
Erbjud elbilsladdning 
till kunder och besökareSiSL

STOLPE IN FÖR STAD OCH LAND



SNABBT VÄXANDE EFTERFRÅGAN 
Elbilsutvecklingen i Sverige är stark. Under 2018 har antalet laddbara fordon i trafik 
ökat med 52 procent. Idag är 8 procent av utbudet av nya bilar laddbart och till 2022 
förväntas den siffran stiga till 34 procent för att 2025 motsvara mellan 50-80 procent. 
I Norge har utvecklingen nått längre, mer än hälften av nybilsförsäljningen under 
2018 var elbilar eller laddhybrider. Möjlighet att ladda kan påverka färdväg eller val 
av destination. 

SÄKERHET 
El finns nästan överallt och att ladda en elbil är enkelt, men av säkerhetsskäl avråder 
Elsäkerhetsverket från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. 
De är inte gjorda för elbilsladdning som innebär en högre belastning under lång tid. 
Det kan uppstå varmgång vilket i sin tur kan leda till brand. På platser där laddning 
sker ofta bör därför en laddbox/laddstolpe användas, den är speciellt framtagen för 
laddning och garanterar säker laddning. På platser där man laddar mer sällan går det 
bra att ladda i ett vanligt jordat utomhusuttag. Förlängningssladd ska inte användas 
då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt. 

UPPKOPPLAT OCH SMART 
Många laddboxar kan även balansera laddningen mot fastighetens övriga belastning 
på ett smart sätt för att undvika att säkringar går, eller för att styra laddningen till 
vissa tider då elpriset är lågt eller när energianvändningen är lägre. 

SNABBARE LADDNING 
I de flesta fall kan laddningen ske snabbare om en laddbox installeras. Förutsättning-
arna varierar, men det är vanligt att laddning sker med ca 2,3 kW utan laddbox, och 
från 3,7 kW och uppåt med laddbox. En elbil använder ca 2 kWh per mil.  

Varför elbilsladdning?



... OLIKA TYPER AV LADDNING
Välj typ av laddning för utifrån behovet. Investeringskostnaden varierar och påverkas 
exempelvis av om boxen kan kopplas mot internet eller inte, vilken effekt som dras 
fram, samt av huruvida den har en inbyggd jordfelsbrytare.

NORMALLADDNING – EFFEKT 2,3 KW (10 A) OCH UPPÅT. 
Laddning med låg effekt passar där man stannar 6-8 timmar såsom vid hotell och  
vandrarhem, eller vid arbetsplatsen.  
Installationskostnad: ca 7000 – 16 000 kr inkl. moms + ev. kostnad för att säkra upp 

SEMISNABBLADDNING – EFFEKT 7-22 KW 
Laddtid 1–4 h. passar där man stannar 1–3 timmar. ex vid butiker, restauranger, 
besöksmål. Installatonskostnad: ca 30 000 – 50 000 kr inkl. moms + ev. kostnad för att 
säkra upp 

SNABBLADDNING – EFFEKT 50 KW OCH UPPÅT 
Större aktörer som energibolag installerar snabbladdning. Det är förenat med  stora 
investeringskostnader (fr 500 000 kr) och är därför inte aktuellt för de flesta verksam-
heter. 

MYT OM ELBILAR: RÄCKVIDDEN ÄR FÖR KORT!

SANNINGEN: En svensk personbil körs i genomsnitt 35 km/dag och 
75 procent av körsträckan består av resor som är kortare än det.  
Go fore it!

Olika behov ...



Projektfinansiärer och samarbetspartner i projektet Stolpe in för Stad och Land (SiSL) Mellersta Norrland

I projektet Stolpe in för Stad och Land verkar vi för en fullgod och tillgänglig 
laddinfrastruktur för elbilar. 

Prata laddning med oss
Vi berättar gärna mer om hur du kan gå tillväga 

VÄSTERNORRLANDS LÄN

JOHAN LAGRELIUS 
projektledare, Västernorrlands län 
johan.lagrelius@biofuelregion.se  
070 345 25 56

LENA JONSSON
projektledare, Västernorrlands län 
lena.jonsson@biofuelregion.se 
070 3061540 

JÄMTLANDS LÄN

MOA BREIVIK  
projektledare, Jämtlands län 
moa.breivik@regionjh.se 
063-14 66 10

JIMMY ANJEVALL  
projektledare, Jämtlands län 
jimmy.anjevall@regionjh.se
063-14 65 93

www.biofuelregion.se/sislmellersta




