
BioFuel region anslutit till projektet för att arbeta med 
att förstärka den externa kommunikationen. 

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. 

Planerade aktiviteter som startar upp höstens  
arbete inom projektet: 

20 aug Fastighetsmässa Sundsvall
25 aug Webbinarium Klimatklivet
26 aug Fastighetsmässa Härnösand
29 aug Invigning snabbladdare Sollefteå
3 sep  Fastighetsmässa Örnsköldsvik

TREVLIG SOMMAR!

 

Lastbilsträffen  
goes electric!PÅ LASTBILSTRÄFFEN  

I RAMSELE: Seminarie om laddbara lastbilar och andra 

förnybara alternativ

Heidi Andersson berättar 
om livet med elbil i kyla och 

glesbygd, och om att försöka 

leva fossilfritt Ellastbilar och laddhybrider från  

bl a Volvo, MAN och Mercedes 
Även elbilar, lätta lastbilar och  

distributionsfordon kommer attt  

finnas på plats 
Provkörning av nya elbilar och ladd- 

hybrider från flera bilmärken
Nytt på gång från lastbilstillverkarna 

SiSL
SAVE THE DATE: FREDAG 13 SEPTEMBER KL 9-13 

HEIDI ANDERSSON är elvafaldig världsmästarinna i armbrytning och har ett stort engage- 

mang för hållbarhetsfrågor. Tillsammans med maken Björn Ferry och sonen Dante är målet 

att bli planetskötare i världsklass, med siktet inställt mot att leva fossilfritt 2025.
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http://www.biofuelregion.se/sisl
https://poddverandan.podbean.com/

