


Investeringsstöd 
snabbladdare

Linnea Nyström

Hanna Eklöf



Ekonomiskt stöd 
till publik 
snabbladdning

• i anslutning till större vägar där marknaden inte bygger 

idag, sk vita vägsträckor

• Investeringsstöd till marknaden, upp till 100 % 

(inkl. elanslutning)

• 50 miljoner kr/år 2020-2022

• Större vägar = Trafikverkets funktionellt prioriterade 

vägnät långväga personresor (FPV)

• Snabbladdning = likströmsladdning från 50 kW och 

uppåt

• Maxavstånd mellan varje snabbladdstation = 10 mil
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Vita vägsträckor 2018 och 2020
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• Funktionellt prioriterat vägnät 

långväga personresor

• Maxavstånd 10 mil mellan 

vara snabbladdstation

• Likströmsladdning 50 kW och 

uppåt

• Inklusive beviljade 

snabbladdstationer inom 

Klimatklivet



Val av platser

• Snabbladdning tar 30 - 45 min och det 

behöver finnas något att göra under 

tiden 

‒ Fika

‒ Äta

‒ Handla

• Nära FPV (3 km) och gärna i anslutning 

till andra vägar (knutpunkter)

• 10 mil mellan varje laddstation

• Ska finnas el
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Teknik, effekt och antal laddningspunkter

• Två laddningspunkter för AC-laddning med minst 22 kW och utrustade med anslutningsdon för 

fordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2. Lastbalansering ej tillåten. 

• Två laddningspunkter för DC-laddning med minst 150 kW tillsammans och utrustade med 

anslutningsdon för fordon av de kombinerade laddningssystemen av typ CCS/”Combo 2” som 

beskrivs i standarden EN 62196-3. 

‒ Lastbalansering mellan dessa två laddningspunkter är tillåten. 

‒ Respektive laddningspunkt ska individuellt kunna leverera minst 150 kW, dock inte samtidigt. 

• Kablaget i mark för DC-laddningspunkterna ska dimensioneras för att kunna uppgraderas till en 

effekt på 350 kW vid ett senare tillfälle.
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Undantag från krav på effekt

Om otillräcklig kapacitet i distributionsnätet: 

1. Högsta möjliga effekt dock minst två laddningspunkter på 22 kW AC med lastbalansering och 

två laddningspunkter på 50 kW DC med lastbalansering. 

2. Högre effekt än punkt 1, men inte upp till grundkraven, minst två laddningspunkter på 22 kW 

AC med lastbalansering och därefter så hög effekt som möjligt i två DC-laddningspunkter med 

lastbalansering. 

• Ett krav att DC-laddningspunkterna alltid ska vara förberedda för att klara Trafikverkets 

grundkrav på 150 kW. 

• Krävs intyg från nätägaren om högsta möjliga effekt.
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Andra krav 
• Vara publik

• Hållas i drift i fem år

• I drift och slutredovisad senast 31 

oktober 2022

• Tillstånd från markägaren

• Tillgänglighetsanpassade och 

användbara för alla

• Betalning ska kunna ske ad hoc

• Uppkopplade mot Nobil

• Information i realtid
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Allmänt

• Om stöd enligt de Minimis: Ansökan om 

100 % kan beviljas oavsett rörelseresultat

• Om stöd enligt GEBR: Stödnivån kan 

påverkas av rörelseresultatet

• Max 75 % i förskott men beror på 

tillgängliga medel

• Kostnader ska styrkas med underlag

• Återbetalningsskyldiga om laddstationen

inte färdigställs i rätt tid eller inte följer 

villkoren i beslutet

• Årligen, i fem år, leverera uppgifter om 

funktionalitet och användning till 

Trafikverket
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Genomförande
• Platserna utlyses 15 februari och i åtta 

veckor

• Urvalskriterier: 

‒ Endast en sökande per plats kan 
tilldelas stöd

‒ Om det endast finns en sökande som 
uppfyller kraven, kommer den tilldelas 
stöd

‒ Om flera sökande uppfyller kraven 
kommer den som ansöker om lägst 
summa att tilldelas stödet

• Beslut och planerad utbetalning i början 

av sommaren
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trafikverket.se/bidragsnabbladda

https://www.trafikverket.se/bidragsnabbladda

