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Sammanfattning

Projektet syftar till att identifiera hållbara affärsmodeller för lad-
dinfrastruktur i kontors- och bostadsfastigheter, för att underlät-
ta för beställare att påskynda omställningen till en fossilfri for-
donsflotta. Detta har skett genom undersökningar av existerande 
tekniska lösningar och affärsmodeller inom projektgruppens be-
stånd, tillsammans med samtal med leverantörer, elbilsägare och 
myndigheter. 

Ett försök att sammanställa den viktigaste informationen på en 
och samma plats har genomförts och resultatet är denna rapport 
som försöker svara både hur man bör tänka inför en laddinfra-
struktursatsning och varför. Rapporten ska förbereda fastighets-
ägare på den snabba ökning av elbilar som kommer ske och den 
lagstiftning om mer laddinfrastruktur som snart träder i kraft, så 
att fastighetsbranschen kan öka sitt bidrag i omställningen mot 
ett fossilfritt samhälle.
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Denna rapport är resultatet av det av Energimyndigheten finansierade 
projektet “Affärsmodeller för laddinfrastruktur inom kontors- och bo-
stadsfastigheter” som har genomförts av Sustainable Innovation, Sabo, 
Skandia Fastigheter, Stockholmshem, Vasakronan, Vattenfall, Botkyr-
kabyggen och White arkitekter. Projektet genomfördes mellan septem-
ber 2017 och december 2018. Ett stort tack riktas också till alla andra 
aktörer och leverantörer som har ställt upp på intervjuer, samtal och ut-
frågningar längs projektets gång. Ett extra tack till CaCharge, Eways 
och Garo för att ni så frikostigt delade med er av era erfarenheter som 
leverantörer.
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1.1 Bakgrund
Utvecklingen av marknaden 

för elbilar och laddhybrider har 
tagit fart under de senaste åren. 
I Sverige har antalet ökat från ca 
1000 fordon år 2012 till 64250 
fordon i oktober 20181. Elfordons-
försäljningen motsvarade 7,9% av 
nybilsmarknaden under oktober2. 
Trots en stor ökning av totala mäng-
den elfordon spås omställningen 
inte gå tillräckligt fort för att uppnå 
målen om en fossilfri fordons-
flotta till 2030. Vad beror detta på? 
Utöver höga inköpskostnader har 
två stora utmaningar för el- och 
laddhybridmarknaden traditionellt 
lyfts, dels bilarnas räckvidd med 
den s.k. räckviddsångesten och 
dels tillgängligheten i laddinfra-
struktur. Elhybrider fortsätter därför 
1 https://www.elbilsstatistik.se
2 https://www.scb.se/hitta-statistik/
statistik-efter-amne/transporter-
och-kommunikationer/vagtrafik/
fordonsstatistik/

1. Syfte och 
bakgrund

Denna rapport är resultatet av det av Energimyndigheten delfinansierade pro-
jektet “Affärsmodeller för laddinfrastruktur inom kontors- och bostadsfastighe-
ter” som har genomförts av Sustainable Innovation, Sabo, Skandia Fastigheter, 
Stockholmshem, Vasakronan, Vattenfall, Botkyrkabyggen och White Arkitekter. 
Projektet genomfördes mellan september 2017 och december 2018. Syftet var att 
undersöka och sammanställa komponenterna i hållbara affärsmodeller för laddin-
frastruktur och sprida denna kunskap för att öka utbyggnadstakten och på så vis 
bidra till målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

dominera marknaden med hela 73% 
av nybilsförsäljningen inom elbils-
segmentet. Elbilarnas räckvidd ökar 
dock snabbt vilket borde göra att 
antalet rena elbilar successivt ökar i 
samhället och att räckvidden därför 
inte längre är den stora utmaningen. 

