
SiSL

STOLPE IN FÖR STAD OCH LAND

 Checklista        
Erbjud elbilsladdning i er 
bostadsrättsförening

KOLLA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGARNA
• Undersök intresset.  Hur många har behov av laddning idag och hur många har behov inom 5 år? 
• Intresset väntas öka snabbt. Vill ni bygga ut stegvis eller har ni möjlighet att framtidssäkra?
• Hur stor är er huvudsäkring idag? Kolla med ert energibolag vilken effekt ni tar ut vid högbelastning. 

Hur mycket utrymme finns kvar för elbilsladdning? 
• Ligger alla parkeringsplatser under samma elabbonnemang eller kan installationen och effekten fördelas?
• Vilket typ av laddkontakt/uttag vill ni installera? Typ 2 är europastandard

• Vill ni ha fast kabel eller uttag för lös kabel? Fast kabel är bekvämt, men kan orsaka mer underhåll på sikt

• Kontakta minst två installatörer (gärna fler) och begär in offerter. Se installatörslista på vår webbsida. 

SÖK INVESTERINGSSTÖD 

• Läs aktuell information på naturvårdsverket.se  Kontakta oss för råd! 

DISKUTERA MED INSTALLATÖREN

• Går det att installera laddare med uttag för flera bilar?
• Finns behov av att behålla motorvärmare parallellt? Är det möjligt?

• Uppfyller laddaren samt installatören krav för eventuellt bidrag?• Vilken effekt kan den leverera? Vanligen räcker 2,3-3,7 kW för hemmaladdning 
• Vem ska ha åtkomst till laddaren och hur kan det styras?• Kan laddaren kopplas upp mot internet, på vilket sätt?

• Har laddaren en inbyggd jordfelsbrytare typ B? Det kan detektera felaktiga elströmmar
• Vilken huvudsäkring ni har idag och kommer den räcka?
• Vilka möjligheter till lastbalansering/effektstyrning finns?• Är det möjligt att få statistik över hur laddaren används? 
• Ett överspänningsskydd kan skydda laddare och bil från åskskador

• Vilka driftstemperaturer kan laddaren hantera? Tenderar garaget att bli varmt sommartid?
• Vilka garantier lämnas?
• Hur enkelt är det att använda  laddaren? Många laddare kommunicerar med blinkande lampor 

i olika färger, kan en färgblind person tyda budskapen?
• Vill ni ha möjlighet att ladda på flera faser?• Kan laddaren tillgänglighetsanpassas? Knappar, kontakt och display max 120 cm högt

VISA ATT NI ERBJUDER ELBILSLADDNING
• Lägg upp information på hemsida och nyhetsbrev att ni erbjuder laddmöjligheter 

MER INFORMATION 
biofuelregion.se/sislmellersta

FRÅGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET

• Har de särskilda krav eller rekommendationer? 



VAR MÖJLIGÖRARE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Genom att erbjuda laddning som tjänst till de boende är ni möjliggörare för ett mer klimatsmart bilval. 
Det gör också föreningen mer attraktiv för potentiella lägenhetsköpare.

TA IN FLERA OFFERTER 
Vi rekommenderar att ta in offerter från minst två aktörer, gärna fler. Att installera elbilsladdning är inte 
komplicerat och kan göras av alla behöriga elektriker. På vår webbsida hittar du kontaktuppgifter till 
firmor som är verksamma inom elbilsladdning. 

VÄLJ PLATS
Diskutera val av plats tillsammans med en installatör. Att bygga flera laddare samlat kan vara klokt ur ett 
anläggningsperspektiv, det underlättar service och underhåll samt kan ge lägre installationskostnader. 

SE ÖVER HYRESAVTAL
Om ni väljer att framtidssäkra och bygga för mer än nuvarande behov kan ni behöva säga upp nuvarande 
hyresgäster på sikt och samt erbjuda dem alternativ. Undersök hur lång uppsägningstiden är, det är inte 
ovanligt att den är upp till 6 månader. Kanske kan avtalet sägas upp i förtid och ersättas med ett avtal 
med kortare uppsägningstid?

HANTERA KOSTNADER FÖR INVESTERING OCH DRIFT
Fundera över hur ni vill hantera för investeringen och drift (energi, service, ev. laddoperatör, ev. 
internetuppkoppling). Möjliga modeller kan exempelvis vara;

• Föreningen tecknar avtal med en laddoperatör som sköter mätning och debitering av laddning

• Föreningen sätter ett fast pris för laddning baserat på en schablon och höjer parkeringsavgiften

• Laddning köps som tjänst av en extern part och användarna betalar direkt till denna

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

STOLPE IN FÖR STAD OCH LAND  MELLERSTA NORRLAND
Bolla frågor om elbilar och laddning med oss! Vi berättar mer om hur du kan gå tillväga 

Jämtlands län: moa.breivik@regionjh.se, 063-14 66 10, jimmy.anjevall@regionjh.se , 063-14 65 93 
Västernorrlands län: johan.lagrelius@biofuelregion.se, 070-3052556 lena.jonsson@biofuelregion.se , 070-3061540

 biofuelregion.se/sislmellersta




