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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Göteborgsregionen 2021
Box 5073, 402 22 Göteborg
gr@goteborgsregionen.se
Layout: Göteborgsregionen

Guiden är framtagen av Göteborgsregionen, i samarbete med IVL och med finansiering av Västra Götalandsregionen.
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Guiden fokuserar på strategiska frågor för 
fastighetsägare och viktiga förutsättningar för 
bilägare. Tekniska lösningar, effekttillgång 
och liknande frågor tas inte upp eftersom 
dessa förutsättningar varierar mellan olika 
fastigheter. De frågorna bör istället diskuteras 
med elektriker, elnätsägare m.fl.

Laddbara fordon ökar i Sverige
Laddbara fordon står för en allt ökande del av 
nybilsförsäljningen i Sverige. Under år 2022 
utgjorde laddbara bilar mer än 50 procent av 
nybilsförsäljningen. Drygt hälften av dessa 
var fullelektriska bilar som nu utgör cirka 8 % 
av fordonsflottan i Sverige. Prognoser pekar 
mot att de år 2030 utgör upp till hälften. 
Biltillverkare lanserar allt fler modeller och 
bilar med större batterikapacitet samtidigt 
som det också aviseras en utfasning av 
förbränningsmotorer under 2030-talet.

Priserna för laddbara bilar förväntas också 
sjunka när kapaciteten för batteriproduktion 
ökar och nya tekniker introduceras. 
Prisskillnaden jämfört med en bil med 
förbränningsmotor minskar stegvis för 
att mot mitten av decenniet antas vara 
obefintlig. Parallellt med den utvecklingen 
kommer också allt fler eldrivna fordon ut på 
begagnatmarknaden vilket möjliggör för fler 
att köra elektriskt.

Denna omställning av fordonsflottan är en 
viktig pusselbit för att nå klimatmål och 
begränsa klimatpåverkan från fordonstrafiken.
Allt sammantaget visar på att behovet av 
laddinfrastruktur kommer att öka. Då det som 
regel är både enklast och billigast att ladda 
bilen vid hemmet kommer efterfrågan på ladd-
möjligheter att öka kraftigt de närmaste åren.

Inledning
Antalet laddbara fordon ökar i Sverige. Denna guide ger råd och stöd till dig som vill 
installera laddplatser för att kunna erbjuda laddtjänster. För att tjänsterna ska bli 
attraktiva och  lönsamma finns flera faktorer att ta hänsyn till.

Grön = etanolbilar och gasbilar. Ljusröd = laddhybrider. Mörkröd = fullelektriska bilar. 
Blå = bensin- och dieselbilar. Data från Trafikanalys februari 2022.

Figur 1. Nyregistrerade personbilar i Sverige 2015-2021
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Olika bilar, olika laddbehov
Fullelektriska personbilar, oftast kallade 
elbilar, har ingen förbränningsmotor. De 
kommersiella modellerna har i allmänhet 
batterier med en kapacitet från 15-50 mil 
beroende på modell, batterikvalitet och 
väderlek (kupévärmare, stolsvärme och 
fönstervärme drar mycket el). Trenden går 
mot större batterikapaciteter vilket innebär att 
nya fordon får allt större räckvidd. 

En typisk elförbrukning för en personbil är 
ca 2 kWh/mil. En typisk daglig körsträcka för 
en privatägd personbil är cirka 3-5 mil, vilket 
innebär att en fullelektrisk bil inte behöver 
laddas fullt varje dag. 

Laddhybrider har oftast bensinmotor och en 
kompletterande elmotor med ett laddbart 
batteri som räcker till 3-6 mils ren eldrift.  
För att optimera driften mot största 
möjliga eldrift, vilket oftast också ger lägsta 
driftkostnaden, bör en laddhybrid laddas upp 
mer eller mindre dagligen. Det finns även 
elbilar med bränsleceller i stället för batterier. 
Dessa drivs med vätgas som fylls på vid 
tankställen. Vätgasbilar är mycket ovanliga 
och i Sverige bedöms batterielektriska bilar 
fortsätta dominera personbilsmarknaden 
under lång tid.

Figur 2. Andel laddbara fordon i fordonsflottan

Prognos för andelen laddbara fordon i fordonsflottan till 2030 som nationellt genomsnitt i Sverige. 
IVL:s beräkning utifrån data om fordonsutbyte och nybilsförsäljning från Trafa 2022.
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1. Undersök intresse
Undersök intresset för elbilsladdning hos boende och hyresgäster, exempelvis genom en enklare enkät.

2. Undersök tekniska förutsättningar
Ta hjälp av elektriker för att lokalisera elcentral, kontrollera fastighetens totala effektuttag och säkerställ att 
fastighetens elnät klarar ytterligare belastning.

3. Planera och informera
Att flytta laddare är kostsamt, så planera långsiktigt. På vilket sätt kommer hyresgästerna att påverkas? 
Initiera en dialog med hyresgästerna tidigt i processen.

4. Kontakta leverantörer
Många företag som erbjuder laddinstallationer erbjuder kostnadsfria besök för att utvärdera potentiella 
kunders förutsättningar och behov.

5. Välj laddare och laddplatser
Använd underlaget för att besluta om hur många laddare som ska installeras och var de ska finnas. Var 
proaktiv och förbered så många platser som möjligt. Intresset för elbilsladdning kommer sannolikt att öka. 

6. Välj debiteringsmodell
Det finns olika upplägg för debitering. Välj en modell som möjliggör ett ekonomiskt hållbart upplägg. 