Utbyggnaden av laddstationer 
börjar ta fart på allvar, mycket tack 
vare Energimyndighetens och 
Naturvårdsverkets satsningar. Från 
2015 till 2018 har antalet publika 
laddstationer i Sverige ökat från 
strax under 1000 laddpunkter till 
ca 5100, fördelade på 1300 fysiska 
platser. Frågan är om utvecklingen 
är tillräckligt snabb eller om mer 
måste göras, då antal laddpunkter 
per laddfordon ligger kvar på 0,10, 
alltså en laddpunkt på vart tionde 
laddbart fordon. Än värre är det 
dock med utbyggnaden inom det 
befintliga fastighetsbeståndet. 
Fastighetsägare har svårt att hitta 
en affärsmodell som både är hållbar 
för egen del och samtidigt lockar 

hyresgästerna. Samtidigt finns nu 
en samsyn mellan t.ex. Naturvårds-
verket, Energimyndigheten och 
större stadsförvaltningar om hur 
den tekniska utbyggnaden bör se ut 
för att lösa det dagliga behovet och 
skapa ett framtidssäkert system. Att 
detta inte händer, trots incitament 
och en samstämmighet kring tek-
niken, tyder på att det finns andra 
svårigheter i projektering och för-
valtning av laddinfrastruktur. Detta 
bekräftas ytterligare i Power Circles 
projekt “Laddat för framgång”, 
som pekar på att kunskapsbristen 
bland fastighetsägare framförallt 
är det stora hindret, inte bristen 
på efterfrågan. Samtidigt börjar 
även förfrågningar från hyresgäs-
ter komma inom det allmännyttiga 
bostadsbeståndet, där de ekono-
miska utrymmena för utbyggnad 
av laddinfrastruktur är ännu mindre 
och utformningen av affärsmodel-
len blir ännu viktigare. Långa och 
fördröjande processer för stöd 
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och osäkerhet i dess varaktighet 
bidrar till ökad osäkerhet i hur man 
som organisation ska nå lönsamma 
investeringar.

Skandia Fastigheter, Vasakro-
nan, Botkyrkabyggen och Stock-
holmshem har alla inom och i 
anslutning till sina fastigheter anlagt 
eller planerat plats för förvaring, 
laddning och service inom sitt 
befintliga bestånd men har ännu 
inte stakat ut en komplett färdplan 
för hur beståndet skall rustas för 
det kommande fossilfria trans-
portsystemet. Bolagen har än så 
länge inte hittat en självklar riktning 
i sina affärsmodeller och kunder-
bjudanden. Ofta anses de för dyra 
för slutkunden, men samtidigt har 
fastighetsägarna en investerings-
kostnad som behöver räknas hem 
och här har man svårt att få ihop 
mervärden med den rena kalkylen 
av kronor och ören. Anledningen 

ligger i mångt och mycket i svå-
righeten att se och värdera de 
mervärden som skapas och sedan 
kombinera investeringar med rätt 
affärsmodell och partnerskap för att 
skapa ett attraktivt erbjudande för 
både sig själv och sin kund. Grund-
läggande i detta arbete är en ökad 
förståelse för hur dessa system 
skall samspela med fastighetens 
energisystem i övrigt, vilka instal-
lationer som påverkas, vilka kriterier 
som styr val av utrustning, hur man 
som fastighetsägare skall se på 
investeringen och slutligen vilken 
affärsmodell som skall anammas 
och hur denna skall kommunice-
ras och förankras hos slutkunden. 
Dessa fastighetsägare tillsammans 
med Sabo (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsbolag) märker dock ett 
starkt ökat intresse som ökar kraven 
på tydliggörande av affärsmodeller 
för laddinfrastruktur.

Parallellt med dessa kravställ-
ningar från hyresgäster och intres-
senter har samtliga bolag en vilja att 
utöka andelen solcellsanläggningar 
kopplade till fastighetselen. I mötet 
av dessa båda nya infrastrukturer 
inom fastighetens energisystem 
finns därför även ett intresse att 
sammanställa kunskap kring hur 
fastighetsägare kan implementera 
solel och laddstationer, koppla 
dem till sina fastighetssystem och 
hur dessa system ur ett energisys-
temperspektiv kan samverka för 
att minska effekttoppar och nyttja 
fordon som energilager/lastbalans.

