
Informationsmöte om Trafikverkets stöd till snabbladdare
torsdag 11 februari kl10-11:30



Information om Trafikverkets stöd till snabbladdare

• Kort introduktion om elbilar och laddning
Johan Lagrelius, BioFuel Region

• Trafikverket informerar om stödet
Hanna Eklöf & Linnea Nyström, Trafikverket

• Erfarenheter från första utlysningen
Överkalix kommun mfl

• Tillgänglighetsanpassning av laddplatser
Johan Lagrelius, BioFuel Region

• Frågestund om ansökan och krav



– 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



Det är vi som är BioFuel Region



Vi skapar goda förutsättningar för laddbara bilar!

Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland 
fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara 
bilar i Västernorrlands och Jämtlands län.

Projektet drivs av BioFuel Region och Region Jämtland 
Härjedalen och pågår 2018–2021. 



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

Elfordon #sakersominteärsamma

Hybridbil Elbil



OMBORDLADDARE VÄXELSTRÖM

Likström Batteri

Li
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öm



Hur lång tid tar det att ladda?



• Hur stort är batteriet?
• Hur tomt är batteriet?
• Vilken effekt laddar du med?



Laddstolpar
Snabbladdare/semisnabbladdare/normalladdare… vad är 
vad?

Normalladdning
Hemma och på arbetet - garage, arbetsplats, p-platser
Står typiskt för 90% av laddningsbehovet
Laddtid: 8-15h

Destinationsladdning (semisnabbladdning)
Ladda där du har ett ärende – köpcentrum, Hotell, 
parkeringshus, friluftsområde
Laddtid: 1-5h

Snabbladdning
Ladda för att förlänga räckvidden – transportkorridorer och 
knutpunkter.
80% laddning på 20-30 minuter.



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

Effekterna vi ska prata om idag kör ur bild…





Stöd till icke-publika laddstationer – Ladda bilen



Information om Trafikverkets stöd till snabbladdare

Hanna Eklöf & Linnea Nyström, Trafikverket



Tillgänglig laddplats – att bygga för alla
Johan Lagrelius, BioFuel Region



Att bygga tillgängligt… blir bra för alla!

Är det bra för barnfamilj så är det bättre för alla!



Foto: Moa Breivik



En laddstation tillgänglig för alla

90cm

100cm

Ingen kantsten



Vad ska vi bygga?

360cm 250cm

90cm 90cm

Med friyta/spärryta

90cm









Tillgänglig snabbladdare – Göteborg energi + RTP/DHR



Tillgänglig snabbladdare – Göteborg energi + RTP/DHR

https://www.facebook.com/goteborgenergi/videos/509040383400198

https://www.facebook.com/goteborgenergi/videos/509040383400198
https://www.facebook.com/goteborgenergi/videos/509040383400198


Tillgänglig destinationsladdare – Scandic Övik



Snöskottning – tillgänglighet året om



Inventering av befintliga laddstationer

Stadshuset, 6 laddplatser



Inventering av befintliga laddstationer

Götgatan, 4 laddplatser



Snabbladdare

Coop, Ersboda Umeå



Nedsatt syn/färgseende/kontrast





• Kandidatstudenter i Industridesign, BFA 1 (andra terminen)

• 5 veckor under våren 2020

• Verkstad Covid-19 anpassad

• Användardialog och användarobservation Covid-19 anpassad

DESIGNPROJEKT





Den tillgängliga laddplatsen

Hur ska en publik laddplats för snabbladdning utformas för 
att bli tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? 







Vad ska vi bygga?

Rymligt väderskydd!!

Skärm och laddkontakt/uttag ca 80-90 cm över mark

Betalningsinformation och tagg ca 80-90 cm över mark

Inga påkörningsskydd eller minst 120cm mellan stolpar

Inga kanter och höjdskillnader

Markplatta i nivå med mark







Nätverket för tillgängliga laddplatser



Tack! Frågor?
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