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Julen står för dörren och vi kan se tillbaka på en 
höst med färre event än vi hade önskat, men 
med en utveckling som alltjämt fortsätter i en 
positiv riktning. 

 Under hösten har vi inom ramen för projektet åter-
igen kunnat genomföra ett antal fysiska träffar, något 
som vi har uppskattat otroligt mycket. Det är något 
speciellt att få komma ut och prata med alla engage-
rade människor som vill ställa om, att få hjälpa till att 
hitta lösningar på utmaningarna som finns och ibland 
även få möjlighet att se resultaten av det hårda arbete 
som lagts ner. 

ELBILSDAG JEMTBIL
Den 7 oktober var vi inbjudna till Jemtbils elbilsdag i 
Östersund. Vi var där för att prata med besökare om 
laddning och allmänt kring laddbara fordon. Det var 
många som var intresserade. Och extra kul att få se en 
specialbyggd transportbil som visades upp, en Merce-
des eVito som byggts om i Växjö där räckvidden upp-
gavs till 550 km beroende på körstil, ett alternativ som 
kanske kan sätta mer fart på elektrifieringen även för 
transportbilar? 

FASTIGHETSDAGEN 2021
Den 27 oktober besökte vi Fastighetsdagen på Frösö 
park. Under dagen informerade vi om laddinfrastruk-
tur och laddbara fordon till mässans besökare. Många 
var nyfikna och ställde frågor både kopplat till privat 
bruk, till företaget eller för hyresgäster. Flera var intres-
serade av att nyttja sin befintliga infrastruktur kopplat 
till motorvärmare när det kommer till laddning av ladd-
bara fordon. På mässan fanns det företag som visade 
på just sådana produkter, t.ex. Zpark. 

ERFARENHETSUTBYTE
Den 11 november presenterades vår nya guide för hur 
en kommunal laddinfrastrategi kan tas fram. Ett trettio-
tal deltagare medverkade och anmälde även intresse för 

Arbetet ger resultat och projektet prisas!
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Sara Nordstrand och Linnea Lilja på Jemtbils elbilsdag i Östersund.

ett erfarenhetsutbyte som går av stapeln i januari 2022. 
Under detta tillfälle kommer vi tillsammans att diskutera 
hur processerna skiljer sig mellan olika kommuner och 
vad som är bra att tänka på under olika faser av arbetet. 
Den 20 januari kl. 10.00-11.00 kör vi igång. Passa på att 
anmäla dig redan nu.

För dig som inte kan vänta finns vår digitala 
workshop- och kunskapsguide för att ta fram en kom-
munal laddinfrastrategi uppladdad på BioFuel Regions 
hemsida, tillsammans med en färdig mall fri att använ-
da. Vi vill också passa på att tipsa om en guide BioDriv 
Öst tagit fram och Östra Götalands mall. Våra olika gui-
der kompletterar varandra bra och ger en god start in 
i arbetet - använd dem gärna som grund och välj den 
arbetsprocess som passar er organisation bäst.

VITA VÄGAR - EN UPPFÖLJNING
Under hösten har aktörer haft möjlighet att ansöka om 
stöd från Trafikverket för att bygga snabbladdare på 
utpekade platser i de nordligaste länen. Vi har arbetat 
hårt med både ett informationsmöte tillsammans med 
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https://biodrivost.se/Portals/0/Publikationer/Rapporter/Mall_kommunal_laddinfrastrukturstrategi_211108.docx


GOD JUL OCH 

GOTT NYTT ÅR!

Trafikverket om stödet, och med riktade dialogsamtal 
kring specifika platser i Jämtland och Västernorrlands 
län. Det är kul att kunna konstatera att dessa burit frukt 
och att alla utlysta platser, med undantag för en plats 
i Jämtland/Västernorrland, blivit beviljat stöd från Tra-
fikverket. Totalt rör det sig om 15 nya platser i länen 
som senast oktober 2022 ska få snabbladdare instal-
lerade. 

Exakt vilka platser det rör sig om finns publicerat på 
Trafikverkets hemsida

SNABBLADDAREN I STRÖMSUND INVIGD
Den 16 november var det äntligen dags för invigning-
en av en snabbladdare i Strömsund! Självklart var vi 
på plats med ballonger och vimplar och Strömsunds 
kommun bjöd på korv. Invigningstalade gjorde Karin 
Stierna och kommunalrådet Morgan Olsson, Ström-
sunds kommun. Snabbladdaren är finansierad av fyra 
aktörer; Naturskyddsföreningen, Klimatklivet, Ström-
sunds kommun och Länsförsäkringar Jämtland, där de 
två sista i samarbete med projektet och MER Sverige  
drivit arbetet med etableringen. Effekten ligger på 
50kW och det går att ladda både CCS och CHAdeMO. 
Framåt hoppas vi kunna inviga flera snabbladdare, 
bland annat i Hammarstrand och Stora Blåsjön.

