
mer att nu närmast arbeta med: 
• handlingsplan för elektrifieringen av vägar 
• genomförandeplaner för de regionala elektrifie-

ringspiloterna
Läs mer om Elektrifieringskommissionen och dess 
arbete på regeringens webbsida.

VITA VÄGAR – NU ÄR HJULEN I RULLNING
I februari öppnade äntligen Trafikverket utlysningen 
för stöd till snabbladdare längs större vägar i vårt 
område. Utlysningen gäller en möjlighet att få upp 
till 100 % stöd för investering i 150 kW-laddare på 
6 platser i Västernorrland och 9 platser i Jämtlands 
län längs prioriterade vägsträckor där det idag är 
mer än 10 mil mellan möjligheter till snabbladd-
ning. Projektet anordnade ett webbinar för kommun, 
bransch och intresserade aktörer på utlysta platser 
tillsammans med Trafikverket. Vi presenterade kort 
om elbilar och laddning samt tips på hur man gör för 
att tillgänglighetsanpassa laddplatser. Webbinaret 
filmades och finns tillgängligt här. Vi har också gjort 
ett utskick med kontaktpersoner på berörda kommu-
ner och elnät för att underlätta för aktörer som vill 
etablera sig på utlysta platser i våra län. Utlysning-
en stänger 9 april och tilldelning sker inom någon  
månad till de aktörer som begärt lägst stöd.

ENERGIMYNDIGHETEN TAR ÖVER
Energimyndigheten har övertagit ansvaret för Sveriges 
laddstationsdata i den norska databasen Nobil. Det 
innebär att Energimyndigheten tar ett större ansvar för 
att uppdaterad och korrekt data finns tillgänglig gratis 
för den som vill utveckla en karttjänst eller en resepla-
nerare. 

Om du skulle upptäcka en publik laddstation som 
saknas eller inte fungerar kan du anmäla detta via  
Energimyndighetens hemsida. 

Läs mer om Energimyndighetens nya uppdrag på 
deras hemsida. 
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Vi har kommit en bit in i 2021 och projektet rull-
lar alltjämt på i snabb takt. I detta nyhetsbrev 
kommer vi att, förutom att lyfta några starka 
resultat från projektet, blicka utåt på vad som 
händer i vår omvärld som kan vara av intresse. 
Samt presentera projektets nya medarbetare.

 Det rådande läget i samhället har påverkat oss alla 
på olika sätt och så även projektet. Och för att kunna 
hantera detta så har vi ansökt och blivit beviljad för-
längning av projektet till september 2022. Tack vare 
detta har vi nu möjlighet att disponera om resurserna 
på bättre sätt. 

Framöver är vår plan och ambition att arbeta mer 
med en sektor som drabbats hårt av pandemin, näm-
ligen destinationerna. Vi vill hjälpa dem att ställa om 
och vara än bättre rustade för gäster när de börjar 
återvända igen. Och vi vill så klart hjälpa så många som 
möjligt. Så om du, eller någon som du känner, skulle 
vilja vara med tveka inte; ta kontakt med någon av oss.

ELEN, FORDONEN OCH FRAMTIDEN
Regeringen har startat upp ett brett arbete för att 
skynda på elektrifieringen och under hösten 2021 ska 
det finnas en elektrifieringsstrategi framtagen. Den 
ska skapa förutsättningar för en snabb, smart och 
samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering. Parallellt 
har regeringen tillsatt en Elektrifieringskommission 
för att framför allt påskynda arbetet med elektrifie-
ringen av transporter, inte minst de tunga transpor-
terna. I kommissionen finns bland annat företrädare 
för transportbranschen, energibolag, flyg och sjöfart 
samt regioner. 