7. Offert, utvärdering och beslut
Skicka offertförfrågan till flera olika företag och utvärdera alternativen. Fatta beslut om leverantör, 
beställning och genomförande.

8. Ekonomiskt stöd
Sök stöd för investering av laddutrustning genom Naturvårdsverket. Du kan ansöka både innan och efter 
installationen är slutförd.

9. Ladda och kör
När installationen är slutförd är det dags för driftsättning och invigning av laddplatserna. 

Steg för steg-guide
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Den enskilt viktigaste faktorn för en person 
som väljer mellan en laddbar och vanlig bil 
är möjligheten att ladda nära hemmet. Att 
fastighetsägare erbjuder bra laddmöjligheter 
är därför en avgörande del i omställningen till 
eldrift för alla som bor i flerbostadshus. 

Behovet kommer att öka
Behovet av laddplatser kommer troligtvis att vara 
begränsat de första åren efter installation och 
därför blir antalet laddpunkter en kostnadsfråga. 
Då behovet förväntas öka kan du redan från 
början planera för en framtida utbyggnad under 
en 5-10-årsperiod. 

Om nyförsäljningen av laddbara bilar fortsätter 
öka i samma takt är ungefär var tionde bil i 
Sverige laddbar 2023. Någon gång runt 2025 är 
ungefär var femte bil laddbar. Alla dessa bilar 
kommer parkeras någonstans och många av dem 
står vid flerbostadshus.

Laddbara bilar är vanliga som tjänstebilar men 
även som privatleasing. Det är också vanligt 
att bilarna byter ägare första gången efter 
ungefär tre år. I och med det sprids hyfsat nya 
men begagnade laddbara bilar till lägre pris 

och därmed till en bredare grupp. Från 2024 
och framåt förväntas en tydlig ökad efterfrågan 
på laddning från bilägare och boende i fler 
inkomstgrupper.

Undersök intresse
Ett sätt att bedöma kommande efterfrågan i 
ett bostadsområde är att utgå från vilken typ 
av bilar som är vanliga där idag och hur gamla 
de är. Det är också bra att undersöka intresset 
genom en enkel enkät till hyresgästerna om deras 
inställning till att skaffa en laddbar bil inom de 
närmaste åren.

1. Undersök behov och intresse

Länktips
Fixa laddplats (BioFuel Region)

Frågor till enkät om elbilsladdning 
(Fastighetsägarna)

Regler för laddning av elfordon (Boverket)

Rapport: Analys och förslag för bättre tillgång 
till laddinfrastruktur för hemmaladdning 
oavsett boendeform (Energimyndigheten)

https://biofuelregion.se/projekt/sisl-mellersta/fixa-laddplats/
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/energi-miljo-klimat/laddplatser-for-elbilar/
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/energi-miljo-klimat/laddplatser-for-elbilar/
http://https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/
http://https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/
http://https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/
http://https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/
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Kostnaden för installation och drift av 
laddplatser påverkas av vilka förarbeten 
som måste genomföras. Två faktorer som 
är avgörande är tillgång på effekt och 
markförhållanden på platsen.

El och effekt
När laddare installeras ökar elförbrukningen 
i området. Anlita en elektriker för att bedöma 
hur mycket el som finns tillgängligt. Vid 
behov, kontakta även leverantörer av eltjänster 
och nätägare för att svara på frågor om vad 
nuvarande serviser och säkringar klarar av. 
Det vill säga hur många kW som kan levereras 
till den utvalda platsen och om det finns 
befintliga ledningar som går att använda eller 
om ytterligare ledningsdragning behöver göras. 
Detta påverkar den totala installationskostnaden.

Även platsens förutsättningar påverkar hur 
många laddplatser som kan erbjudas och med 
vilken laddeffekt. Om det finns behov av ökad 
effekt till platsen innebär det extra kostnader. 
Det kan uppstå tröskeleffekter om och när antalet 
laddplatser utökas, vilket även det kan leda till 
extra kostnader.

Lastbalansering
De flesta leverantörer erbjuder lösningar med 
lastbalansering. Lastbalansering används för 
att fördela den effekt som finns tillgänglig i 
fastigheten mellan de bilar som laddas. Om 
alla bilar ska ladda på maximal effekt behöver 
säkringsstorleken vara stor, vilket är kostsamt. 
Med hjälp av lastbalansering kan alla bilar 
ladda på maximal tillgänglig effekt utan att 
säkringsstorleken behöver öka eller att säkringar 
löses ut.

Statisk lastbalansering
Den statiska lastbalanseringen lämpar sig 
för parkeringar med många laddstationer. 
Laddplatserna delar på en tilldelad maximal 
effekt som kan vara lika med storleken på 
huvudsäkringen. När få laddar sina bilar får 
alla full effekt. Om fler bilar tillkommer, dras 
laddeffekten ner på varje laddplats. Om väldigt 
många vill ladda samtidigt, ställs bilarna i kö och 

den som kommer sist får vänta tills en annan bil 
har laddat klart.

Dynamisk lastbalansering
Den dynamiska lastbalanseringen tar hänsyn 
till övriga förbrukare i fastigheten och tilldelar 
laddplatserna den effekt som fastighetens 
elmatning orkar med. Laddplatserna på 
parkeringen delar på det som finns kvar när 
fastighetens övriga förbrukare har tagit sitt. 
Systemet nyttjar elmatningen in till fastigheten 
på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt. På 
natten när fastighetens övriga förbrukning är låg 
stiger den effekt som tilldelas laddplatserna. I 
mer avancerade system kan bilägaren ställa in en 
tid då bilen ska vara fulladdad och så optimerar 
systemet fördelning av effekt efter det.