1.2 Syfte
Denna rapport syftar till att, med av-
stamp i de samlade erfarenheterna 
från projektmedlemmarna och andra 
relevanta aktörer, förklara viktiga 
aspekter att iaktta inför en lad-
dinfrastruktursatsning i en befintlig 
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kontors- eller bostadsfastighet. Med 
motiveringar och förklaringar, snarare än 
utpekande av en generell modell, hop-
pas vi att resultatet kan hjälpa många på 
vägen med att välja en lämplig affärsmo-
dell. Kunskapen baseras på och fokuse-
rar på de typfall som förekommer inom 
projektgruppen, alltså allmännyttiga 
bostadsbolag och privata kontorsfastig-
heter med eller utan anslutning till andra 
kommersiella fastigheter.

Samtidigt är det också viktigt att tän-
ka på hur snabbt marknaden utveck-
las just nu. När projektet startade i sep-
tember 2017 fanns ett antal vedertagna 
sanningar, som redan nu, ett år sena-
re, har kullkastats. Denna rapport bör 
därför inte ses som ett manus vid be-
slutsfattande, utan snarare en del av 
beslutsunderlaget.

1.3 Målgrupp
I första hand är rapporten riktad till af-
färsutvecklare och förvaltningsansvariga 
för kontor och flerbostadshus, alltså 
samma sorts företag som medverkar i 
projektet. Varje avsnitt sammanfattas i 
en färgad ruta, där det nödvändigaste 
för beslutsfattande finns. För en djupare 
insikt och bättre svar på “varför” är det 
lämpligt att läsa den övriga texten där 
tekniska aspekter kommer tas upp i 
större utsträckning. Trots inriktningen 
bör även andra kommunala fastighets-
bolag och BRF:er ha nytta av rapportens 
kunskapsinsamling och slutsatser. 

Utöver detta hoppas vi att leve-
rantörer och beslutsfattare kan få en 
bättre insikt i de utmaningar som finns 
hos beställarna av dessa system så att 
erbjudanden, stöd och lagstiftning kan 
anpassas mer till den verklighet dessa 

aktörer befinner sig i.

1.4 Avgränsningar
Fokus i rapporten ligger på affärsmo-
deller för laddinfrastruktur för el- och 
elhybrid-bilar och affären mellan 
fastighetsbolag och tillhandahållare av 
laddlösningar. Lätta elfordon och elcyk-
lar utelämnas då deras fråga i dagsläget 
snarare handlar om kostnader kring det 
logistiska (platsupplåtelse) än affärsmo-
deller (det är dyrare att fakturera för elen 
än vinsten som kan göras på laddnin-
gen). Samma sak gäller elbilspooler då 
det särskilt i bostadsfastigheter finns 
många andra delar som bör behand-
las i avtal samtidigt som fakturering av 
laddningen.

Exempel och fokus ligger på de 
typfall av laddning som finns inom pro-
jektgruppens befintliga bestånd. Detta 
innebär att framförallt flerfamiljshus inom 
det allmännyttiga bostadsbeståndet 
och privata kommersiella fastigheter har 
legat till grund för de betraktelser som 
gjorts. Det innebär att delar av bostads-
beståndet såsom villor och BRF:er inte 
specifikt behandlas i rapporten, även 
om många av slutsatserna troligtvis är till 
nytta även för sådana fastigheter.

Projektet har fokuserat på nutid och 
nära framtid och har inte försökt analy-
sera framtida behov av laddinfrastruktur 
i relation till förväntad förändring av hur 
vi kommer transportera oss 2030. Detta 
då en så långtgående utvecklingsanalys 
inte har varit möjlig att genomföra inom 
projektets ramar.

” I första 
hand är rap-
porten riktad 

till affärsut-
vecklare och 
förvaltnings-
ansvariga för 

kontor och 
flerbostads-

hus "

INFO
För kommuner finns Länsstyrelsen i Västra Götalands grundliga gui-
de: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5776ebef1633fba
4a973345/1526461200445/2018-14.pdf

Tillhör du en bostadsrättsförening? Det finns en del relevant in-
formation på Power Circles sida: http://emobility.se/startsida/
laddinfrastruktur/flerbostadshus/
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1.5 Ordlista
Leverantör = En leverantör av 
helhetslösning (hård- och mjukvara)  
eller bara hårdvaran av laddinfra-
strukturen. 