Anna Pettersson, direktör på Region Västerbotten, 
finns med i kommissionen och projektledningen har 
haft möte med henne och lyft frågor som driftsbidrag 
för snabbladdare och vikten av att laddplatser byggs 
tillgängliga för alla. Elektrifieringskommissionen kom-

Nya utlysningar, nya nätverk & nya ansikten
WWW.BIOFUELREGION.SE/SISL

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-elektrifieras/el-1/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-elektrifieras/el-1/
https://vimeo.com/513389073
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/energimyndigheten-tar-over-registrering-av-laddstationer-i-sverige/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/energimyndigheten-tar-over-registrering-av-laddstationer-i-sverige/
http://www.biofuelregion.se/sisl


- Denna etablering kommer att underlätta för  
länets invånare och besökare att köra elbil och 
det känns som ett stort och viktigt kliv framåt för 
att kunna driva omställningen mot fossilfria trans-

porter i regionen. Bräcke blir först ut av stationer-
na längs Mittstråket där vi under 2021–2022 ska 

etablera ett stort antal laddare säger Caroline Hildahl, 
projektledare för ”Ladda Mittstråket” på Jämtkraft. 

FÖRSTA SNABBLADDAREN I KRAMFORS
Snabbladdaren vid Gallerian Christoffer i 
Kramfors centrum är nu i drift.

Snabbladdstationen är en DC-laddare 
med en effekt på 50 kW och har även säll-
skap av en destinationsladdare på 22 kW. Totalt 
finns därmed fyra laddplatser för elbilar utanför 
gallerian. 

Ullånger är nästa kandidat för snabbladdare i 
kommunen då platsen ligger med i Trafikverkets ut-
lysning av snabbladdare längs större vägar som 
pågår just nu.

– Kramfors kommun har börjat investeringen i 
laddinfrastruktur och nu hoppas vi att ännu fler ak-
törer vill fortsätta att utveckla laddinfrastrukturen. 
Målet är att få en täckande laddinfrastruktur i hela 
vår kommun, säger Sofia Larsson, hållbarhetsut-
vecklare på Kramfors kommun som ansvarat för pro-
jektet.

Läs mer om laddaren och Kramfors strategiska arbete 
här.

Caroline Hildahl, projektledare för ”Ladda Mittstråket” på Jämtkraft. 
Foto: Kai Lundin.

I Ånge har ICA-handlaren nyligen installe-
rat en snabbladdare, dessa två etablering-
ar gör att luckorna i infrastrukturen längs 
E14 nu har täppts igen. Det är nu som max  

7 mil mellan snabbladdarna längs E14 (om 
vi räknar in Ånge som är en avstickare), men 

på de flesta ställen är avståndet kortare än 4 
mil. 
Malin Leifsson, energi och miljösamordnare i 
Bräcke kommun har sett behov av snabbladd-

ning och att den nu är på plats tror hon gör att 
fler vågar köpa elbil. Faktum är att Bräcke kom-

mun redan ligger över rikssnittet i statistiken 
över antal sålda elbilar. År 2020 var 14 % av de 

nyregistrerade bilarna i Bräcke kommun rena 
elbilar, jämför med 9 % i riket. 

– Vi ligger i framkant, konstaterar Malin Leifs-
son, som också är särskilt glad över att laddplat-

serna i Bräcke är anpassade för människor med 
rullstol. 

Om man ser till utvecklingen generellt växer 
antalet laddare runt om i landet och länet, men de 
flesta är inte alls tillgänglighetsanpassade och kan 
vara omöjliga att använda för den som exempelvis 
sitter i rullstol. 

-På den här platsen har vi försökt beakta de här 
frågorna genom att exempelvis skapa mer utrymme 
mellan laddplatserna och se till att påkörningsskydden 
inte är i vägen för de som är rullstolsburna, säger Moa 
Breivik. 

EFTERLÄNGTAD LADDARE INVIGDES I BRÄCKE
Den 18:e februari invigdes en ny laddstation i 
Bräcke. Bee Charging Solutions AB har instal-
lerat en snabbladdare vid järnvägsstationen 
och Jämtkraft har inom projektet ”Ladda 
Mittstråket” installerat ytterligare åtta ladd-
punkter för elbilar på samma plats. 

