
och bilden nedan visar utvecklingen. Det är onekligen 
så att de som svarat bidragit till att fler klimatsmarta  
fordon rullar på våra vägar. 

Vi gjorde en teoretisk beräkning av minskade koldi-
oxidutsläpp. Vi antog att alla fordon i genomsnitt körde 
1 500 mil på ett år. Då landade besparingen på dryg  
13 000 kg koldioxid!

VITA VÄGAR - VAD BLEV RESULTATET?
I april stängdes Trafikverkets utlysning för stöd till 
snabbladdare längs större vägar i de fem nordligaste 
länen. Utlysningen innebär en möjlighet att få upp till 
100 % stöd för investering av 150kW-laddare. Av de 62 
orter som totalt var med i utlysningen så har Trafikver-
ket beviljat ansökningar för 39 av orterna. I Västernorr-
land var det tre orter som inte fick in några ansökning-
ar och i Jämtland var det glädjande nog bara en ort. 
En förteckning över alla beviljade investeringsstöden 
finns på Trafikverkets hemsida.

Trafikverket kommer att göra en analys av orsaker-
na till att ansökningar inte kommit in till alla platser in-
för utlysningsomgången under hösten och eventuellt 
kommer kraven i utlysningen att anpassas. Vi kommer 
att bidra med det vi kan till analysen och fortsätta att 
jobba för att länen ska få en så heltäckande infrastruk-
tur av snabbladdare som möjligt.
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Vintern ligger nu bakom oss och vi blickar fram-
åt mot en sommar med allt vad det innebär, 
men innan vi är där är det mycket som ska hin-
na hända. Och som redan har hänt...

 Vårens arbete fortsätter i oförminskad takt och vi 
ser redan nu vad som är på gång utifrån tidigare utlys-
ningar samt påminner om vilka stöd som finns att söka 
för den som vill ställa om till laddbart. Att elfordonen 
ökar i antal har gjort att det börjar röra sig än mer på 
lokal och regional nivå som vi kan läsa mer om i detta 
nyhetsbrev. För den som vill lära sig mer om vad elbi-
lar egentligen kostar är ett spännande studentprojekt 
igång och kommer redovisas innan sommaren.

MÅNGA BYTER TILL FÖRNYBART I VIRTUELLA 
BILHANDLARGRUPPEN - ENKÄTUNDERSÖKNING
Som vi berättat om tidigare så administrerar projektet 
en facebookgrupp, Energikontorets virtuella bilhand-
lingsgrupp. Syftet med den är kort att det ska finnas 
någonstans att vända sig för att få stöd vid nästa bilin-
köp, som förhoppningsvis ska vara lite mer klimats-
mart. I den så har vi genomfört en enkätundersökning 
för att se hur bilinnehavet har påverkats och sam-
manställt svaren från enkäten. Totalt fick vi in 22 svar 

Förändringar, fördjupningar och finansiering 
WWW.BIOFUELREGION.SE/SISL

Förändringen av fordonsinnehav i Energikontorets virtuella bilhandlingsgrupp

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


AKTUELLA INVESTERINGSSTÖD
Ladda bilen - Investeringsstöd till laddningsstationer 
som inte är publika. 

Målgrupp: Organisationer och bostadsrättsföreningar
Ansökan är alltid öppen. Det går att få högst 50 % i 
stöd, dock högst 15 000 kr/laddpunkt (många laddare 
har två uttag, dvs två laddpunkter). 

Kan sökas för laddning som i huvudsak kommer att an-
vändas av tjänstefordon, anställda eller boende. 

Klimatklivet - Stöd till publik laddningsstation eller 
laddning för andra fordonstyper.

Målgrupp: Alla förutom privatpersoner

Ansökningsperiod 3 är öppen mellan 24 augusti –  
9 september. Stödet täcker upp till 50 % av investeringen. 
Energimyndigheten definierar publik laddning som en 
laddstation som står placerad där vem som helst kan 
ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkerings-
hus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller rese-
centrum. Stöd till laddningsplats för andra fordonstyper, 
såsom lastbil, båt, buss, flyg, söker du också via Klimat-
klivet oavsett om laddningsstationerna ska vara öppna 
för allmänheten eller inte.

Grön teknik - Skattereduktion för kostnader för arbete 
och material vid installation av laddningspunkt till el-
fordon.

Målgrupp: Privatpersoner.
Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduk-
tion för kostnaden för arbete och material. Det gäller 
installationer som påbörjas och betalas från och med 
1 januari 2021. Skattereduktion ges med 50 % av kost-
naden för arbete och material vid installation av t.ex. 
laddpunkter till elfordon, och är högst 50 000 kr per 
person och år. Du får avdraget direkt på fakturan från 
företaget som utför installationen. Om du kan ta del av 
avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har be-
talat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. 

