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Varför elbilsladdning? 
Snabbt växande efterfrågan 
Elbilsutvecklingen i Sverige är stark och i januari 2022 fanns det över 300 000 laddbara bilar i 
Sverige, ca 6% av bilflottan. 40% av nybilsregistreringarna utgjordes av laddbara bilar. Intresset 
för elbilar ökar i takt med att utbudet av elbilsmodeller blir större.  

Säkerhet 
Av säkerhetsskäl avråder Elsäkerhetsverket från regelbunden laddning i vanliga vägg- och 
motorvärmaruttag. De är inte gjorda för elbilsladdning som innebär en högre belastning under 
lång tid. Det kan uppstå varmgång vilket i sin tur kan leda till brand. På platser där laddning 
sker ofta bör därför en laddbox/laddstolpe användas. Den är speciellt framtagen för laddning 
och garanterar säker laddning. Laddning i vanligt jordat eluttag ska endast ske tillfälligt och vid 
bevakning. Förlängningssladd ska inte användas pga. risk att säkringen inte skyddar korrekt. 

Uppkopplat och smart 
Många laddboxar kan balansera laddningen mot fastighetens övriga belastning för att undvika 
att säkringar går eller för att styra laddningen till vissa tider då elpriset är lågt/energi-
användningen lägre. Tillgänglig effekt kan fördelas på smart mellan laddplatserna. 

Snabbare laddning 
I de flesta fall kan laddningen ske snabbare om en laddbox installeras. Förutsättningarna 
varierar, men det är vanligt att laddning sker med ca 2,3 kW utan laddbox, och från 3,7 kW och 
uppåt med laddbox. En elbil använder ca 2 kWh per mil.  
 

Olika behov- olika typer av laddning 
Välj typ av laddning utifrån behovet. Investeringskostnaden varierar och påverkas t ex. av om 
boxen går mot Wifi, vilken effekt som dras fram, samt om den har inbyggd jordfelsbrytare. 

”Normalladdning” - Effekt 2,3 kW (10 A) och uppåt 
Laddning med låg effekt passar där bilisten stannar länge. Tar 8–15 timmar för att ladda fullt 
och finns vid arbetsplatser, vid bostäder och på hotell. Installationskostnad: ca 7000 – 16 000 
kr inkl. moms + ev. kostnad för att säkra upp. Möjlighet till 50 % av kostnaden i stöd. 

”Semisnabbladdning” 7–22 kW (destinationsladdning) 
Laddtid 1 – 4 h. och passar där bilisten stannar en stund, t ex. vid butiker, restauranger, 
besöksmål. Installatonskostnad: ca 20 000 – 50 000 kr inkl. moms + ev. kostnad för att säkra 
upp. För icke publika laddare är det inte så stor skillnad mellan semisnabb och normalladdning. 
 
Snabbladdning – 50 kW och uppåt 
Större aktörer som energibolag installerar snabbladdning. Det är förenat med  
stora investeringskostnader (fr 500 000 kr) och är därför inte aktuellt för de flesta 
verksamheter.  



   
 

   
 

Steg för steg – Checklista ordna laddplatser inom 
kommunkoncernen 

Genom att ställa om er fordonsflotta till mer laddbara bilar och erbjuda laddning mot avgift 
gentemot anställda tar ni ett steg längre i hållbarhetsvisionen.  

Denna checklista är en sammanställning av materialet från Energi- och Klimatrådgivningen 
Stockholmsregionen samt projektet Stolpe in för Stad och Land  

Steg 1: Kunskapsorientering  

� Titta på inspelningen och tillhörande material för grundläggande information om 
laddning och laddbara bilar 

� Presentera och diskutera idén bland relevanta nyckelspelare i organisationen, t ex. 
fordonsansvariga, fastighetsansvariga, miljöansvariga etc. 

� Se ut en person eller en grupp som ansvarar för att driva igenom frågan 
 
Steg 2: Fundera över förutsättningar 

• Hur många har behov av laddning idag och hur många har behov inom 5 år?   
• En omställning kan öka snabbt - Bör ni bygga ut stegvis? Har ni möjlighet att 
framtidssäkra genom att bygga eller åtminstone förbereda för fler laddplatser? 

� Utse ansvarig för att driva processen och för att ta reda på förutsättningarna för 
elbilsladdning och elfordon 

 
Steg 3: Undersök och diskutera behov 

� Kontrollera vem som äger fastigheten, marken eller garaget där ni vill ha laddplatser. 
Om er kommun inte äger marken måste ni komma överens med markägaren först.  

� Hur stor är er huvudsäkring idag? Kolla med ert energibolag eller fastighetsansvariga 
vilken effekt ni tar ut vid högbelastning. Hur mycket utrymme finns kvar för 
elbilsladdning? 

� Ligger alla parkeringsplatser under samma elabonnemang eller kan installationen 
och effekten fördelas?  

