
Ladda för framtiden! Ordna laddplats för elbilen.
Sundsvall 2019-10-03



Utmaning. Samverkan. Förändring.

OM BIOFUEL REGION

Ägs av medlemmarna och verkar för kompetensspridning, fossilfri 
fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi

VAD VI GÖR

Initierar, koordinerar och samarbetar i projekt tillsammans med 
medlemmar och regionala aktörer

HUR VI FINANSIERAS

Medlemsavgifter, regionala medel och EU-medel



Vi skapar goda förutsättningar för laddbara bilar !

Projekt Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland 
fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara 
bilar i Västernorrlands och Jämtlands län.

Projektet drivs av BioFuel Region och Region Jämtland 
Härjedalen och pågår 2018–2021. 

Finansieringen på 8 miljoner kommer från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och medverkande 
partners.



Nytt i länet inom klimatområdet

David Helsing, Energi- och klimatstrateg



Sveriges miljömål

2045 Klimatneutralt

2030 Inrikestransporternas

växthusgasutsläpp ska minska 
70% (2010 exkl. inrikesflyg)



Utsläpp i länet



Innehåll

❑ Vad är en elbil?

❑ Var kan jag ladda elbilen?

❑ Elbilar –myter, visioner, utmaningar 
och möjligheter

❑ Anläggande av laddplats

❑ Klimatklivet och stödmöjligheter

❑ Frågor?



Elbilar = BEV = Battery Electric Vehicle
Laddhybridbilar = PHEV= Plug-In Hybrid Electric Vehicle
(Hybridbilar = HEV= Hybrid Electric Vehicle )

Elfordon #sakersominteärsamma

Hybridbil Elbil



OMBORDLADDARE VÄXELSTRÖM

Likström Batteri
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Hur tankar jag min elbil?

Veronica Eklund, Bräcke ägare av en elbil 
Foto: Moa Breivik



Laddstolpar

Snabbladdare/semisnabbladdare/normalladdare… vad är 
vad?

Normalladdning –Effekt 2,3 kW (10 A) och uppåt
Hemma och på arbetet - garage, arbetsplats, p-platser
Står typiskt för 90% av laddningsbehovet
Laddtid: 8-15h Kostnad: 7 000-15 000 inkl. moms

Semisnabbladdning/destinationsladdning -7-22 kW
Ladda där du har ett ärende – köpcentrum, hotell, 
parkeringshus, friluftsområde
Laddtid: 1-5h Kostnad: 30 000-50 000 kr inkl. moms

Snabbladdning-50 kW och uppåt
Ladda för att förlänga räckvidden – transportkorridorer och 
knutpunkter.
80% laddning på 20-30 minuter. Kostnad från 500 000 kr.



Laddbara bilar i Västernorrland



Antalet elbilar och laddhybrider i Sverige

Utifrån prognosen: Framräkning av 
totala antalet laddbara fordon 
utifrån några antaganden:

• 320 000 nya bilar/år

• 17 års livslängd

Detta medför 2,5 miljoner laddbara 
fordon till 2030. 

Osäkerheterna från förändrade 
beteenden kring bilinköp blir större 
ju längre fram i tiden vi går.
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Hur laddar jag när jag är på resa?

Hur har vi laddat för elbilar 
i Norra Sverige?



Snabbladdare 

Uppladdning.nu



Elbilen och miljön

Livscykelanalys LCA
• Sammanvägning av 17 

studier

Total klimatpåverkan
• Elbil bättre än fossilbil 

redan efter ca 3 000 mil 
dvs ca 2 år



Elbilen och miljön

Gröna Bilister | www.gronabilister.se/miljobastabil2019 



Räcker elen? Om alla kör elbil?

• En normalbilist behöver 3000 kWh om året 
för sina privata transporter. 

• För hela Sverige betyder det 6 TWh år 2030 -
en ökning av Sveriges elanvändning med ca 5 
%.

Energimyndighetens slutsatser:

1) JA! Det går att få ett välfungerande elsystem 
som baseras på 100% förnybart

2) Alla scenarier – överskott hundratals timmar 
+ risk för underskott ca 8h (utom kraftvärme)



Hur fungerar elbilen 
när det är kallt? 



Källa: Robert Granström, projekt ”Det går lika bra med CELLER-i”



Källa: Robert Granström, projekt ”Det går lika 
bra med CELLER-i”



Öka er attraktivitet genom att erbjuda elbilsladdning!

• Vid försäljning av bostadsrätter ökar attraktiviteten om det finns 

möjlighet att få laddplats i er bostadsrättsförening

• Bli en attraktivare arbetsgivare genom att erbjuda era anställda 

möjlighet att ladda på jobbet.

• Erbjud kunder och besökare möjlighet att ladda sitt fordon.



Elsäkerhetsverket avråder från kontinuerlig laddning 

i Schuko-uttag 

(ex. motorvärmare)



Nya EU-krav på laddplatser
Krav på laddpunkter och tomrör vid
nyproduktion och omfattande renovering.

