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26 kommuner i samverkan



Vi ger råd

Hur du minskar din energianvändning.

Hur du minskar din klimat- och miljöpåverkan.

Vilka tekniska lösningar du kan välja mellan.
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Här finns vi

Telefonrådgivning
08-29 11 29

Webbservice

Energiradgivningen.se

Mailrådgivning

info@energiradgivningen.se
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Kvällens program
• Elbilsanvändingen och 

laddbehovet ökar!

• Vad behöver jag veta för att 
fixa laddplatser?

• Samtal bostadsrättsföreningar

• Frågestund



Hemmaladdning 
är bäst!

• Elbilsägare vill ladda vid 
bostaden

• Bostadsrättsföreningen mer 
attraktiv

• En enkel installation

• Finns statligt stöd att söka!



• Viktigt material på 
www.fixaladdplats.se

• Utvärderingsenkät

http://www.fixaladdplats.se/


Elbilarna är här!
Varför elbilar?

• Bättre miljö globalt och 
lokalt

• Tyst och bekvämt

• Hög energieffektivitet och 
låg driftkostnad

• Det finns många bra elbilar 
på Svenska marknaden



Snabb ökning!  (mars 2022)
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www.miljofordon.se
Över 100 olika modeller av elbilar och 
laddhybrider från 36 tillverkare
• Audi
• BMW
• Citroen
• Cupra
• DFSK
• DS
• Fiat
• Ford
• Hyundai
• Jaguar
• Jeep
• Kia
• Koenigsegg
• Landrover
• Lexus
• Lotus
• Lynk & Co
• Maxus

• Mazda
• Mercedes
• MG
• Mini
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Polestar
• Porsche
• Renault
• Skoda
• Smart
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• VW
• Volvo

http://www.miljofordon.se/


www.miljofordon.se/tanka/laddkarta

2 700 platser i Sverige 
- totalt 14 600 uttag

350 platser i Stockholms län
- totalt 3 800 uttag

Offentliga laddplatser (mars 2022)

http://www.miljofordon.se/tanka/laddkarta


Vem erbjuder laddning?

• Fastighetsbolag
• Arbetsplatser
• Kommuner
• Parkeringsbolag
• Energibolag
• Billeverantörer
• Restauranger och 

butiker
• Drivmedelsbolag



En laddstation

Två laddplatserTvå 
laddpunkter/uttag



Laddbox - Laddstolpe



Positiva erfarenheter Elbilsupphandingen

Hemma

annan 
plats

Privatbilar laddas

På företaget

annan plats

Företagsbilar laddas



Förarreflektioner
• Räckviddsångesten går över!
• 94 % nöjda förare
• Förarna kör mjukt
• Bilen är tyst
• Kortare räckvidd på vintern



Laddtider
Normalladdning, 3,7 kW
• 1-fas 16A = ca 2 mil/timme
• Laddtid: ca 6 - 25 timmar

Normalladdning, 11 kW
• 3-fas 16A = ca 5 mil/timme

Snabbladdning, 50 kW
• Laddtid: ca 30 min



Kostnader
3 kr/mil
400 kr/månad eller 5 000 kr/år i 
elkostnad

Väggmonterad laddbox:
• Utrustning o installation:

12 000 - 25 000 kr

Laddstolpe: 
• Utrustning o installation: 

20 000 – 50 000 kr



Typ 2 
Europastandard i elbilar från 2015.



Typ 1 – på väg bort

Jordat uttag – schucko - reservtanken



Många möjliga kombinationer!!!



Elsäkerhet – tips!
• Allt elarbete ska utföras av 

auktoriserad elinstallatör

• ”Kolla elföretaget” – i 
Elsäkerhetsverkets register

• All utrustning ska vara CE-märkt

• Anläggningen ska klara hög 
belastning under lång tid, det gör inte 
vanliga vägg- och motorvärmaruttag 
eller förlängningssladdar



Elsäkerhet – tips!

• Välj en totalentreprenad så att samma 
leverantör ansvarar för utrustning, 
montering, ledningsdragning och 
installation

• Laddplats utomhus placeras med fördel 
på avstånd från ventilationsintag till 
byggnader 

• Laddplatser i garage bör placeras nära 
in- eller utfart.



Tillgänglighet – tips!

• Skapa laddplatser för alla
• Hårdgjord yta 
• Inga höjdskillnader - plan 

yta är bäst
• Höjd för uttag/info osv 80 –

100 cm
• Tydliga kontraster mellan 

text och bakgrund
• Påkörningsskydd 120 cm 

fritt
• Spärrytor (markerade) 90 

cm framför och på sidan
Foto: Den tillgängliga laddplatsen, SiSL, Västernorrland & Jämtlands län



Samfällighet

• Anläggningsbeslutet definierar vad 
som ingår i anläggningen
1. Laddstation omfattas av det befintliga 

anläggningsbeslutet
2. Ompröva anläggningsbeslutet
3. Medlemmarna får själva förse ”sina” p-

platser med laddning (föreningen 
tillhandahåller el mot betalning)

• Läs mer på Lantmäteriets hemsida

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar/laddstolpe-for-elbil-pa-gemensam-parkeringsplats/?faq=6b33




• Undersök intresset 
• Kostnad:

– Investeringskostnad
– Elkostnad

Steg 1
Undersök intresse och 
förutsättningar

Steg 2
Välj typ av 
laddutrustning

Steg 3
Utvärdera offerter

Steg 4
Beställ ladd-
utrustning och arbete

Steg 5
Följ leverantörens 
arbete

Steg 6
Ansök om ekonomiskt 
stöd



Investeringskostnaden kan fördelas på 
olika sätt:

– Föreningen bekostar laddstation och 
installation. Höjd parkeringsavgift. 

