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Tips och råd till dig som vill installera
laddstation i din bostadsrättsförening

Förberedelser
För att vara en god beställare är viss förkunskap att föredra. Det finns många bra 
källor för information på internet. För den som för första gången kommer i kontakt 
med eldrivna bilar och den laddinfrastruktur som dessa behöver, kan området te sig 
komplicerat med många ny begrepp, uttryck och förkortningar. Men med hjälp av 
resurser på internet går det snabbt att skapa sig en bild av området. Om det exempelvis 
finns en medlem i föreningen som motionerat om att bygga laddstation eller någon som 
äger en elbil idag så är sannolikt de bra källor till information. 
 Första steget är ofta att undersöka att fastigheten har tillräcklig ledig kapacitet för att 
klara laddning av bilar. Normalt är det inga problem att ladda ett par bilar, men om 
behovet är större än så kan en uppgradering av exempelvis säkring blir aktuellt. Man bör 
därför också tidigt i processen utvärdera vad behovet är, både idag och inom några år. En 
enkel enkät bland medlemmarna ger sannolikt en bra bild av hur många som eventuellt 
överväger att byta till en eldriven bil. Ett elinstallationsföretag kan ge svar på hur mycket 
ytterligare kapacitet som befintlig installation kan leverera.
 Fundera också tidigt i processen på hur mycket ni vill göra själva. Det är möjligt att 
välja att själva upphandla utrustning, som ett elinstallationsföretag sedan hjälper till att 
installera. Men det är också möjligt att med hjälp av en helhetsleverantör beställa en 
nyckelfärdig installation. 

Placering
Kostnaden för en installerad laddpunkt beror till viss del på var den placeras, då 
installationskostnaden exempelvis avgörs av om det finns el på platsen sedan tidigare, 
eller hur långt avståndet är till närmaste elcentral. Välj därför om möjligt att utrusta 
de parkeringsplatser som redan har befintlig el, eller kort avstånd till elcentral, med 
laddpunkter. Det är också generellt något billigare att installera laddpunkter på 
parkeringar som är längs med väggar, jämfört med platser som ligger mer centrerat i 
garaget, eftersom det då ej krävs fundament, förankring i golv/mark etc. Men lokala 
förutsättningar avgör och måste bedömas individuellt. Ha en eventuell framtida 
ytterligare utbyggnad i åtanke i planeringen, kanske kan det ur ett ekonomiskt perspektiv 
vara bra att förbereda ytterligare några parkeringsplatser för laddning när nya kablar 
ändå installeras.  
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Utrustning
Det finns idag ett stort utbud av laddutrustning på marknaden. Hårdvaran kan vara i 
form av en laddbox eller en laddstolpe. En laddbox är som namnet antyder en box som 
normalt monteras på en vägg, men som också kan monteras på ett stålrör som förankras 
i mark/golv. De flesta laddboxarna på marknaden erbjuder en laddpunkt, med eller utan 
fast kabel för anslutning till bil. En laddstolpe är något större och monteras normalt med 
fundament i golv eller mark, men det finns också modeller som kan monteras på vägg. 
Laddstolparna är dominerande i den publika miljön, men kan också användas i ett garage 
eller på ytparkering i en bostadsrättsförening. En laddstolpe kan ha 1-4 laddpunkter med 
uttag eller fasta kablar. Även här måste valet ske utifrån lokala förutsättningar. När olika 
alternativ utvärderas bör den totala kostnaden per laddpunkt användas för jämförelser. 
Utöver hårdvarans utformning finns ytterligare val att göra. Den nu beslutade standarden 
för uttag för elbilsladdning gör valet av så kallade Typ2-uttag självklart. Men används 
fasta kablar, som är mycket bekvämt för användaren, måste valet göras baserat på vilken 
bilmodell som ska använda laddpunkten. Asiatiska bilar har normalt ett uttag kallat Typ1 
på bilen och europeiska bilar har uttag Typ2. En fast kabel kan förhållandevis enkelt bytas 
om behovet skulle förändras.
 Det finns även ytterligare val att göra avseende hårdvaran och dess funktioner. Att 
välja CE-märkt utrustning bör vara självklart, men utöver det finns många val angående 
möjlighet att koppla upp laddpunkten mot internet, RFID-kortläsare, energimätning, 
lastbalansering etc. Alla dessa funktioner är sådana som föreningen sannolikt kommer att 
ha nytta av i framtiden. En del utrustning är möjlig att uppgradera i efterhand om behov 
uppstår. Tänk på att om föreningen söker stöd från Klimatklivet ska hårdvaran vara 
förberedd för elmätning och debitering av elkostnaden. 
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Betalningsmodell
Det finns flera sätt att finansiera investeringen i 
laddinfrastruktur i föreningen. Föreningen kan ta 
hela investeringen och sedan fördela kostnaderna 
(avskrivning och elkostnad) på de medlemmar som 
nyttjar laddpunkterna, exempelvis genom höjd 
avgift för parkeringsplatsen. Men det finns idag 
också möjlighet att köpa laddinfrastrukturen som 
en tjänst, där föreningen betalar en månadskostnad 
per laddpunkt som installerats. I de fall är det 
månadshyran och elkostnad som ska fördelas på 
användarna. Det finns också exempel på föreningar 
som delat investeringskostnaden med dem som 
önskar tillgång till laddmöjlighet, exempelvis genom 
att föreningen står för kostnaden för de elarbeten 
som krävs, men att användaren själv får betala för 
laddboxen. Sedan ersätts föreningen löpande för 
elkostnaden, alternativt att användaren skaffar ett 
eget elabonnemang för sin laddpunkt. Kort sagt 
finns det många lösningar, som alla har sina för och 
nackdelar. Man bör ha en diskussion i föreningen där 
man utgår från föreningens ekonomi, hur noggrant 
kostnaderna ska fördelas utifrån användning, vilken 
administration som krävs osv. Det viktiga är att hitta 
en modell som känns acceptabel för medlemmarna 
och att alla vet vika förutsättningar som gäller.       
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Upphandling   
Det finns idag många aktörer som tillhandahåller produkter och tjänster kring 
laddinfrastruktur. Det är därför en god idé att begära in anbud från så många som 
möjligt. Det ger en bra uppfattning om vilka erbjudanden som finns och vilka prisnivåer 
som gäller. Föreningen bör göra en anbudsförfrågan som beskriver era behov, eventuella 
skallkrav, förutsättningar samt kontaktperson. Denna skickas sedan till så många 
leverantörer som möjligt. På emobility.se finns en lång lista över aktörer som erbjuder 
tjänster och produkter. Den är dock inte komplett, så försök också inkludera lokala 
aktörer inklusive eventuella lokala energibolag. Självklara krav på en leverantör är förstås 
F-skattsedel och momsregistrering, stabil ekonomi och tidigare erfarenhet av liknande 
projekt. Föreningen kan också kräva att leverantören bokar ett platsbesök innan de 
inkommer med anbud, vilket ger leverantören god insikt i de lokala förutsättningarna 
innan anbud lämnas. På fixaladdplats.se finns bra material att ta del av, bland annat 
exempel på anbudsförfrågan med offertsvarsmall.   
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Argument för att installera laddstationer 