Utformning av platsen
Ska laddningen ske utomhus eller i garage? Det 
finns laddutrustning som monteras i laddstolpar 
eller som mindre enheter i väggmontage. 
Laddstolpar är det vanligaste på fristående 
parkeringsplatser utomhus. En väggmonterad 
enhet innebär ofta enklare och billigare 
installation, då kablage oftast inte behöver grävas 
ner i mark och andra markarbeten genomföras. 
Det vanliga är att en laddbox betjänar två fordon, 
men det finns också lösningar där flera kan 
ansluta till en central laddenhet.

2. Undersök tekniska förutsättningar

Laddstation kallas t.ex. en stolpe där laddutrustnignen är 
monterad. Eluttaget från laddutrustningen kallas laddpunkt. 
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Beroende på om parkeringsplatsen ska användas 
av enbart laddbara fordon eller även av andra 
fordon, behöver olika skyltar användas. Fundera 
även på om det finns behov av påkörningsskydd, 
vilket kan vara motiverat vid stolpmontage. Se 
också över belysningsförhållanden och vilken 
tillgänglighetsanpassning som behöver göras.

Tillgänglighetsanpassning
Det är viktigt att skapa attraktiva och tillgängliga 
laddmöjligheter för alla och därför finns det 
några saker att tänka på. Marken där laddaren 
är placerad ska exempelvis inte ha för kraftig 
lutning och kantsten mellan fordon och 
laddstation bör undvikas. Det är viktigt att 
bredden mellan fordon är tillräcklig för någon 
som är rullstolsburen ska kunna ta sig fram, att 
knappar och display sitter i en nåbar höjd och 
fungerar för personer med nedsatt hörsel eller 
färgseende.

Brandskydd
Det är mycket ovanligt med brandincidenter i 
samband med laddning av elfordon, men om 
brand skulle uppstå kan räddningstjänstens 
arbete försvåras om batterier är inblandat. 
Detta kan styra valet av laddplatser i viss mån. 
Elsäkerhetskrav ska ingå i entreprenaden eller 
tjänsten. MSB, Boverket och Räddningsverket 
har handledningar och råd i denna fråga. 

Särskilda laddbehov
Det blir allt vanligare att fastighetsägare erbjuder 
mobilitetstjänster till boende i form av cykel- och 
bilpooler. Den typen av laddbehov behöver också 
beaktas vid installation. Eldrivna bilpoolsbilar 
bör ha en egen säkerställd laddplats. Om 
boende väljer bilpool i stället för egen bil kan 
en bilpoolsplats ersätta 4–10 fasta platser för 
privatägda bilar (Roth et al. IVL, 2016). Det 
måste inte nödvändigtvis vara fasta platser men 
användarna måste kunna vara säkra på att bilen 
är laddad vid hämtning och att det är enkelt att 
ansluta till laddning vi lämning. Laddstationen 
behöver ha god effekttillgång och prioriteras 
högt när det gäller tilldelad effekt, vilket blir en 
parameter vid lastbalansering.

Även tjänstefordon för exempelvis fastighets-
service behöver beaktas vid planering eftersom 
det kan finnas särskilda behov av effekttillgång. 
Elcyklar kräver väldigt lite effekt men den typen 
av laddplatser kan behöva anspassas särskilt för 
att hålla hög säkerhet och god tillgänglighet.

Länktips
Regler för laddinfrastruktur (Boverket)

Den tillgängliga laddplatsen  
(BioFuel Region)

Trafikolycka och bränder i e-fordon 
(Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap)

Brandrisker vid laddning av elfordon 
(Boverket)

Information om brandskydd  
(Elsäkerhetsverket)

Laddplats kallas en parkeringsplats där det går att ladda ett 
laddbart fordon. Ibland avses en enskild parkeringsplats, ibland 
alla parkeringsplatser inom ett område. 

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/avslutade-uppdrag/regler-for-laddinfrastruktur/
https://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2019/08/2019-Tillg%C3%A4nglighet.pdf
https://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2019/08/2019-Tillg%C3%A4nglighet.pdf
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/trafikolycka/trafikolycka-e-fordon/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/trafikolycka/trafikolycka-e-fordon/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/trafikolycka/trafikolycka-e-fordon/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/brandrisker-vid-laddning-av-elfordon/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/brandrisker-vid-laddning-av-elfordon/
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/produkter/laddstationer/
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/produkter/laddstationer/
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3. Planera och informera
Innan en inköpsprocess inleds är det lämpligt 
att tänka igenom hur parkeringssituationen 
ser ut i det aktuella bostadsområdet och hur 
den ska utvecklas. När laddplatser införs 
kommer parkeringen att gå från att vara en 
uppställningsplats för fordon till att  i någon mån 
motsvara funktionen hos en bensinstation. 

Placering viktig del i strategin
Det är viktigt att laddare placeras på rätt plats 
från början eftersom det annars kan bli dyrt 
att flytta laddplatser om nya ledningar behöver 
dras och nya installationer göras. Den som har 
erbjudits laddmöjlighet ska också kunna lita på 
att den kan ladda bilen framöver även om platsen 
kan komma att flyttas. 