ELBILSSKYTTEL PÅ HÖGA KUSTEN I SOMMAR
Från midsommar och sex veckor framåt finns det flera 
sätt ta sig till världsarvet på ett mer hållbart sätt. Dels 
kommer det att gå en gratis Världsarvsbuss flera gång-
er om dagen mellan Naturum och Höga kusten-leden 
vid Entré Syd och Väst. Detta område är det som är 
hårdast belastat med besökare och ett årligen åter-
kommande parkeringskaos som sliter hårt på naturen. 
I år kompletteras därför Världsarvsbussen med en an-
ropsstyrd elminibuss som även gör så att det går att 

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!

50 %

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FStod-i-miljoarbetet%2FBidrag%2FLadda-bilen%2FAnstallda%2F&data=04%7C01%7Csara.nordstrand%40regionjh.se%7C1587c1cf50be46b3753308d8cdc77311%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C637485603795183380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2voMgJcwNu8WIlpO2E8eR2qocq0SyF1cog6a8WISuw4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FStod-i-miljoarbetet%2FBidrag%2FKlimatklivet%2FBidrag-till-laddstationer-%2F&data=04%7C01%7Csara.nordstrand%40regionjh.se%7C1587c1cf50be46b3753308d8cdc77311%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C637485603795193367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e%2F58ilLjDD5FHVCK4eWfh88AxgkI2f0cfMmqEAhEJJA%3D&reserved=0
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html
https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Privatpersoner/
https://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2019/08/SiSL-Mellersta-Infosheet-Brand-FINAL-VERSION.pdf
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html


trifieringen, inte minst de tunga transporterna. Just 
nu pågår ett arbete ute i regionerna för att samla ihop 
aktörer som är beredda att konkret bidra till det här 
arbetet. Löftena som aktörerna avger bildar ett ”hand-
slag” för elektrifiering av regionala godstransporter. 
Handslagen utgör en del av de förankrade genomför-
andeplaner som kommissionen ska presentera senast 
den 1 juni för regeringen. 

Regeringen avsatte 1 miljard kronor i ett nytt stöd 
under 2021–2022 i syfte att påskynda elektrifieringen 
- inklusive vätgas - av tunga vägtransporter. Stödet ska 
omfatta regionala elektrifieringspiloter där kommuner 
och företag etablerar piloter för elektrifierade trans-
porter och handslagen är ett första steg i arbetet med 
elektrifieringspiloterna. Förhoppningen är att det ska 
gå att börja söka det nya stödet under hösten 2021. Vill 
du veta mer om eller ansluta till arbetet med handsla-
gen i din region så kontakta oss. Vi har inblick i de fyra 
nordligaste länens processer. 

STUDENTER FÖRTYDLIGAR TOTALKOSTNAD FÖR 
ELBILAR FÖR BESTÄLLARE
Sex civilingenjörsstudenter från programmen Industri-
ell ekonomi och Teknisk fysik från Umeå universitet 
har fått sätta tänderna i hur kommunerna ska tänka 
kring kostnader och elbilar. Uppdraget var att ta fram 
en modell för hur man kan använda totalkostnaden för 
bilägande (TCO) och även väga in samhällsekonomiska 
kostnader för klimat och hälsa för att tydliggöra kost-
nader och bästa miljöval för beställare i kommunorga-
nisationen vid byte/beställning av fordon. Arbetet slut-
redovisas i början på juni och kommer att presenteras 
för vår fordonsgrupp för kommuner och regioner.

ta sig till norra delarna av Höga Kusten och Ulvöfärjan 
utan egen bil. Plats i elminibussen bokas och betalas i 
en app. Om detta test faller väl ut kan vi komma att tes-
ta elminibuss även i Södra Årefjällen under kommande 
vintersäsong.

LADDINFRASTRATEGIER
Ett växande antal elbilar har medfört att intresset för 
att ta fram laddinfrastrategier ute i kommunerna har 
ökat. Under hösten hjälpte vi exempelvis Örnskölds-
viks kommun att starta upp arbetet genom att ordna 
en workshop med deltagare som bland annat repre-
senterade kommunledning, gatu- och parkavdelning, 
fastighetsavdelning, näringsliv och turism för att få en 
bred förankring av strategin. Efter workshopen har en 
arbetsgrupp fortsatt att jobba med stöd från projektet. 

I laddinfrastrategin beskriver kommunen sin mål-
sättning, roll och pekar ut lämplig placering av ladd-
platserna för att samhällsnyttan ska bli så stor som möj-
ligt. Strategin kan omfatta såväl publik som icke-publik 
laddning. Ett gott exempel är Storumans kommun som 
redan 2016 tog fram en publik laddinfrastrategi med 
en vision om ett grönt bälte längs med väg E12, vilket 
bidragit till att flera externa aktörer etablerat laddplat-
ser i kommunen. 