Det finns många bra argument för att installera laddstationer i föreningens garage. 

    Ett garage med moderna faciliteter såsom laddstationer ökar föreningens attraktivitet 
för potentiella lägenhetsköpare och kan därför öka värdet på medlemmarnas lägenheter 
vid försäljning. 
    Möjlighet att ladda bilen där man bor är en förutsättning för att kunna välja en elbil 
eller laddhybrid. Föreningens engagemang i laddstationer bidrar till att ställa om 
transportsektorn till fossilfritt. 
    Det finns just nu ett statligt stöd som kan ge upp till halva investeringskostnaden i 
bidrag. Stödet kallas Klimatklivet och föreningen söker detta via Naturvårdsverket. 
    Det är enkelt att installera laddstationer, och just nu gör många bostadsrättsföreningar 
det. Så det finns säkert föreningar i er närhet som ni kan inspireras av.  
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Vanliga frågor med svar

Hur kraftfull behöver laddstationen vara?
För laddning över natten räcker en laddpunkt på 1-fas 16A uttag för de flesta bilar. Många 
elbilar kan ladda med högre effekt, men det är främst på publika platser som laddpunkter 
med högre effekt installeras. I framtiden lär elbilar kunna ladda med allt högre effekter. 

Vad kostar en laddstation?
Kostnaden har minskat i takt med att laddstationerna blir allt vanligare. Idag kan man 
få en laddbox för 7.000-15.000 kronor, generellt något mer för en laddstolpe. Kostnaden 
beror på märke, hur många laddpunkter, möjlighet till energimätning samt förmåga att 
anslutas till internet. Kostnaden för installation kan variera mycket, exempelvis beroende 
på grävning. Om man måste gräva upp lagd asfalt långa sträckor ökar kostnaderna 
kraftigt. Därför kan man förbereda för kommande laddstationer genom att lägga kabelrör 
i marken om man ändå gräver.

Vem betalar för laddstationen?
Här kan man tänka sig olika lösningar. Dels kan kostnaden för laddstationen fördelas 
på hyran/avgiften, och betalas klart över ett till ett par år. Det finns andra finansiella 
alternativ som delköp, leasing med mera. 

Vem betalar för strömmen?
Lagen håller på att ändras, men ännu får bara elhandelsbolag ta betalt för elen. En BRF/
fastighetsägare kan ta en schablonavgift för platsen med tillägg för att man kan ladda, 
eller knyta sig till ett bolag som har rätt att ta betalt för elen. Detta bolag sköter då alla 
debitering. 

Vad förbrukar en elbil?
Man brukar säga att en elbil drar el motsvarande en kostnad på 1,5 till 3 kronor per mil, 
beroende på temperatur, hastighet och körsätt. Kör man fem mil per dag blir det alltså 
begränsade kostnader per månad. 
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Laddifra Öst är ett projekt vars syfte är att främja  
utbyggnaden av laddinfrastruktur i Östra Mellansverige.  

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Läs mer på www.laddinfraost.se