Om målet är att minska parkeringsytor och antal  
parkeringar i området behöver den aspekten 
tas med i planeringen. Bilägaren kommer att 
parkera där laddplatsen är placerad. Om det 
finns önskemål att styra parkeringen till ett visst 
område, exempelvis ett garage, kan det vara ett 
skäl koncentrera laddpunkterna dit. Närheten till 
elcentraler och annan befintlig eldragning kan 
också styra valet av placering eftersom kostnaden 

för den nya installationen då kan bli lägre. 

Fast parkeringsplats eller samnyttjade?
Fasta platser kan vara viktiga för personer med 
särskilda behov, exempelvis för funktionsned-
satta eller för varuleveranser. Fasta platser kan 
också upplevas mer attraktiva av dem som hyr 
parkering och det kan ibland vara en känslig 
fråga vid en eventuell förändring.

En samnyttjad parkering regleras med tillstånd 
och ger bilägaren rätt att parkera på valfri 
tillgänglig plats. Samnyttjade platser ger ett 
bättre markutnyttjande än fasta platser och 
minskar behovet av parkeringsytor.Det är också 
lättare att omdisponera parkeringsytor om 
det inte finns fasta platser. Exempelvis för att 
underlätta omfördelning mellan bilparkering 
och cyklar för att utöka ytor för fordonspooler. 
Med samnyttjad parkering blir det också lättare 
att etablera laddning för elbilar. I takt med ett 
gradvis ökande behov av laddning kan det bli 
betydligt enklare och billigare att öka antalet 
laddpunkter. Om bilägare har fasta platser 
riskerar ledningsdragning och installation att bli 
mer utspridd.
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Ett annat mer flexibelt alternativ är att 
laddplatserna inte reserveras för enbart laddbara 
bilar. Så länge det finns lediga laddplatser finns 
möjlighet att ladda. Den som söker laddning 
till bilen är beredd att gå några extra steg. Om 
laddarna har placerats på de minst attraktiva 
platserna är sannolikheten stor att laddare finns 
lediga. I takt med ökad efterfrågan behöver 
laddplatserna utökas. Ett visst överutbud behövs 
för att säkerställa ledig laddning. Alternativet 
är att laddplatser reserveras strikt för laddbara 
fordon men det finns alltid en risk för missbruk 
eller missförstånd. 

En annan möjlighet är att sätta upp ladduttag 
på samtliga parkeringar i en samnyttjad 
anläggning. Då undviks konflikter om parkering, 
konkurrens om platser, behov av reserverade 
platser och problem med övervakning. Det 
kräver fler installationer än om enbart elbilsägare 
har fasta platser, men å andra sidan kan 
parkeringsutrymmet användas effektivare och ge 
mer intäkter. Den stora kostnaden för laddning 
utgörs inte av själva laddpunkterna men 
självklart ökar kostnaden ju fler laddpunkter 
som sätts upp. Vid ett system med fasta platser, 
överväg att skriva in en rätt att flytta bilägaren till 
en ny plats om denne inte längre har en laddbar 
bil.

Parkering endast under laddning?
Många bilar har relativt korta dagliga körsträckor 
och behöver därför inte ladda full kapacitet varje 
dag. En laddhybrid har mindre batterikapacitet 
och laddas på några få timmar. Ska bilen ändå 
få stå på laddplatsen hela tiden även om den 
inte används? För bilägarens bekvämlighet är 
det en fördel om bilen kan stå vid laddstationen 
under hela perioden, så att den inte behöver 
flyttas. Om det finns brist på platser kan det 
vara attraktivt att begränsa tiden för laddning. 
En möjlighet att styra detta är genom sättet 
att ta betalt för laddningen genom att t.ex. 
använda timdebitering. De flesta bilägare är dock 
troligtvis beredda att betala för att kunna parkera 
sin laddbara bil på samma plats. Ett vanligt 
körmönster hos privatpersoner är att bilarna 

parkeras efter arbetet och laddas under kväll 
och natt. Om bilen står länge på sin plats ökar 
också möjligheten att optimera laddningen och 
balansera effekten mellan flera fordon.

Laddning för besökare
Även besökare kommer i allt högre utsträckning 
ha laddbara bilar. Det kan handla om besökare 
till hyresgäster men också personer som 
parkerar vid fastigheten av andra skäl, t.ex. 
vid en serviceinrättning i området eller en 
arbetsplats.Fundera över vilken typ av besökare 
som använder besöksparkeringen. Var dock 
medveteten om att besökare sannolikt har lägre 
betalningsvilja och eventuellt låter bli att ladda 
om kostnaden upplevs högre än att exempelvis 
ladda hemma. Om besökarna vid fastigheten 
ofta parkerar kortare tider, överväg att erbjuda 
semisnabb laddning. Kostnaden bör då vara 
högre än normalladdning eftersom semisnabb 
laddning har högre installationskostnader 
och kan öka effektbehovet, vilket också driver 
kostnader.

Laddmöjligheterna för en besökare påverkar 
tillgången på besöksparkeringar i stort. Om ett 
antal besöksparkeringar reserveras för laddning 
minskar tillgången på parkering för besökare 
med andra biltyper. Vid hög efterfrågan på 
besöksparkering kan det uppstå en situation där 
laddbara platser står tomma samtidigt som det 
är hård konkurrens om övriga platser. En lösning 
är då att låta besöksplatser med laddning vara 
öppna för både laddbara och icke laddbara bilar. 

