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Sommaren och hösten har gått i invigningarnas 
tecken, inte mindre än fyra nya snabbladdare 
har uppmärksammats. Och projektet har varit 
representerade på mässor och möten där grun-
den för framtidens infrastruktur tar form.

 I vanlig ordning är det mycket som händer. Vi har fått 
leverans av en utredning om tillgänglighet, Trafikver-
ket försöker släcka de sista vita fläckarna med en fjärde 
utlysning av Vita vägar, och samarbetet med systerpro-
jektet Förnybart i tanken har förstäkts och fördjupats 
ytterligare. Dessutom har projektet stärkt upp ytterli-
gare inför att vi ska ta projektet i mål under nästa år. 

Förstärkningar, invigningar, nätverk och tillgänglighet
WWW.BIOFUELREGION.SE/SISL

Sten Danielsson inviger laddaren i Gäddede. Foto:Elisabet Aagård.

Anna-Lena Jonsson, Ica Nära Ramsele, Johan Lagrelius, BioFuel Region, 
och Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå, vid ingningen i Ramsele. 
Foto: Stina Eriksson.

kontoret för att hålla i invigningen och provkörning av 
både laddbara transportbilar och elbilar. Pilgrimshotel-
let i Gäddede, som upplåtit marken, bjöd på lunch till 
deltagarna som rest flera mil från kringliggande byar 
och samhällen. 

INVIGNING RAMSELE
Så här härligt blev det när vi invigde snabbladdaren i 
Ramsele i augusti. Vi hade också event på torget med 
småelbilarna där vi hade ett trettiotal nya elbilister 
som klarade körkortet. Mycket kul med så bra upp-
slutning och en arbetsseger för samtliga inblandade 
att vi äntligen har fått laddaren på plats i Ramsele! 
Ett arbete som startade redan våren 2020 med träff i 
Ramsele och sedan med mycket pepp och motgångar 
i form av begränsat utrymme i elnätet, har nu äntligen 
gått i mål. Stort tack till alla inblandade som kämpat för 
detta. Laddaren invigdes av Sollefteås kommunalråd  
Johan Andersson tillsammans med Anna-Lena Jons-
son som driver Ica Nära i Ramsele och Johan Lagrelius,  
BioFuel Region. I Ramsele har Eviny satt upp två snabb-
laddare som kan ge upp till 200kW laddeffekt där fyra 
bilar kan ladda samtidigt. Laddarna i Ramsele erbjuder 
snabbladdning med både CCS och CHAdeMO.

JÄMTLANDS NORDLIGASTE LADDARE INVIGD
Den 28 juni invigdes den nordligaste snabbladdaren i 
Jämtland, nämligen Gäddede. Det också på en av som-
marens varmaste dagar! I Gäddede är det Tesla som 
satt upp 3 DC CCS – uttag som laddar på effekter upp 
till 250kW. På plats var flera medarbetare från Energi-
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INVIGNINGAR RÖTVIKEN OCH FÖLLINGE
Onsdag 12 oktober anordnade vi inte mindre än två 
invigningar av nya snabbladdare i Krokoms kommun, 
närmare bestämt i Rötviken och Föllinge. På plats står 
nu två laddare á 50kW i Rötviken och två laddare om 
150kW i Föllinge, samtliga DC CCS. Mer är operatör för 
alla laddplatser. Båda invigningseventen samarrange-
rades tillsammans med Jämtkraft och på plats fanns 
även politiker och tjänstepersoner från Krokoms kom-
mun, installatörer och markägare. Deltagarna fick höra 
mer om SiSL-projektet och om processerna att få lad-
darna på plats tack vare finansiering från Trafikverket 
och Jämtkraft. Vi bjöd på fika och flera deltagare pas-
sade på att nyttja möjligheten att provköra elbilar från 
Jemtbil, Region Jämtland Härjedalen och Jämtkraft. 

Studiebesöket var välbesökt och många fick tillfälle att 
ställa frågor om investeringen till vd Johan Redhe och 
till företagets miljöingenjör Linus Theorell. 

Nyfikna fick också följa med chauffören Stefan  
Andersson på en åktur. Han ser fram emot en ny, tyst-
gående och vibrationsfri arbetsmiljö.

Det börjar också hända mycket när det gäller laddin-
frastrukturen för tunga fordon. SISL har tillsammans 
med det parallella projektet Förnybart i tanken arbe-
tat under en längre tid med att stötta aktörer för att 
få fram ansökningar till Elektrifieringspiloter för tung 
trafik. Till vår stora glädje har flera av dem blivit god-
kända. Om allt går i lås så kommer det finnas kraftfulla 
laddare i Järpen, Östersund, Brunflo, Sveg, Sundsvall, 
Docksta och Örnsköldsvik. Dessutom en tankstation 
för vätgas i Sundsvall.