HANDSLAG FÖR ELEKTRIFIERING AV 
GODSTRANSPORTER
I förra nyhetsbrevet skrev vi om elektrifieringskommis-
sionen som regeringen tillsatt för att öka takten i elek-

TCO
TCO, står för Total Cost of Ownership, 
och kallas ibland på svenska för 
innehavskostnad. Det är ett sätt 
att beräkna och prognostisera 
alla kostnader för ett bilinnehav: 
värdeminskning, kapital-kostnad, bränsle, 
service, reparationer, däck och övriga 
kostnader.

VISSTE DU ATT?

• Det nu finns 224 295 laddbara fordon i Sveri-
ge, varav 1368 är registrerade i Jämtlands län 
och 2444 i Västernorrlands län

• Rena elbilar utgör 29% av de laddbara fordo-
nen i Sverige, motsvarande andel är 41 % i 
Jämtlands län och 30% i Västernorrlands län. 

• I Jämtlands län finns det 0,38 publika ladd-
punkter per laddbart fordon. Detta är högst i 
Sverige och tre gånger högre än näst högsta 
siffran. Motsvarande siffra är 0,11 i Väster-
norrlands län.

• De elbilsmodeller som nybilsregistreras mest 
just nu är; VW iD3, VW ID4, Kia eNiro, Audi 
E-TRON och Polestar 2.

Källa: Powercircle, April 2021



Webbinarieserie - Upphandling laddning och 
laddbara fordon

25 maj, 1 och 15 juni 2021 klockan 13:00 – 14:30

Målgrupp: Upphandlare och beställare i offent-
lig verksamhet

Välkommen att anmäla er till en webbinariese-
rie om elfordon och laddning inom upphand-
ling. Serien innehåller tre delar där vi kommer 
fördjupa oss i olika upphandlingar från Adda in-
köpscentral (tidigare SKL kommentus), om kom-
muner som gått ihop i gemensamma upphand-
lingar och ekonomin kring laddbara fordon. Ni 
är välkomna att anmäla er till hela eller delar av 
serien.

Läs mer och hitta anmälan här 

1 juni 
Webbinarium: Erbjud laddning för kunder och 
besökare

Tisdag 1 juni 2021 klockan 10:00 – 11:00

Målgrupp: destinationer, hotell, besöksmål, 
stugbyar, fritidshus, m.fl.

Funderar du på hur du kan fixa laddning till dina 
kunder och besökare? Lär dig mer om grunder-
na för laddning och lyssna på goda exempel från 
Jämtland och Västernorrland.

Läs mer och hitta anmälan här 

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

3 juni EU Green Week 
Resultatspridningsseminarium

SiSL har valts ut som ett av tre projekt från  
Klimatsynks projektportfölj Hållbara transporter. 
Vi kommer att få berätta om projektets resultat 
och lärdomar på ett webinar som anordnas  
under årets EU Green Week, som i år fokuserar 
på luftföroreningar och hälsosam miljö.

Läs mer och hitta anmälan här.

15 juni  
Webbinarium: Laddning bostadsbolag 

Onsdag den 15 juni 2021 klockan 09:30 – 11:30

Energikontoret bjuder in till ett webbinarium 
med digitalt studiebesök hos Östersundshem. 
BioFuel Region informerar om grunderna för 
laddning, tillgänglighet och brand, Boverket ta-
lar om de nya reglerna kopplat till laddning för 
laddbara fordon och olika betallösningar disku-
teras. 

Läs mer och hitta anmälan här 

PÅ GÅNG...

TILLGÄNGLIGHETSFOLDER PÅ GÅNG!
I mitten på juni publicerar projektet en folder med 
konkreta råd, tips och illustrationer över hur ladd-
platser bör utformas så att de blir tillgängliga för så 
många som möjligt. Håll utkik!

https://regionjh.se/regionalutveckling/samverkanmedlanetskommuner/energikontoret/aktuellaevent.4.2734b940175be3735fd352e6.html
https://regionjh.se/regionalutveckling/samverkanmedlanetskommuner/energikontoret/aktuellaevent.4.2734b940175be3735fd352e6.html
mailto:fredrik.alm%40regionjh.se?subject=
mailto:johan.lagrelius%40biofuelregion.se?subject=
http://www.biofuelregion.se/sisl
https://sv-se.invajo.com/event/tillv%C3%A4xtverket%2Cklimatsynk/klimatsynkwebbinariumh%C3%A5llbaratransporterdrivmedelochladdning
https://regionjh.se/regionalutveckling/samverkanmedlanetskommuner/energikontoret/aktuellaevent.4.2734b940175be3735fd352e6.html