Om även besökare ska erbjudas laddning kan det 
även påverka valet av betallösningar och annan 
tillgänglighet.
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Branschen växer starkt och det finns många 
företag som levererar helhetslösningar eller 
komponenter till en laddplats. De flesta 
leverantörer erbjuder nyckelfärdiga lösningar 
och gratis rådgivning med platsbesök innan ett 
offertförfarande. Andra har samma erbjudande 
men mot en viss kostnad.

Det finns leverantörer som utvecklar och säljer 
egenutveklad laddutrustning. Flera av dessa 
erbjuder en helhetstjänst till kund inklusive 
betaltjänster, service och datauppföljning. Det 
kan finnas skillnader i hur leverantörerna valt 
att lösa tekniska frågor som lastbalansering 
och utformning av laddutrustning. Likaså om 
laddningen styrs från en central enhet där 
varje laddpunkt är en ”satellit” eller om varje 
laddpunkt är en enhet.

En annan grupp av leverantörer har specialiserat 
sig på att erbjuda nyckelfärdiga lösningar 
genom att använda olika leverantörers tekniska 
lösningar. Vissa leverantörer levererar inte 
direkt till kund utan säljer enbart via dessa 
företag. Det finns också aktörer som kan agera 
som operatörer, dvs helt sköta installation, drift, 
debitering och service etc. åt en fastighetsägare.

Det finns olika för- och nackdelar med de olika 
uppläggen. Ett företag som säljer egna produkter 
har ofta bättre kännedom om dessa och vilka 
möjligheter de har, samt dess funktioner. En 
leverantör av system kan å andra sidan vara 
friare i att sätta samman en lösning med hjälp 
av ett större utbud av tekniska lösningar. Köp 

av operatör medför en extra kostnad men då 
läggs inga egna resurser på drift, fakturering och 
underhåll.

Inga leverantörer agerar helt ensamma, 
utan anlitar olika underleverantörer såsom 
installatörer, reparatörer eller vissa betaltjänster. 
Det är bra att känna till hur dessa samarbeten 
är organiserade, t.ex. krav på inställelsetid vid 
tekniska fel som måste åtgärdas på plats. 

Tjänster, service och data
Leverantörer erbjuder en uppsjö av kringtjänster 
till installationen. Fundera över vilken 
uppföljning du vill göra, vilken data som behövs 
och vad den ska användas till. Onödigt mycket 
data och detaljer kan innebära en onödig 
kostnad. Data om effektuttag, driftsäkerhet, 
kundnöjdhet kan dock vara viktiga uppgifter för 
att kunna bedöma kundernas behov och rimlig 
tjänstenivå. 

Nivå av service och inställelsetid vid fel är andra 
viktiga parametrar. En årlig genomgång och 
service är också motiverat. Många leverantörer 
av helhetslösningar erbjuder ”back office 
24/7” för problem som kan lösas på distans 
medan inställelsetid vid hårdvarufel kan 
variera. Leverantören bör besvara frågan om 
vilken organisation denne har för detta. Det 
är också bra att ha tänkt igenom vem som ska 
administrera anläggning, betalning m.m. inom 
egna organisationen eller om det är en tjänst som 
ska köpas till. 

4. Kontakta leverantörer

Framtida utveckling av smartare system:
”Vehicle to grid”, V2G - att återföra el från bilbatterier till elnätet
I en framtid när många elfordon är uppkopplade mot elnätet i en parkeringsanläggning finns möjlighet 
att använda batterierna som effektreserv. Genom att återföra en del av batteriernas laddning till el-
nätet kan uppkopplade batterier hjälpa till att stabilisera elförsörjningen. Detta kallas ofta ”Vehicle to 
grid”, V2G. Det genomförs flera försök med detta men i dagsläget är det inte  kommersiellt tillgängligt. 

Innan det används måste fler tjänster utvecklas, exempelvis teknikstandarder kan användas för kom-
munikation mellan fordon och elnät. Om V2G kan användas beror också på vilket system för effek-
tutjämning och IT-stöd som finns i fastigheten och vilka ersättningsnivåer och betalsystem som kan 
användas till bilägaren. Till det kommer också frågor om försäkring och risker från försäkringsbolag 
och batterigarantier från biltillverkaren. 

Tekniken kommer antagligen börja införas i större fastigheter framöver. Om du är nyfiken, diskutera 
frågan med din leverantör av hårdvara eller laddtjänst.
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Hur lång tid det tar att ladda bilen beror på med 
vilken effekt laddningen sker. Ju högre effekt 
desto snabbare laddning. Med högre installerad 
effekt ökar oftast investeringskostnaden i såväl 
laddutrustning som elförsörjning. 

Effekt och laddtider
Beroende på hur olika typer av parkeringsplatser 
nyttjas och hur länge en bil behöver stå för 
att ladda klart beror på vilken maxeffekt 
fastighetsägaren vill erbjuda. För fastighetsägare 
som erbjuder laddning enbart till boende räcker 
i allmänhet normalladdning. På parkeringar 
där besökare stannar kortare tid kan eventuellt 
semisnabb laddning vara aktuell. Snabbladdning 
är oftast tillämpbart längs större vägar eller 
depåer, exempelvis för fordon som kör långt och 
har lite tid för laddning, såsom budbilar, taxi 
eller bilar under långfärd. 

Med lastbalansering kan effekten justeras utifrån 

behovet i fastigheten och antalet laddande bilar.  
Att ladda en elbil med en batterikapacitet på 50 
kWh tar med normalladdning cirka 10 timmar. 