KROKOM
Den 12 november blev vi inbjudna till Wången på en 
företagsfrukost för att berätta om projektet och mer 

konkret om laddninfrastruktur och vilka stöd som finns 
att ta del av. Intresset var stort och flera företagare såg 
det som en god strategi att stärka bygden genom att 
erbjuda laddning till kunder och besökare. På träffen 
var också Jämtlands trafikskola med och berättade att 
de har Sveriges första elbil med dubbelkommando i 
sin verksamhet! Väldigt kul och inspirerade att höra. 
En nyhet för oss var att elever ofta börjar med att köra 
automat i sin upplärning på Trafikskolan och då passar 
en elbil alldeles utmärkt!

RAPPORT FRÅN ECAR EXPO
Större. Fler fordonstyper. Fler besökare och med 
coronapassen i högsta hugg.

Elbilsmässan i Göteborg sväller för varje år -, nu till-
kommer elbåtar, elsurfbrädor, solceller, batterilager, 
konvertering av fossilbilar och andra angränsande om-
råden.

Vi besökte mässan för att sprida vår nya broschyr 
om tillgängliga laddplatser och nätverka med vikti-
ga aktörer inom laddning och laddbart. På lördagen 
presenterades samarbetet mellan Göteborg energi, 
Göteborg parkering och nätverket för tillgängliga ladd-
platser som resulterade i byggandet av flera tillgäng-
liga snabbladdare. Ingrid Tegvald från RTP Göteborg 
representerade nätverket och presenterade om vårt 
samarbete på en av scenerna.

NY WEBBSIDA OM TILLGÄNGLIGHET
I början av december lanserade vi en sida dedikerad 
enbart för tillgänglighet och hur man kan tänka när 
man bygger tillgängliga laddplatser. Att samla vår 
befintliga kunskap om att bygga tillgänglig laddning är 
ett steg mot att öka synligheten och göra informationen 
lättare att hitta. Förutom vår broschyr om tillgänglig 
laddning med illustrerade exempel hittar du även en 
lista med enkla råd samt ett inspelat webbinarium om 
tillgänglighet.

BIOFUELREGION.SE/SISL/TILLGANGLIGHET

Snabbladdaren i Strömsund.

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


LÄTTARE FÅ TILL LADDNING I SAMFÄLLIGHETER
Det har länge varit stökigt att få till laddning i samfällig-
heter p.g.a. begränsning av samfällighetens verksam-
het till det som står i anläggningsbeslutet. Lantmäteriet 
har nu gjort en insats för att reda ut oklarheterna som 
ska spara både tid och pengar för de samfälligheter 
som vill installera elbilsladdare. Enligt den tolkning av 
regelverket som nu har gjorts krävs inte att alla håller 
med och i vissa fall går det också att dela upp samfällig-
heten i olika sektioner så att de boende som vill kunna 
ladda sin bil får göra det, och även bekosta laddarna 
utan att det belastar andra boende ekonomiskt. Med 
denna tolkning löser Lantmäteriet problemet utan att 
ändra i några regelverk

WEBBINARIUM TILLGÄNGLIGA LADDPLATSER
Den 22 november bjöd vi in alla tillgänglighetsansva-
riga i Sveriges kommuner, regioner och länsstyrelser 
till ett webinarium om tillgängliga laddplatser. Ett fem-
tiotal deltagare från hela Sverige fick tips och råd om 
hur man kan se till att de laddplatser som byggs blir 
tillgängliga för alla.

Håkan Gustavsson, trafikingenjör i Falköpings kom-
mun berättade om hur de byggde tillgängliga laddplat-
ser vid resecentrum med hjälp av råd från Nätverket 
från tillgängliga laddplatser. Eva Kvist Östgren på ABB 
visade hur nästa generations snabbladdare får ett utfö-
rande med bättre tillgänglighet. Alla deltagare fick ock-
så vår broschyr om tillgängliga laddplatser att använda 
i sitt arbete och vidaredistribuera till lokala aktörer.

ELBILAR OCH KYLA
December 2021 har varit ovanligt kall med köldknäppar 
över hela Sverige. I medierna rapporteras om elbilar 
som blivit stående utefter vägarna i södra Sverige 
efter att batterierna tagit slut. Men hur vanligt är det 
egentligen? Enligt bärgare är det inte vanligare än 
andra bilar stannar vintertid. Elbilar startar lika bra 
eller bättre än fossilbilar när det är kallt. Däremot är 
det så att räckvidden minskar i kyla. I norra Sverige 
testas elbilarnas funktion i kyla för att mäta räckvidden 
under kalla förhållanden. 