Operatör = En leverantör av hel-
hetslösning (hård- och mjukvara) el-
ler bara mjukvaru- eller betalnings-
funktionen i laddinfrastrukturen.

Beställare = Fastighetsägaren, 
kallas ibland kund.

Brukare = Den som använder lad-
dinfrastrukturen, oftast fastighets-
bolagets kund.

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 hem-
met eller på arbetsplatsen. Vanligt 
vid en bostad är att ha en laddare 
som ger 3,7 kW och då tar det 
mellan sex och åtta timmar att ladda 
upp ett tomt elbilsbatteri.

Semisnabb laddning =  En laddef-
fekt mellan 7 och 22 kW.
Snabbladdning = När ett fordon 

För att undvika missförstånd följer nedan en kort ordlis-
ta med begrepp och förkortningar som återfinns i rap-
porten.

laddas med en effekt på mer än 
22 kW, oftast 50 kW eller över. En 
laddstation med en 3-fas och 32 A 
anslutning anses som en laddsta-
tion 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 = Destina-
tionsladdning är oftast publik och 
sker vid olika besöksmål, t.ex. ett 
köpcentrum, och innebär normal 
eller semisnabbladdning, där lad-
deffekten anpassas efter förväntad 
uppehållstid på destinationen. 

OCPP =  Open Charge Point Pro-
tocol, inofficiell standard för kom-
munikation i laddinfrastruktur. 

Elfordon = Samlingsbegrepp för 
elbilar och laddhybrider.

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

Laddhybridbil = En bil som kan 
ladda batteriet från elnätet men 
som också har ett annat bränsle till 
exempel diesel eller bensin. 

Laddbart fordon/Laddfordon = Ett 
fordon med batteri som kan laddas 
från elnätet och som helt eller delvis 
drivs av elmotor.

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

Laddningspunkt/Laddpunkt = 
Kontakten där det laddbara fordo-
net 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. 

Kontorsfastigheter/kommersiella 
fastigheter = Med kontorsfastig-
heter avses i den här rapporten 
även andra jämställda fastigheter 
med lokaler/verksamheter med 
parkeringsytor där samma behov 
av laddinfrastruktur finns. Detta kan 
vara handelsplatser, kontorshus och 
andra destinationer med parke-
ringsytor.
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2. Projektgrup-
pens nuläge 
och utmaningar

I det här avsnittet beskrivs projektgruppens nuläge och utma-
ningar inom respektive organisation.

2.1 Vasakronan
Vasakronan är Sveriges största fastig-
hetsbolag som äger, förvaltar och ut-
vecklar centralt belägna kontors- och 
butiksfastigheter i Stockholm, Uppsa-
la, Göteborg, Malmö och Lund. De ge-
nomförde tre  pilotinstallationer för 4-5 
år sedan, med 20 laddpunkter på varje 
ställe samt två snabbladdare. Efter detta 
har utbyggnaden fortsatt framförallt vid 
kontorsplatser då efterfrågan har kommit 
tidigare och i större utsträckning än vid 
flerbostadshus. I dagsläget har Vasakro-
nan ca 700 laddpunkter.

Vasakronan har lyckats hitta en sam-
arbetspartner som kan leverera hårdvara 
men också bygga en passande mjuk- 
vara, till bättre priser än sina initiala 

satsningar. De har också kravställt att 
all data skall ägas av Vasakronan, precis 
som all annan systemdata i fastigheten. 

Affärsmodellen som har lämpat sig 
bäst till kontorskunderna är ett fast på-
slag på hyreskostnaden av parkerings-
platsen. På några få utomhusplatser tas 
kostnaden ut genom ett påslag per mi-
nut. 

Utmaningarna för Vasakronan lig-
ger i att kunna fortsätta expandera i takt 
med den ökande efterfrågan samtidigt 
som man ska lösa lastbalansering och 
hur lastcykler ska gå till sett till hela fast-
igheten. Detta samtidigt som man ska 
se till att få igen de ökade investeringar 
som sådana satsningar leder till.

Erfarenheterna från de olika deltagande fastighetsägarna spänner från 4-5 
år sedan pilotinstallation, till att vara på väg att genomföra sin första instal-
lation. Utmaningen skiljer sig mellan allmännyttiga bostadsbolag och privata 
kontorsfastigheter då kunderna har olika betalningsvilja och priskänslighet 
och efterfrågan ser mycket olika ut.