Då trenden går mot allt större batterikapaciteter 
är fordon med upp mot 75 kWh allt vanligare på 
marknaden. Att fulladda dessa tar längre tid.  
Att ladda ett batteri de sista 20% tar normalt sett 
lång tid. Därför är 80% ett vanligt mål.

Ägare till en laddhybrid som har ett mindre 
batteri, förväntas ladda dagligen medan en ägare 
till en fullelektrisk bil med kraftfullt batteri i 
teorin endast har behov av att ladda en till två 
gånger i veckan, men då 30–40 kWh. Även 
om elbilar ofta körs korta sträckor så vill de 
flesta elbilsägare ändå ha tillgång till laddning 
dagligen.

För att möta det dagliga behovet är effekter som 
erbjuds med normalladdning fullt tillräcklig för 
dem som parkerar under längre tid. En sådan 
daglig laddning i en box med effekten 4 kW och 
två laddpunkter pågår laddningen i 3 – 4 timmar 
med två bilar uppkopplade som får 2 kW var.

Snabbladdning som komplement
Publik snabbladdning vid bensinstationer, 
snabbmatställen och stora vägleder byggs ut 
parallellt med hemmaladdning. Det är dock inte 
sannolikt att snabbladdning kommer ersätta 
hemmaladdning. En mycket stor majoritet 
av laddning sker vid hemmet och elbilsägare 
kommer fortsätta vilja ladda hemma. Till skillnad 
från att tanka en bil som går på några minuter, 
tar det mycket längre tid att ladda motsvarande 
körsträcka med elbil även i en modern 
snabbladdare med hög effekt. 

Snabbladdning räknas som effekt över 43 kW, 
men trenden går mot laddning med effekter 
högre än 150kW och bilar som kan hantera dessa 
effekter kommer ut på marknaden. Att ladda ett 
batteri på 75 kWh från 10 till 80% tar då ca 20 
minuter. Priset per kWh är mycket högre och 
batterierna kan åldras något snabbare om bilen 
snabbladdas i hög utsträckning. Snabbladdning 
kommer således under lång tid vara ett 
komplement som gör det enklare att använda 
elbil. Ytterligare ett skäl till att hemmaladdning 
kommer dominera är att de flesta laddhybrider 
inte kan snabbladdas.

5. Välj laddare och laddplatser
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Laddtyp Effekt Mil/h(ca) Tid för 80 % ladd-
ning (50 Kwh)

Normalladdning 2,5-3,7 kW 1,3-2 10-16 h AC 1-fas

Semisnabb laddning 11-22 (43) kW 6-20 1-3,6 h AC 3-fas

Snabbladdning 43-150 kW 20-75 20 min- 1 h Ofta DC

Normalladdning (< 4kW)

• Vanligt där bilar kan stå längre tid på laddplatsen, t.ex. över en natt eller en arbetsdag. Ofta valet 
för privatpersoner som laddar hemma.

• Fungerar när det dagliga laddbehovet inte är så stort. Körsträckor med privatägda personbilar är 
ofta kortare än fem mil. Med förbrukning på 2 kW/mil innebär det att laddbehovet sällan över-
stiger 10 kWh per dygn.

• Kostnaden per laddpunkt blir lägre när fler kan erbjudas laddning samtidigt.

• Det billigaste alternativet för bilägare.

• 2020 skedde 69% av laddning med normalladdning

Semisnabb laddning (upp till 43 kW, 22 kW vanligast) 

• Vanligt där bilar parkerar en kortare tid, t.ex. vid besöksparkeringar vid olika destinationer, så-
som affärer, besöksmål eller offentliga inrättningar, samt för vissa tjänstefordon (normalt mindre 
än 4 timmar). 

• Alternativ vid större behov av daglig laddning för fordon med längre körsträcka

• Semisnabb laddning vid fastigheter kan vara ett alternativ på ett fåtal platser för besöksplatser, 
servicefordon eller enstaka hyresgäster, som är beredda att betala extra för servicen.

• Semisnabb laddning debiteras med högre pris per kWh.

• 2020 skedde 27% av laddning med semisnabb laddning.

Snabbladdning (> 50 kW)

• Alternativ för bilar med lång daglig körsträcka.

• Vanligtvis använd för bilar på långfärd.

•  Dyraste alternativet både vad gäller utrustning och installation. Även det dyraste alternati-
vet för bilägaren.

•  Sällan motiverat att installera snabbladdning vid fastigheter.

•  2020 skedde 4% av laddning med snabbladdning.

Olika typer av laddning

Tabell: Laddtyper och effekt
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Driftkostnaden för en elbilsägare är låg efter-
som kostnaden för ”drivmedlet” är lägre än för 
bensin- och dieselbränslen. Dagens elbilsägare 
laddar oftast med normalladdning i anslutning 
till hemmet, då det oftast är både billigt och 
enkelt. Tänk igenom vilken kostnadsnivå som är 
lämplig utifrån hyresgästernas och besökarnas 
betalningsvilja.

Fasta eller rörliga avgifter?
Fastighetsägaren behöver ta ställning till vem 
som ska betala för laddtjänsten. Ska de fasta 
kostnaderna spridas ut på samtliga boende, på 
dem som parkerar eller på dem som har laddbara 
bilar? Från rättvisesynpunkt är det rimligt att de 
som nyttjar tjänsterna betalar fullt ut. På längre 
sikt kommer dock laddning behöva finnas på fler 
parkeringar. Då blir det snarare en utgift för att 
tillhandahålla parkering som helhet.