• Vid bostadshus (minst 10 parkeringsplatser)

– Tomrör till alla parkeringsplatser

• Vid kommersiella byggnader (minst 10 parkeringsplatser)

– Minst en laddpunkt

– Tomrör till minst 20% av parkeringsplatserna

"Direktivet om energiprestanda i byggnader, som godkändes den 9 juli 2018, är det första energidirektiv 
som förhandlats färdigt. Nu har Sverige 20 månader på sig att implementera direktivet i svensk lagstiftning.” 

= 10 mars 2020!



Bra att veta om laddning

2 kWh räcker till ca 1 mil
16 A, 1 fas = 3,7 kW

På en timme har man alltså laddat 3,7 kWh, 
räcker till ca 2 mil.

16A, 3 fas = 11 kW
32A, 3 fas= 22 kW

OBS ! Bilen avgör hur mycket som verkligen kan 
laddas.



Grundförutsättningar

• Hur många laddplatser behövs idag, om 2 år?

• Placering?

• Räcker effekten? Kolla med energibolaget om det finns 
tillräcklig ledig kapacitet?

• Utformning
-vägghängd
-dubbla laddpunkter

• Vem äger marken? Bygglov?

• Kolla med försäkringsbolaget



Vad ska man 
köpa?



Laddboxen

• Huvudsäkring för elcentral
• Ha  jordfelsbrytare (typ A eller typ B +DC-

övervakning 
• Satsa på typ 2-kontakt utan fast kabel
• Vägg/stolpmontage?
• Att laddboxen är förberedd för elmätning.
• Om det går att ställa laddströmmen
• Överspänningsskydd
• Att laddboxen är uppkopplad
• Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning

och begär offerter på helhetslösning, 
laddbox/laddstolpe och installation. 

• Installation av godkänd elinstallatör
(enl Elsäkerhetsverket).



Om man ska bygga mycket

• Höja säkringens storlek

• Laststyrning av laddprocess

• Sist får mest

• Alla lika mycket värda

• En specialplats

11 kW kan räcka till 10 laddplatser..



Hantera investeringskostnaden

Investeringskostnaden kan fördelas på olika 
sätt, exempelvis;

• Föreningen/Företaget bekostar 
laddstation och installation. Höjd 
parkeringsavgift som inkluderar 
laddtjänst. 

• Användarna betalar för laddstation och 
installation. Hur löser man det om 
personen flyttar?



Driftskostnad

• Kostnad för ev. höjning av säkring

• Underhåll och servicekostnader

• Elanvändning

• Kostnad för laddoperatör



Ta betalt?

• Många väljer att ta hjälp av 
laddoperatörer som i sin tur kan
ta betalt per kWh eller per minut

• Givetvis tar laddoperatörer ut en avgift för sina 
tjänster. Ca 200 kr/månad för en laddare

• Behövs exakt mätning eller kan kostnaden räknas 
schablonmässigt? Högre avgift för elbilsladdning än 
motorvärmarplats.

• En elbil förbrukar ungefär 3000 kWh per år (1500 mil)



En laddstation tillgänglig för alla

90cm

120cm

Ingen kantsten



Checklista inkluderande 
laddplatser



Och det finns hjälp att få

• Checklistor

• Goda Exempel

• Steg-för-stegguider

• Klimatklivet-vägledning

• Offertmallar



Länktips

Emobility.se Guider om laddstationer, 
elbilar, återförsäljare, ordlista mm

Uppladdning.nu Karta över laddstationer

Fixaladdplats.se Matnyttigt för flerbostadshus, BRF.
Offertmall, lathund, checklista…

naturvardsverket.se/klimatklivet ansökan och information 
om Klimatklivet



Stöd för laddstolpar och 

energieffektiviseringar

David Helsing



Publika laddstationer

• Kriterier

– Kg CO2 / kr

– Icke-lönsamma åtgärder

– Påbörja först efter beslut om stöd

• Typer av åtgärder

– ALLT (utom sol- och vindkraft, personbilar, informationsinsatser, osv)

– Konvertering, publika laddstolpar dominerar

Klimatklivet https://www.naturvardsverket.se

https://www.naturvardsverket.se/


Icke-publika laddstationer

• Max 15 000 kr i stöd

• Främst elektronisk ansökan (Bank-ID)

• Kan sökas retroaktivt (15 juli) senast 6 mån efter 

påbörjad åtgärd

• Avsluta åtgärd inom 1 år, ansök utbetalning inom 3 mån 

efter avslut



Ladda hemma-stöd

• 50 procent av kostnaden i stöd

• Max 10 000 kronor per fastighet*

• Kostnader för laddstation och installation

• Kan sökas retroaktivt (15 juli) senast 6 mån efter 

påbörjad åtgärd

• E-tjänst/pappersblankett

* installeras på en fastighet som den som 
ansöker om bidraget äger eller innehar 
med nyttjanderätt



Frågor om stöden?

David Helsing

@: david.helsing@lansstyrelsen.se

Tel: 0611-34 92 89



Tack!

Lena Jonsson
BioFuel Region
lena.jonsson@biofuelregion.se
070-306 15 40

mailto:lena.jonsson@biofuelregion.se