� Kartlägg bilarnas dagliga energibehov (antal bilar och genomsnittlig körsträcka). Runt 
20–30 elfordon kan klara sig på 3-fas x 32A säkring 

� Välj typ av utrustning 
• Vilket typ av laddkontakt/uttag vill ni installera? Typ 2 är europastandard och den 
typ som krävs för investeringsbidrag från Naturvårdsverket.  
• Vill ni ha fast kabel eller uttag för lös kabel? Fast kabel är bekvämt, men kan orsaka 
mer underhåll på sikt 
 

https://energiradgivningen.se/fixa-laddplats-steg-for-steg-brf/
https://energiradgivningen.se/fixa-laddplats-steg-for-steg-brf/
https://biofuelregion.se/projekt/sisl-mellersta/fixa-laddplats/
http://www.biofuelregion.se/kunskap/elfordon


   
 

   
 

 
Steg 4: Kontakta leverantörer och ta in offerter 

� Fyll i färdig offertsvarsmall efter önskemål  
� Kontrollera att leverantörerna är godkända för F-skatt, registrerade hos 

Elsäkerhetsverket och har referenser till tidigare uppdrag 
� Kontakta minst två leverantörer (gärna fler) och begär in offerter - tänk på: 

• 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? Många laddboxar går att ställa in på ett spann 
mellan 3,7 – 22 kW. Vanligen räcker 2,3–3,7 kW för laddning på arbetsplatsen. 
• Vem ska ha åtkomst till laddaren och hur kan det styras? För att endast behöriga 
ska få tillgång till att ladda kan olika identifikationslösningar användas, t.ex. app, 
nyckel eller RFID-bricka 
• Kan laddaren kopplas upp mot internet, på vilket sätt?  
• Har laddaren en inbyggd jordfelsbrytare typ B? Dessa kan detektera felaktiga 
elströmmar vilket kan vara en fördel 
• Vilken huvudsäkring har ni idag vid fastigheten och kommer den att 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 åskrelaterade skador  
• Vilka driftstemperaturer kan laddaren hantera? Tenderar t ex. garage bli varmt?  
• Vilka garantier lämnas?  
• Vill ni ha möjlighet att ladda på flera faser?  
• Hur enkelt är det att använda laddaren? Många laddare kommunicerar med 
blinkande lampor i olika färger, kan en färgblind person tyda budskapen?  
• Kan laddaren tillgänglighetsanpassas? Knappar, kontakt och display bör vara max 
120 cm högt 
• Fundera på om ni behöver eventuell kringutrustning t ex. påkörningsskydd, 
skyltning, belysning med mera 

� Diskutera valet av plats för installation tillsammans med en installatör  
• Att bygga flera laddare samlat kan vara klokt ur ett anläggningsperspektiv, det 
underlättar service och underhåll och kan ge lägre installationskostnader  
• Kan laddbox monteras på vägg i stället för stolpe kan markarbetskostnad minskas  

 
 
Steg 5: Utvärdera offerter – Diskussion i arbetsgruppen 

� Jämför inkomna offerter och välj leverantör 
 
 



   
 

   
 

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

 

Steg 6: Sök investeringsstöd  

� Läs aktuell information om olika bidrag och investeringsstöd på Naturvårdsverket.se 
� Vid behov rådfråga gärna andra kommuner som gjort samma procedur innan 

 
Steg 7: Beslut och beställning 

� Få beslut på investering godkänd – t e x. genom politiskt beslut eller ledning 
� Beställ laddutrustning och arbete enligt vald offert 
� Beställ anslutning för laddstationen i samråd med leverantören 
� Välj abonnemang - Utgå från befintligt elabonnemang eller teckna ett separat 

elabonnemang för laddstationen hos elnätsbolaget. Välj gärna ett elhandelsavtal 
med ursprungsmärkt förnybar el 

 
Steg 8: Plan för underhåll och service 

� Leverantören genomför slutbesiktning 
� Gör en plan för underhåll och service, antingen genom leverantören eller inom 

kommunen om ni valt att drifta själva 
 
Steg 9: Kommunicera och visa att ni erbjuder laddmöjligheter 

� Sprid på kommunens hemsida, i nyhetsbrev, utskick mm. att ni erbjuder 
laddmöjligheter för tjänstefordon och/eller anställda och besökare 

� Sätt upp tydlig skyltning vid behov (för gemensamma parkeringsytor och 
gästparkering) 

� Följ gärna upp hur laddstationen används och dela med er av era erfarenheter till 
andra kommuner – att hjälpa varandra gynnar hela utvecklingen i länet som helhet 

 

Vill ni veta mer? 
Lästips för mer information; 
www.biofuelregion.se/sisl -här finns frågor och svar kring elbilsladdning 
www.emobility.se –  Kunskapsportal om elfordon och 
laddning, drivs av Power Circle 
www.elsakerhetsverket.se – Läs elsäkerhetsverkets 
rekommendationer 
www.fixaladdplats.se- Energi- och klimatrådgivarnas sida om 
hur du ordnar möjlighet att ladda 
 

 

http://www.biofuelregion.se/sisl
http://www.emobility.se/
http://www.elsakerhetsverket.se/
http://www.fixaladdplats.se-/