Det är vanligt att bilägaren debiteras både en 
fast och en rörlig avgift för att få tillgång till 

en laddtjänst. Den fasta avgiften kan täcka 
investeringar, kapitalkostnader, abonnemang 
och liknande. Viktigt är att avgiften läggs på 
en nivå som även tar hänsyn till eventuella 
framtida investeringar, såsom behov av utökad 
nätkapacitet, inköp av batteriackumulatorer, 
höjda tariffer för effektförstärkning eller 
liknande. 

Den rörliga avgiften kan sättas så att de 
motsvarar kostnaden för elanvändning, 
mätning, debitering och liknande. Det finns 
också möjlighet att variera en rörlig kostnad 
utifrån tid på dygnet, var bilen laddas m.m. 
Tänk dock på att avancerade system som gör det 
möjligt att debitera faktiskt elåtgång till varje 
enskild bilägare kan kosta mer än enkla upplägg 
där förbrukningen inte mäts eller debiteras 
per bil. I en billigare lösning får kostnaden 
för elförbrukning i stället bakas in i den fasta 
avgiften. Schablonmässig debitering kan dock 
upplevas mindre ”rättvist” och det minskar 

6. Välj debiteringsmodell

Betalmodell Fördel Nackdel Passar för

Fast månadsavgift, 
eller liknande

Enklare administration. Minskar motivation till minskad 
körning. Kan upplevas orättvist

Mindre bostadsområden, 
där administrationen blir 
betungande.

Fast avgift + pris /
kWh

Bilägaren betalar den fak-
tiska kostnaden, fast, som 
rörlig. Upplevs rättvist. Möjligt 
att anpassa elkostnaden när 
elen är billig.

Noggrannare uppföljning krävs, 
mer data att hantera. 

Höga krav på mycket data kan 
ge ökad abonnemangskostnad.

Områden med många 
laddplatser och där 
administrationen blir 
hanterbar.

Pris/kWh Något enklare administrativt 
än ovan.

Fasta kostnader får läggas på 
de rörliga efter uppskattning.

Besöksparkeringar och 
andra tillfälliga laddare.

Högre timtaxa, men 
laddning ingår

Enkel administration.
Incitament att bara använda 
laddplatsen medan laddning 
pågår.

Kan upplevas orättvist; Dyrt för 
den som laddar lite, men billigt 
för den som laddar mer (t.ex. 
fullelektriska bilar)

Besöksparkeringar, 
publika laddplatser.
Vid brist på laddplatser.

Gratistjänst Enkelt. Gynnar omställning 
till elfordon.

Upplevs orättvist.
Täcker inga kostnader.
Blir missnöje om betalning 
införs senare

Inte rekommenderat. 
Möjligen motiverat vid 
försöksverksamhet eller 
som introduktions-erbju-
dande

Tabell 2. Olika debiteringsmodeller
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bilägarens motivation för att spara energi eller 
vara återhållsam med bilkörning.

Om laddning erbjuds och debiteras per kWh 
gäller särskilda momsregler, då laddning inte 
är nödvändigt för boendet (till skillnad från 
hushållsel). Fastighetsägaren kan dock debitera 
elen separat och moms betalas då av den som 
laddar. Reglerna kan komma att förändras då 
laddning blir allt vanligare.

Det finns exempel där en tjänsteleverantör 
debiterar hela kostnaden, både fast och rörlig, 
och sedan fördelar intäkten mellan sig och 
fastighetsägaren enligt överenskommelse. Det 
kan vara ett alternativ om en fastighetsägare inte 
har egna resurser att administrera ett system 
men innebär även en extra kostnad. Hur detta i 
detalj utformas blir en del av diskussionen med 
leverantörer av hårdvara och tjänster. Det är bra 
att ha tankar kring vad som passar i just ditt fall 
innan du går vidare i processen.

De flesta leverantörer erbjuder ett flertal sätt att 
ta betalt via appar, nyckelkort, RFID-taggar etc. 
Vill du erbjuda laddning till andra än hyresgäster 
bör det finnas ett betalsätt som alla kan nyttja, 
såsom kontokort, swish eller rikstäckande 
appar. Om man förväntar sig utländska 
besökare är det också bra att tänka på eventuella 
roamingfunktioner. 

Länktips
En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, 
vatten eller värme; mervärdesskatt  
(Skatteverket)

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/408110.html?date=2022-02-25
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/408110.html?date=2022-02-25
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Det finns några viktiga punkter att ta upp vid 
offertförfrågan och avrop.

Om hårdvaran
Tekniska specifikationer.

• Garantier.

• Elsäkerhetskrav, brandskydd.

• Möjlighet att utöka till fler laddpunkter i 
framtiden.

• Funktionalitet som gör det möjligt att ansluta 
till olika typer av fordon som kan vara aktuella 
för bostadsområdet (till exempel arbetsfordon, 
cyklar, scooters etc.).

• Möjlighet att lastbalansera.

• Möjlighet att lagra och få ut data om laddning, 
tider, användare m.m.

• Automatiska funktioner för felmeddelande.

Om tjänsteutbudet
• Tjänster för automatisk övervakning av larm 

och drift.

• Molntjänst, betaltjänst, kundtjänst och 
eventuellt roamingtjänst.

• Krav på inställelsetid vid fel.

• Krav på tider när reparationer ska vara 
genomförda, exklusive eventuell leveranstid av 
komponenter som beställs.