MINITURNÉ OM ELBILSLADDNING
En liten miniturné med möten om elbilsladdning på 
fyra platser i Örnsköldsviks kommun genomfördes i 
september. Det var välbesökta möten i Bredbyn, Björ-
na, Örnsköldsvik och Sidensjö med viktig dialog om 
laddbehov i kommunens serviceorter. Turnén var en 
kraftsamling för dessa orter inför höstens utlysning 
från Trafikverket, där både Björna och Sidensjö är ut-
pekade platser. Flera lämpliga platser för laddning 
besöktes och elnätskapaciteten undersöktes för att 
kratta i manegen för aktörer som är intresserade av att  
etablera snabbladdare.

Jimmy Anjevall, Jämtkraft, och Anders Berg, Jämtkraft, vid invigningarna i 
Rötviken och Föllinge. Foto: Ida Leidermark.

I sommar öppnade projek-
tet upp inre delen av Höga 
Kusten för besökande elbilis-
ter med en portabel snabb-
laddare med stort batterila-
ger i Junsele. Aktiviteten var 
ett samarbete med Sollefteå 
kommun och Destination 
Höga Kusten där ett stort 
batterilager med två snabb-
laddare och ett antal desti-
nationsladdare hyrdes av 
Vattenfall i tre månader. Ge-
nom att skapa laddmöjlighet 
i Junsele öppnades möjligheten för besökare att snabbladda längs de viktiga vägarna i inre delen av Höga 
kusten-området längs en sträcka där det saknades snabbladdare. Nu i höst invigs en snabbladdare på OKQ8 
i Junsele som är en permanent laddlösning. 

TILLFÄLLIG LADDLÖSNING MED BATTERILAGRING PÅ HÖGA KUSTEN

Den mobila lösningen med snabbladdare som stod uppställd i Junsele under sommaren. Foto: ???

ELLASTBIL OCH ELEKTRIFIERINGSPILOTER
Tisdag 4 oktober anordnades tillsammans med Lunds-
tams Återvinning AB ett studiebesök där Lundstams vi-
sade upp både sin högteknologiska återvinningsstation 
men framför allt sin skinande nya avfallsbil, en Volvo FE 
Electric, som togs i drift samma vecka. 

https://biofuelregion.se/projekt/fornybart-i-tanken/


TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 
Nyhetsbrevets stora arbetsseger är den utredning om 
ansvar och tillsynsansvar för tillgänglighet vid laddplat-
ser som projektet har upphandlat av Sweco. Rappor-
ten är nu klar och innehåller en del viktiga slutsatser 
och rekommendationer. Rapporten har fått sin slutgil-
tiga utformning och publicerats på projektets websida. 
Vi skickade också in denna rapport till Energimyndig-
heten och Trafikverket som bett om inspel kring hinder 
för elektrifiering av vägtransporter, där möjligheten att 
ladda vid tillgängligt utformade laddplatser är ett hin-
der som ofta förbisetts och behöver adresseras tydli-
gare i krav och rekommendationer. 

FASTIGHETSMÄSSOR
Under augusti månad så deltog vi som utställare på 
fastighetsmässan i Sundsvall och Östersund där vi träf-
fade bostadsrättsföreningar och bostadsföretag för att 
prata laddning och elfordon. I Sundsvall hölls även en 
presentation som drog väldigt många besökare, där 
frågorna kom att röra allt ifrån kombinationen mellan 
elbilsladdning och solceller till lämpliga marknadslös-
ningar. I Östersund erbjöds även möjligheten att prova 
att köra olika elbilar, ett väldigt uppskattat inslag. 

VITA VÄGAR – UTLYSNING 
Trafikverket har precis haft sin fjärde utlysning med 
möjligheten att få 100% investeringsstöd för att eta-
blera snabbladdare på några utvalda platser i landet 
- de så kallade “vita vägarn” där antalet snabbladdare 
i dagsläget är för få. Med i utlysningen denna gång var 
två platser i Västernorrlands län; björna och Sidensjö 
i Örnsköldsviks kommun, och fyra platser i Jämtlands 
län; Hammarstrand/Stugun i Ragunda kommun, Lid-
sjöberg/Gubbögen i Strömsunds kommun, Storsjö i 
Bergs kommun och Ytterhogdal i Härjedalens kom-
mun. Inom projektet har vi under utlysningen (3–21 
oktober) arbetat hårt för att identifiera intresserade 
markägare och operatörer och genom matchmaking 
sammanföra dessa för att underlätta och snabba på 
processen. Detta för att försöka få in ansökningar på 
samtliga platser i våra två län. Nu väntar vi med spän-
ning på besked från Trafikverket vilka ansökningar som 
kommit in och beviljats. 