– Användarna betalar för laddstation 
och installation. 

– Föreningen köper/hyr laddstation inkl. 
service. Användarna tecknar ladd-
abonnemang med laddoperatören.

Steg 1
Undersök intresse och 
förutsättningar

Steg 2
Välj typ av 
laddutrustning

Steg 3
Utvärdera offerter

Steg 4
Beställ ladd-
utrustning och arbete

Steg 5
Följ leverantörens 
arbete

Steg 6
Ansök om ekonomiskt 
stöd



Steg 1
Undersök intresse och 
förutsättningar

Steg 2
Välj typ av 
laddutrustning

Steg 3
Utvärdera offerter

Steg 4
Beställ ladd-
utrustning och arbete

Steg 5
Följ leverantörens 
arbete

Steg 6
Ansök om ekonomiskt 
stöd

Tar ni betalt för laddning+laddutrustning?



• Ta upp frågan med styrelsen

• Undersök förutsättningarna:
- Eget garage
- Motorvärmare
- Vem äger marken?
- Preliminärt förslag på antal 

användare och laddutrustning

Steg 1
Undersök intresse och 
förutsättningar

Steg 2
Välj typ av 
laddutrustning

Steg 3
Utvärdera offerter

Steg 4
Beställ ladd-
utrustning och arbete

Steg 5
Följ leverantörens 
arbete

Steg 6
Ansök om ekonomiskt 
stöd



• Kontakta minst två 
leverantörer och begär offert 
på helhetslösning.

- Platsbesök
- Kontrollera ledig effekt

Steg 1
Undersök intresse och 
förutsättningar

Steg 2
Välj typ av 
laddutrustning

Steg 3
Utvärdera offerter

Steg 4
Beställ ladd-
utrustning och arbete

Steg 5
Följ leverantörens 
arbete

Steg 6
Ansök om ekonomiskt 
stöd



• Bestäm antal laddpunkter

• Välj laddbox eller laddstolpe

• Välj uttag, typ 2  är EU-
standard

• Laststyrning? Övervakning?
Energimätning?

• Påkörningsskydd, belysning?

• Behövs tillstånd/bygglov?

Steg 1
Undersök intresse och 
förutsättningar

Steg 2
Välj typ av 
laddutrustning

Steg 3
Utvärdera offerter

Steg 4
Beställ ladd-
utrustning och 
arbete

Steg 5
Följ leverantörens 
arbete

Steg 6
Ansök om 
ekonomiskt stöd



Steg 1
Undersök intresse och 
förutsättningar

Steg 2
Välj typ av 
laddutrustning

Steg 3
Utvärdera 
offerter

Steg 4
Beställ ladd-
utrustning och arbete

Steg 5
Följ leverantörens 
arbete

Steg 6
Ansök om ekonomiskt 
stöd



Steg 1
Undersök intresse och 
förutsättningar

Steg 2
Välj typ av 
laddutrustning

Steg 3
Utvärdera offerter

Steg 4
Beställ ladd-
utrustning och 
arbete

Steg 5
Följ leverantörens 
arbete

Steg 6
Ansök om ekonomiskt 
stöd

• Teckna avtal för vald 
laddutrustning inkl. eventuell 
drift, underhåll och 
kringutrustning med en 
leverantör. 

• Kontrollera:
–
– Registrering hos 

Elsäkerhetsverket

F-skattesedel

https://skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/hamtaforetagsinformation.4.3810a01c150939e893f3e69.html
https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget


• Beställ ledningsdragning och anslutning
• Välj elabonnemang - välj förnybar el
• Leverantören sköter:

– montering
– installation
– driftsättning
– slutbesiktning

• Plan för underhåll och service
• Informera alla boende hur laddstationen

fungerar

Steg 1
Undersök intresse och 
förutsättningar

Steg 2
Välj typ av 
laddutrustning

Steg 3
Utvärdera offerter

Steg 4
Beställ ladd-
utrustning och arbete

Steg 5
Följ 
leverantörens 
arbete

Steg 6
Ansök om ekonomiskt 
stöd



• Engångsbelopp med högst 50 procent 
och max 15 000 kr per laddpunkt

• Ansökan görs elektroniskt via 
Naturvårdsverkets hemsida

Två möjligheter:
• Innan installation:

– Föransökan
– Slutförande av åtgärd
– Slutansökan

• Efter installation:
– Ansökan senast 6 månader efter 

installation

Steg 1
Undersök intresse och 
förutsättningar

Steg 2
Välj typ av 
laddutrustning

Steg 3
Utvärdera offerter

Steg 4
Beställ ladd-
utrustning och arbete

Steg 6
Ansök om 
ekonomiskt 
stöd

Steg 5
Följ leverantörens 
arbete

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


• All information finns på 
www.fixaladdplats.se

• Fråga Energi- och 
klimatrådgivningen! 
Ring 08 -29 11 29 
Mejla info@energiradgivningen.se

http://www.fixaladdplats.se/
mailto:info@energiradgivningen.se
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