SAMMANFATTNING
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2.2 Skandia fastigheter
Skandia Fastigheter är ett fastig-
hetsbolag inom Skandia-koncernen 
som äger kontor, köpcentrum, bo-
städer och samhällsfastigheter som 
är utspridda i 130 fastigheter hu-
vudsakligen i de tre storstadsregi-
onerna. Skandia gjorde sina första 
satsningar för 3-4 år sedan och fo-
kuserade då på ytor framför entréer 
på stora köpcentrum och satte upp 
ett tiotal laddplatser där laddnin-
gen oftast var gratis. I kontors- och 
bostadsfastigheter har installation 
skett efter behov.

I dagsläget installeras laddplat-
ser vid renovering och nybyggna-
tion. Kontorskunder med fast p-
plats har fått ett fast påslag på 
hyreskostnaden av parkeringsplat-
sen. En första installation à 32 ladd-

punkter med betalning per laddad 
kWh i samarbete med en operatör 
har precis slutförts. En annan instal-
lation med arrendelösning på ute-
parkeringen på Frölunda torg har 
också byggts. Där står leverantö-
ren för allt inklusive investering av 
tio semisnabba laddare och snabb-
laddare.

Skandia Fastigheter anser sig ha 
hittat en bra balans i återbetalnings-
hastighet på investeringarna kontra 
ett attraktivt pris för den som nytt-
jar deras anläggningar. Detta myck-
et tack vare deras tidiga satsningar 
som har gett företaget möjligheten 
att förekomma behoven och därmed 
arbeta fram gynnsamma lösning-
ar. Ett fortsatt arbete pågår för att 
forma strategier för olika behov och 
lösningar.

2.3 Stockholmshem
Stockholmshem är ett allmännyttigt 
bostadsföretag som ägs av Stock-
holms stad och är ett av landets 
största bostadsföretag. Fastighets-
beståndet omfattar 398 fastigheter 
med drygt 27 000 bostadslägen-
heter och drygt 3 700 lokaler. Den 
första laddplatsen installerades för 
5-6 år sedan. I dagsläget bygger 
Stockholmshem enbart laddplatser 
på hyresgästers efterfrågan, och ett 
fast påslag på 500 kr (inkl. el) per 
månad ovanpå hyreskostnaden av 
parkeringskostnaden tas ut. 

Stockholm Parkering som block-
hyr Stockholmshems storgarage har 
i nyproduktion ett krav på att minst 
10% av parkeringsplatserna byggs 
eller åtminstone förbereds för ladd-
platser.
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Installation och affärsmodell har fung-
erat vid den låga efterfrågan som Stock-
holmshem hittills har haft, men det blir 
en utmaning att hantera detta den dag 
som efterfrågan ökar kraftigt. Kalkylerna 
för påslaget för laddinfrastruktur och el-
kostnad blir dessutom enbart en plusaf-
fär i de fall som inte så mycket el laddas 
av hyresgästen. En omställning mot fler 
rena elbilar kommer minska lönsamheten 
då elbehovet kommer öka.

2.4 Botkyrkabyggen
Botkyrkabyggen är det största bostads-
bolaget i Botkyrka, ägs av Botkyrka 
kommun och driver en allmännyttig verk-
samhet. Bolaget äger och förvaltar cirka 
10 700 bostäder och ungefär var tred-
je botkyrkabo bor hos fastighetsbola-
get.   

Botkyrkabyggen har i dagsläget inte 
gjort några laddinfrastruktursatsning-
ar men står just i startgroparna för en 
sådan, då bolagets fordonsflotta en-
ligt ledningsbeslut ska vara fossilfri till 
2020. Som allmännyttigt bolag finns 
dock många utmaningar att ta i beaktan-
de inför en sådan investering och det är 
svårt att uppskatta hur stor efterfrågan 
kommer att bli bland hyresgästerna.