Mer information finns på:  
Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för 
elfordon - Bransch 

FORDONSGRUPPEN KOMMUNER & REGIONER
Tillsammans med projektet Förnybart i tanken har 
SISL ett nätverk för personer i kommuner och regio-
ner som på olika sätt sysslar med fordon. Vid tillfället 
7 oktober fick deltagarna inspireras av Gavle drift & 
service samt Energikontor Väst. I Gävle har alla for-
don och cyklar samlats på ett ställe för att de på så 
vis ska få bättre överblick och för att kunna accelerera 
arbetet om att bli fossilfria. Energikontor väst visade 
på exempel från flera kommuner i deras arbete om 
att byta ut sina fordon till fossilbränslefria. En spän-
nande nyhet var att vissa kommuner har arbetat med 
att identifiera lämpliga platser för etablering av publik 
laddning, som de senare auktionerar ut till laddope-
ratörer. På så vis är kommuner både proaktiva när det 
kommer till etablering och kan få in lite pengar i eta-
bleringen. 

MINIMÄSSA OCH FÖREDRAG 
Linnea och Fredrik representerade projektet när Läns-
försäkringar bjöd in till en branschträff i Strömsund 
19/10 för fastighetsägare och byggentreprenörer på 
temat bygg säkert och hållbart. Vi blev ombedda att 
medverka som utställare på deras minimässa och även 
hålla föredrag om elbilar och säker laddning. Vi mark-
nadsförde bland annat tillgänglighetsbrochyren, fakta-
bladen om laddning och elbilar i kallt klimat samt våra 
checklistor för att etablera laddplatser. 

Fredik Alm och Linnea Lilja presnterar projektet på en branschträff i 
Strömsund. Foto: Tove Österud.

Den slutgiltiga utformningen av rapportens framsida. Rapporten finns att 
läsa och ladda ner på biofuelregion.se/tillganglighet 

https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-till-snabbladdningsstationer-for-elfordon/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-till-snabbladdningsstationer-for-elfordon/
https://biofuelregion.se/projekt/fornybart-i-tanken/
https://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2021/11/Tillganglig-laddinfrastruktur-FINAL.pdf
http://biofuelregion.se/tillganglighet


På gång 

Nov   Invigning Bredbyn 
Planerad invigning av ny laddare i Bredbyn.

2 nov   Invigning Bispgården
Invgning av ny snabbladdare i Bispgården till-
sammans med Eviny.

4 nov    Lodge och lya i Vemdalen
SISL medverkar på mässan tillsammans med 
Energi- och klimatrådgivarna.

9 nov    Fastighetsmäsa Frösö Park
SISL kommer att finnnas på plats som utställare.

22 nov  Destination Vemdalen
SISL anordnar ladd-event för företag i Vemdalen 
tillsammans med Energi- och klimatrådgivarna.

PROJEKTLEDARE SISL MELLERSTA NORRLAND

Fredrik 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

GEMENSAMT PROJEKTMÖTE - FYSISKT! OCH VI 
FÖRSTÄRKER PROJEKTET I VÄST MED TVÅ NYA 
MEDARBETARE 
Den 7–8 september hade vi äntligen ett gemensamt 
projektmöte där alla som arbetar i projektet nu kunde 
träffas fysiskt! Vi passade på att ses i Sundsvall för att 
också kunna delta på Miljömålsdagarna som anordna-
des dessa datum. Härligt och energigivande att få lära 
känna varandra mer och utbyta idéer och tankar. Mö-
tet resulterade också i både en gemensam och länsvis 
planering för den fortsatta projekttiden. Extra kul att 
nu även kunna välkomna projektets två nyaste stjärnor 
- Ida och Elisabet som båda arbetar på Region Jämt-
land Härjedalens Energikontor.

Ida Leidermark har en studiebakgrund inom miljö-
vetenskap och kvalitetsteknik, och har tidigare arbetat 
bl.a. som hållbarhetschef för ett hotell och senast som 
miljöstrateg inom regionens interna miljöarbete. Hon 
är fortfarande till viss del delaktig i regionens klimatan-
passningsarbete: Men sedan en tid tillbaka är Ida en 
del i detta projekt samtidigt som hon arbetar med En-
ergi- och klimatrådgivningen på Energikontoret Region 
Jämtland Härjedalen.

Elisabet Aagård jobbar som kommunikatör för SISL 
men även för ytterligare ett projekt på Energikontoret 
Region Jämtland Härjedalen, Förnybart i tanken. Hon 
är utbildad journalist med bakgrund inom både TV och 
radio men har frilansat som skrivande journalist paral-
lellt med uppdragen inom public service.

Samtliga projektmedarbetare samlade i samband med ett gemensamt projektmöte i Sundsvall i anslutning till Miljömålsdagarna. 
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