
Välkomna till dagens föreläsning

Hur är det att köra elbil och hur 
laddar jag den?

Vi börjar kl 12:00

Stäng av din kamera och mikrofon efter att du testat att 
tekniken fungerar



Lite praktiska saker…

• Stäng av din kamera för att spara bandbredd
• Stäng av din mikrofon också
• Ställ ev. frågor i chatten/möteskonversation
• Presentationen kommer skickas ut i efterhand
• Presentationen spelas in



Hur är det att köra elbil och hur laddar jag den?
2020-11-04



– för ett ofossilt norra       Sverige

o Stärkt bioekonomi & fossilfri fordonsflotta

o Medlemsnytta

o Växlar upp varje krona 

o Kreativa projekt

o Expertkunskap
o Regional utveckling



Innehåll

• Bilen
• Laddning
• Fixa Laddplats
• Stöd
• Länktips



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

Elfordon #sakersominteärsamma

Hybridbil Elbil



Elfordon

• Laddning när man stannar, istället för att stanna för att tanka
• Det mesta av laddningen sker vanligen där bilen har sitt ”hem”
• Bekvämt – behöver inte åka på macken
• Låga drivmedelskostnader, ca 2-3 kr/mil 
• Elmotorn är energieffektiv. 1,5-2 kWh per mil.
• Få rörliga delar, lägre servicebehov
• Orsakar 60-70% mindre klimatutsläpp under sin livstid än konventionell bil  

Elbil (100 % eldrift)



Elfordon

• Snabb acceleration
• Högre investeringskostnad (360 000 kroch uppåt)– jämför totalkostnad för 

ägarskapet
• Finns få modeller med dragkrok och fyrhjulsdrift, främst mer exklusiva bilar 
• Startar problemfritt när det är kallt, men räckvidden kan bli 25-30% kortare
• Det finns inte laddning överallt, men det ökar hela tiden
• På längre resor krävs planering av körningen, speciellt för den som inte är 

van

Elbil (100 % eldrift)…forts



Laddhybrid/pluginhybrid (el och bensindrift)

• Passar för den som ofta kör korta sträckor 
• Variation bland olika modeller kring hur mycket de går på el
• Tyngre än konventionella bilar 
• För bästa miljö och ekonomiska nytta behövs bra laddmöjligheter
• Finns flertalet modeller med fyrhjulsdrift



Publik laddning

abetterrouteplanner.com

• Bee
• InCharge
• Fortum Charge & Recharge



Elsäkerhetsverket avråder från kontinuerlig laddning 
i Schuko-uttag 
(ex. motorvärmare)



Laddning av laddbara bilar i eluttag

Anslutning i befintligt
Eluttag.

Ej avsedd för långvarig 
last = >60minuter

Tomas Ekman, 
Länsförsäkringar 
Västerbotten



Laddbox/laddstolpar

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: 13-20 000 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.



OMBORDLADDARE VÄXELSTRÖM

Likström Batteri

Li
ks

tr
öm



Hur mycket räckvidd får jag på en 
laddtimme?

ca 10 km

ca 20 km

1-fas 10 A  (2,3 kW)

1-fas 16 A  (3,7 kW)

3-fas 16 A  (11 kW) ca 50 km

3-fas 35 A (22 kW) ca 90 km

Snabbladdning 50 kW
Ca 250 km

Detta är några exempel, det finns flera alternativa effekter



Kostnad laddbox + installation + kabel = 16 398 kr
Ladda hemma stöd 50%
Summa kostnad 8 198 kr

Exempel 3-fas laddning 16 A



Vad ska man 
köpa?



Laddboxen
• Huvudsäkring för elcentral
• Ha  jordfelsbrytare (typ A eller typ B +DC-övervakning ) 
• Installation av godkänd elinstallatör (Elsäkerhetsverket) och enligt 

tillverkares rekommendation
• Satsa på 3-fas om möjligt annars 1-fas
• Satsa på typ 2-kontakt, mode 3.
• Fast kabel eller inte?
• Förberedd för elmätning
• IP klassningen kan variera



Laddboxen fortsättning..
• Att laddboxen är uppkopplad?
• RFID/APP styrning?
• Överspänningsskydd/effektvakt?
• Vägghängd eller på stolpe?



Hälften av alla svenskar bor i lägenhet.
Köper de elbil om de inte kan ladda hemma? 

Eller på arbetet?



Tekniska förutsättningar

• Hur många laddplatser behövs idag, om 2 år, 10 
år?

• Var ska laddplatserna byggas?
• Hur ser elinfrastrukturen ut? Vilken effekt finns 

att tillgå? 
• Vem äger marken? Bygglov?



Organisation och funktion
• Hur fördela kostnaderna?
• Hur fördela laddplatserna?
• Hur ta betalt för laddningen?
• Vem sköter debitering?
• Vem sköter drift och underhåll?

• Driftskostnaderna
• Kostnad för ev. höjning av säkring
• Underhåll och servicekostnader
• Elanvändning
• Kostnad för laddoperatör



Beställning/upphandling

Tekniska förutsättningar + funktionsönskemål = 
Underlaget  för att ta in offerter

Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning och begär 
offerter på helhetslösning, laddbox/laddstolpe och installation 
och ev drift.



Smått och gott
• Effektvakt
• Lastbalansering



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

Infördes 25 maj 2020, bygglovsplikt 10 mars 2021
OBS! Skärpning på gång



Ladda hemma stödet
• 50 procent av kostnaden i stöd
• Max 10 000 kronor per fastighet*
• Kostnader för laddstation och 

installation
• Ansökan görs inom 6 månader 

efter att installation genomförts.
• E-tjänst/pappersblankett

www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Bidrag/Ladda-
bilen/Privatpersoner/



Stöd till bostadsrättsföreningar, företag 
och organisationer
• 50% eller max 15 000 kr i stöd per 

laddpunkt.
• Främst elektronisk ansökan (Bank-ID)
• Ansökan om bidrag
• Begäran om utbetalning
• Kan sökas retroaktivt senast 6 mån efter 

påbörjad åtgärd. OBS! Företag bör söka 
före.

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

https://www.naturvardsverket.se/Stod
-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-
bilen/Flerbostadshus/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Anstallda/



Checklista inkluderande 
laddplatser



biofuelregion.se/sisl

https://biofuelregion.se/projekt/sisl-mellersta/


• Checklistor
• Goda Exempel
• Steg-för-stegguider
• Klimatklivet-vägledning
• Offertmallar



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

mailto:lena.jonsson@biofuelregion.se
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