För dem som kör elfordon vintertid finns en del tips 
att tänka på. 

• Förvärm bilen innan du åker iväg då mycket 
energi dras åt att värma upp kupén på bilen.

• Starta färden fem minuter tidigare och ta höjd 
för kortare räckvidd, en minskning på cirka 1/3 
jämfört med sommartid är normalt.

• Starta laddningen direkt när du kommer hem, i 
kyla tar laddningen lite längre tid. 

• Större bilar får automatiskt kortare räckvidd 

I motiveringen till priset framhölls att vi som drivande 
motor och koordinator samlat och engagerat personer 
från vitt skilda samhällssektorer och professioner till 
ett nätverk i frågan om tillgänglighet till laddstationer 
för fordon. Att våra samarbeten bland annat lett till 
byggande av tillgängliga laddstationer, skärpta myndig-
hetsföreskrifter och instruktioner för hur tillgängliga 
laddstationer bör utformas och inte minst bidragit till 
att sätta frågan om otillräcklig tillgänglighet till ladd-
stationer på kartan i Sverige, Skandinavien och inom 
Europa.

RÅDGIVNING OCH STÖD 
I Jämtland stärks förutsättningarna för dig att få hjälp 
med frågor kopplat till både laddning och laddbara for-
don. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen 
i Jämtland har nämligen blivit beviljade medel för att 
jobba i ett projekt som kallas för ”Laddbara mil med 
transportbil”. Målgruppen är små och medelstora före-
tag i Jämtland Härjedalen som använder transportbilar 
i sin verksamhet, till exempel elektriker, lokalvårdare, 
snickare, rörmokare och andra hantverkare. Satsning-
en ska genom informationsspridning, rådgivning och 
prova-på-aktiviteter visa på möjligheterna med fos-
silbränslefria transportbilar. Aktiviteter kommer både 
ske genom uppsökande verksamhet och deltagande i 
mässor eller liknande sammankomster.

vintertid än små på grund av tjock luft och högre 
luftmotstånd.

• Om det är stora höjdskillnader där du kör 
kan detta påverka räckvidden där körning i 
uppförsbacke drar mer än i nedför där det 
snarare går att spara ett par mils räckvidd.

TILLGÄNGLIGHETSARBETET PRISAS
Funktionshinderrådet i Umeå har gett Johan Lagrelius 
en utmärkelse som gott exempel inom kategorin 
Näringsliv för det arbete som vi gjort kring tillgängliga 
laddplatser.

Johan Lagrelius, BioFuel Region, med diplomet från Funktionshinder- 
rådet.

https://www.umea.se/hallbaraumea/arkiv/nyhetsarkiv/nyheterhallbarhet/funktionshinderradetgratulerararetsgodaexempel


ÖKA TAKTEN
Elbil, biogasbil, E85, HVO100? Hur ska du tänka 
kring ditt val av bil? Lyssna på det senaste avsnittet 
av podden Öka takten – Fossilfritt och energismart. 
Då får du lära dig mer om vad som är bra att tänka 
på i val av bil med mindre klimatpåverkan. Vi hjälper 
Linus reda ut vad han har för behov och vad som 
kan passa honom.

Lyssna på poddavsnittet här (Podden Öka takten - 
Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se))

Eller på andra ställen där poddar finns

PÅ GÅNG 2022... 
Externa aktiviteter  
12 jan Transportforum, Linköping 
  Presentation av tillgängliga laddplatser.
20 jan Webinarium: Erfarenhetsutbyte.  
  Anmälan er här!
1 feb Invigning av snabbladdare i Hammar- 
 strand

Nya projekt 2022 
 Laddbara mil med transportbil. 
 Nytt projekt för att stödja omställningen  
 för små och medelstora företg samt 
 organisationer i Jämtland/Härjedalen  
 som använder transportbilar.

 Insatsprojekt om laddning
 Nytt projket för att stödja ny laddinfra- 
 struktur hos företag, BFR:er och fler-  
 bostadshus samt frågor kopplade till  
 begagnade elbilar.

SMÅTT & GOTT

NYTT AVSNITT UTE NU!

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

Energi och klimatrådgivningen kommer även att arbe-
ta mer fokuserat i den ordinarie verksamheten där de 
riktar in sig på laddinfrastruktur till företag, BRF:er och 
flerbostadshus. Även frågor kopplat till begagnade el-
bilar innefattas i insatsen.

I SISL kommer vi att stötta genom erfarenhetsutbyte 
och kontaktvägar. Vill du få hjälp? 

Hör av dig till oss så förmedlar vi kontakten!
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