• Krav på återkommande service och kontroll.

• Regelbunden avrapportering av utfört arbete, 
tidsåtgång, inställelsetider etc.

• Mätning och debitering av el och övriga 
kostnader för laddtjänst till fastighetsägare 
eller dess ombud, brukaren av laddtjänsten 

eller en kombination av dessa.

• Överföring av intäkter från debitering av 
fordonsägare till fastighetsägare.

• System för att släppa in olika brukare enligt 
beställarens önskemål i systemet, starta och 
avsluta laddare etc.

• System för att betala med olika metoder 
(faktura, rfid-kort, swish, betalkort).

• Tillhandahålla data om laddning, tider, använ-
dare etc.

• Specifikation av personal som utför uppdraget 
inkl. ev underkonsult.

• Krav på ekonomisk stabilitet, lagefterlevnad 
m.m.

7. Offert, utvärdering och beslut

Länktips
Mallar för offertförfrågan och offertsvar:

Fixa laddplats (Energirådgivningen)

Laddplatser för elbilar 
 (Fastighetsägarna)

https://usercontent.one/wp/www.energiradgivningen.se/wp-content/uploads/2022/11/Ex_Offertsvarsmall_Fixa_laddplats_W-ifyllningsbart.pdf
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/energi-miljo-klimat/laddplatser-for-elbilar/
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/energi-miljo-klimat/laddplatser-for-elbilar/
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Möjligheter till ekonomiskt stöd
Det kan vara värt att undersöka möjligheten 
till statligt ekonomiskt stöd när du installerar 
laddplatser vid flerbostadshus. Detta annonseras 
i så fall av Naturvårdsverket på sin hemsida. 
Där finns också alla ansökningshandlingar. För 
närvarande (2022) kan stöd sökas av företag för 
laddstationer vid bostäder eller arbetsplatser. 
Det är då de som bor i bostaden eller de som 
är anställda på arbetsplatsen som ska vara de 
huvudsakliga användarna. Till viss del kan 
stationerna användas av besökande och andra. 

Möjligheter och ersättningsnivå kan variera 
över tid men är just nu ett engångsbelopp på 
som mest 50 procent av kostnaden men inte 
mer än 15 000 kronor per laddpunkt. Stödet 
söks antingen innan installation eller senast 6 
månader efter. Söks det innan installationen 

har du nio månader på sig att slutföra den. 
Leverantörer av laddplatser eller kommunens 
energirådgivare kan ge ytterligare rådgivning.

Om du vill installera en publik laddplats och 
erbjuda hyresgäster att ladda där eller avtalar 
med annan aktör som tillhandahåller publik 
laddning, söks medel från ”Klimatklivet”. Då 
är dock en förutsättning att andra publika 
laddplatser inte finns tillgängliga i närområdet.

7. Ekonomiskt stöd

Länktips

Bidrag: Ladda bilen (Naturvårdsverket)
Bidrag: Klimatklivet (Naturvårdsverket)

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/
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9. Ladda och kör
När installationen är slutförd, invig laddplatserna, 
ladda och kör!
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Leverantör
En leverantör av helhetslösning (hård- och mjukvara) eller bara hårdvaran av laddinfrastrukturen.

Operatör
En leverantör av helhetslösning (hård- och mjukvara) eller bara mjukvaru- eller betalningsfunktion.

IMD
Individuell mätning och debitering.

Normalladdning
När ett fordon laddas med en effekt på lägst 3,7 kilowatt (kW) och högst 11 kW. Normalladdning sker 
oftast i hemmet eller på arbetsplatsen.

Semisnabb laddning 
En laddeffekt mellan 7 och 22 kW på senare tid ända upp till 43 kW AC.

Snabbladdning
När ett fordon laddas med en effekt på mer än 22 kW, oftast 50 kW. Effekter upp till och ibland över 
150 kW blir allt vanligare. En laddstation med en 3-fas och 32 A anslutning anses som en laddstation 
för snabbladdning enligt EU:s klassificering. Vid snabbladdning runt 50 kW och över används oftast 
likström (DC) som överför energi direkt till det laddbara fordonets batteri.

Destinationsladdning
Destinationsladdning är oftast publik och finns vid olika besöksmål, t.ex. köpcentrum. och innebär nor-
mal eller semisnabbladdning där laddeffekten anpassas efter förväntad uppehållstid på destinationen. 

OCPP
Open Charge Point Protocol, inofficiell standard för kommunikation i laddinfrastruktur. 

Elfordon eller laddabara fordon
Samlingsbegrepp för elbilar och laddhybrider.

Elbil
En bil som enbart drivs av el och laddar sitt batteri från elnätet.

Elhybridbil
En bil som har både el- och förbränningsmotor, men som enbart laddas vid körning och därför ej är ett 
laddbart fordon.

Laddhybridbil
En bil som kan ladda batteriet från elnätet men som också har annat bränsle t.ex. diesel eller bensin. 

Laddstation
En plats med en eller flera laddningspunkter för elfordon. Kallas ibland även laddplats.

Laddningspunkt/Laddpunkt
Kontakten där det laddbara fordonet laddas. Kan vara kontakt med laddkabel eller uttag som sitter på 
laddaren där fordonets laddkabel ska in. En laddare kan ha fler än en laddningspunkt.

Laststyrning/Lastbalansering 
När tillgänglig effekt fördelas så att den totala effekten inte överstiger en viss nivå. 

Ordlista
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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