- I och med detta går Bräcke från att vara 
en vit fläck på laddkartan till en av de bättre  
orterna i Jämtlands län när det gäller publika ladd-
stationer och det är vi stolta över. Vi har behövt 
knäcka några kluriga nötter för att nå hit, men med 
ett bra samarbete mellan kommunen, regionen 
och laddoperatören Bee så har vi lyckats, säger 
Moa Breivik, infrastruktursamordnare på Region 
Jämtland Härjedalen.

https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/nyheter/nyheter---bygga-bo--miljo/2021-02-24-forsta-snabbladdstationen-i-kramfors-kommun-i-drift.html
https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/nyheter/nyheter---bygga-bo--miljo/2021-02-24-forsta-snabbladdstationen-i-kramfors-kommun-i-drift.html


TILLGÄNGLIGHET
Vi fortsätter arbeta mycket 
med tillgängliga laddplatser 
i projektet och har därför 
tillsammans med flera av 
våra samarbetsparter star-
tat Nätverket för tillgängliga 
laddplatser som är tänkt för 
aktörer som vill arbeta med 
frågan på lokal, regional  
eller nationell nivå. I dagslä-
get är bl.a. representanter 
från BioFuel Region, Region 
JH, Personskadeförbundet 
RTP Umeå/Västerbotten/
Göteborg, DHR Umeå/
Trollhättan/Riks, Länsstyrelser i flera län samt projek-
tet FASTR (Jönköpings län) aktiva i nätverket, som är 
öppet för alla som vill vara med och driva frågor kring 
tillgänglig laddning. Vill du engagera dig i nätverket  
kontakta johan.lagrelius@biofuelregion.se

En av nätverkets första aktiviteter har lett till att i 
samarbete med Göteborgs Energi utforma en tillgäng-
lig snabbladdarstation samt att fler av de 500 laddplat-
ser som etablerades i Göteborg under hösten blir till-
gängliga. Se film om samarbetet här:

UPPHANDLINGAR
SKL Kommentus genomför nu en upphandling av ladd-
punkter, som avser både snabb-, destinations- och 
normalladdning samt tillhörande tjänster. De använder 
sig av dynamiskt inköpssystem (DIS) och det innebär 
att leverantören först kvalificerar sig i en eller flera ka-
tegorier. Därefter finns möjlighet att lämna anbud på 
enskilda anbudsinbjudningar, men det finns inget krav 
på att leverantören måste lämna anbud. Upphandling-
en är öppen till 2026 så att det ger möjlighet att vara 
leverantör 5 år framåt. Mer information om upphand-
lingen finns här.

Kommuner och regioner som vill investera i  
elbilsladdning kan använda sig av SKL:s DIS och slipper 

därmed göra en egen upphandling, vilket kan underlätta 
och snabba på processen. Hittills har inte så många leve-
rantörer kvalificerats sig i DIS:et och vi skulle därför vilja 
uppmana leverantörer att göra det och därmed skapa 
möjligheter till framtida affärer.

VIRTUELLA BILHANDLARGRUPPEN
Energikontorets virtuella bilhandlingsgrupp växer och 
nu är vi ca 220 medlemmar, men vi vill bli fler! 

Som medlem i gruppen kan du bland annat få  
inspiration och hjälp inför ditt nästa, lite mer hållbara, 
bilinköp. 

Genom gruppen hoppas vi öka kunskapen om och 
efterfrågan på biogas - och laddbara bilar. Detta gör vi 
genom att användarna får dela med sig av sina upp-
levelser, sprider information och erbjuder rådgivning.

BONUS/MALUS
Syftet med bonus-malus är att bidra till att uppnå  
målet om en fossilfri fordonsflotta. Detta sker genom 
att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av 
koldioxid premieras med en bonus, och fordon med 
relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre 
skatt, malus. 

Från 1 april 2021 sker visas förändringar i systemet 
som innebär att: 
• Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt  

tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
• Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att  

koldioxidbeloppet ökar till 107 kronor per gram 
om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram 
koldioxid per kilometer och till 132 kronor per 
gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldi-
oxid per kilometer.

• Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av  
bonus sänks till 60 gram koldioxid per kilometer.  

• Det högsta bonusbeloppet som ges till fordon som 
släpper ut noll gram koldioxid höjs till 70 000 kronor. 

• Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp 
över noll blir 45 000 kronor.

VILL DU GÅ MED? KLICKA HÄR!

LADDHYBRIDSKOLLEN - EN DIGITAL HJÄLP 
En utmärkt översikt av de cirka 200 elbilar och 
laddhybrider som finns på den svenska markna-
den. Här samlas teknisk information som t.ex. 
dragvikter, passagerantal och även totalkostnad 
för ägande som går att söka, filtrera och sortera

HTTPS://LADDHYBRIDKOLLEN.SE/

mailto:johan.lagrelius%40biofuelregion.se?subject=
https://www.goteborgenergi.se/Files/Webb20/BILDER/Bilder som INTE finns i GE%e2%80%99s bildbank/GBG_Energi_Laddplats_v2_1080_16x19_6_SUBS_v2.mp4
https://www.opic.com/upphandling/laddningspunkter-2018-2-(skl-kommentus-inkopscentral-ab-stockholm)-aid52b42001644b9ec6989dee4de1591869/?q=skl%20kommentus%20ink%C3%B6pscentral&p=1
https://www.opic.com/upphandling/laddningspunkter-2018-2-(skl-kommentus-inkopscentral-ab-stockholm)-aid52b42001644b9ec6989dee4de1591869/?q=skl%20kommentus%20ink%C3%B6pscentral&p=1
https://www.goteborgenergi.se/Files/Webb20/BILDER/Bilder som INTE finns i GE%e2%80%99s bildbank/GBG_Energi_Laddplats_v2_1080_16x19_6_SUBS_v2.mp4
https://www.facebook.com/groups/429586351118455
https://laddhybridkollen.se/


NYA PROJEKTMEDARBETARE
Från och med årsskiftet har projektet fått ett tillskott 
på två nya medarbetare i Jämtlands län; SARA NORD-
STRAND & FREDRIK ALM.

Sara kommer närmast från ett uppdrag där hon har  
arbetat med energieffektiviseringar i små och medel-
stora företag. Fredrik har senast arbetat med minska-
de utsläpp kopplat till tjänsteresor och arbetspendling.

De bidrar med nya perspektiv som vi tror kom-
mer generera nya idéer och lösningar. Och när de inte  
arbetar med elfordon så gillar båda att ladda upp med 
energi i skidspåren. 

NY MÄRKNING INFÖRD
Den 20 mars infördes en ny märkning av nyproduce-
rade laddbara fordon och publika laddstationer inom 
EU. Detta är en del i att förenkla för konsumenterna att 
välja rätt kontakt för sitt fordon. Märkningen kommer 
även att innebära att all befintlig publik laddinfrastruk-
tur ska märkas upp. Bilden nedan visar hur märkning-
en för växelströmsladdning kommer att se ut.

För mer information läs Bil Swedens artikel eller besök 
EU:s informationssida. 

PROJEKTLEDARE SISL MELLERSTA NORRLAND

Fredik Alm
projektledare Jämtland/Härjedalen
fredrik.alm@regionjh.se
073 712 50 64

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

www.biofuelregion.se/sisl

NYTT INFOBLAD OM BRAND

Vi får ofta frågor om 
elbilar och bränder 
i olika samman-
hang. För att möta 
denna efterfrågan 
på kunskap har vi 
försökt att samman-
ställa det aktuella 
kunskapsläget i ett  
infoblad som finns 
att ladda ner på  
BioFuel Regions 
hemsida.

LADDA NER INFOBLADET!

ANSÖKNINGSPERIOD 2 
ÖPPEN 13-27 APRIL

INFORMATIONSTILLFÄLLE
14 APRIL KL 13-16

Foto: Privat.

https://www.bilsweden.se/i-debatten/pressmeddelanden/ny-markning-for-laddstationer-och-laddbara-fordon
https://fuel-identifiers.eu/
mailto:fredrik.alm%40regionjh.se?subject=
mailto:johan.lagrelius%40biofuelregion.se?subject=
http://www.biofuelregion.se/sisl
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasternorrland/2021-03-29-ny-chans-till-information-och-radgivning-om-klimatklivet.html
https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