2.5 Vattenfall, White och 
Sabo
Vattenfall, White och Sabo har i projek-
tet deltagit som expertkompetens och 
har inte sin huvudverksamhet i fastig-
hetsägande. Trots detta finns gott om 
kunskap och utmaningar hos dessa tre 
aktörer som har bidragit till att höja kvali-
teten på arbetet. 

Vattenfall är ett europeiskt energifö-
retag som ägs av den svenska staten. 
Totalt har företaget cirka 20 000 an-
ställda och är verksamt främst i Sveri-
ge, Tyskland, Nederländerna, Danmark, 
Storbritannien och Finland. Vattenfall 

har jobbat med E-Mobility i mer än 10 år, 
samtidigt som företaget också är en stor 
fastighetsägare och där försöker driva 
efterfrågan av laddplatser. Detta för att 
täcka behovet som uppstår som ett led 
i sin omställning av den egna bilflottan. 
I projektgruppen har detta spektrum av 
erfarenheter gett nyttiga perspektiv på 
frågorna projektgruppen har hanterat.

White arkitekter är Skandinaviens 
största arkitektkontor och har mer än 
900 medarbetare fördelade över 13 
kontor i Sverige, Danmark, Norge och 
England. De har delat med sig av sin 
stora erfarenhet i fastighetsfrågor och 
utformning av framtidens bebyggda mil-
jö och utmaningarna i ett samhällsbyg-
gande med målet att vara hållbart i alla 
aspekter.

Sabo är en bransch- och intresseor-
ganisation för allmännyttiga kommuna-
la bostadsföretag över hela Sverige som 
samlar över 300 medlemsbolag. Då pro-
jektgruppens medlemmar framförallt har 
varit baserade i Stockholm har Sabos 
medverkan kunnat lyfta de frågeställ-
ningar som kommer in från deras stora 
och små medlemsbolag som är spridda 
över landet. 

2.6 Sustainable Innovation
Sustainable Innovation är en projektor-
ganisation som driver utvecklingsprojekt 
för ett energi- och resurseffektivt sam-
hälle. Företaget har arbetat med många 
olika laddinfrastrukturprojekt, där fokus 
framförallt har legat på tekniken och hur 
den passar in i fastigheterna. Här finns 
framförallt två intressanta projekt, Sol-
drift Sjöängen och IEM (Intelligent Ener-
gy Management) som kommer beskrivas 
närmare i kapitel 4.
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3. Nuläges-
analys

För att förstå bakgrunden till de förslag och rekommendatio-
ner som presenteras senare i rapporten beskriver detta stycke 
nuläget för projektdeltagarnas laddinfrastruktur, vilka tekniker 
och affärsmodeller som testats samt aktuell eller snart imple-
menterad lagstiftning som man bör känna till.

Elfordonsmarknaden är i en mycket ti-
dig och expansiv fas där elbilar börjar gå 
från något mycket exklusivt och lite udda 
till att bli allt vanligare, både hos tjäns-
te- och privatbilssektorn. Detta inne-
bär snabba attitydförändringar bland 
både beslutsfattare och kunder. Laddin-
frastrukturlösningar börjar bli krav i ar-
kitekttävlingar och vid markanvisningar, 
fastighetsägare får frågor om laddplat-
ser och företag fattar beslut om att byta 

ut hela eller delar av sin fordonsflotta till 
eldrivna fordon. 

Från speciallösningar och pilotför-
sök ska helt plötsligt en kraftigt ökad ef-
terfrågan tillgodoses och förändring-
ar måste ske för att kunna möta behovet 
på ett hållbart sätt. Ett exempel på nya 
utmaningar som uppstår är det effekt-
problem som redan finns idag både na-
tionellt, regionalt och lokalt i fastighe-
ten och som bara kommer bli större ju 

”...exempel 
på nya ut-

maningar är 
det effekt-

problem som 
redan finns 
i nätet och 

som kommer 
bli större ju 
mer laddin-

frastruktur 
som installe-

ras”

Inför satsning på laddinfrastruktur bör man undersöka vilka behov som finns i 
det planerade beståndet. Exempel på tekniska behov att överväga är:

• Normal, semisnabb eller snabbladdning, eller en blandning av dessa
• Jordfelsbrytare Typ B eller motsvarande
• Möjlighet till mätning
• Kommunikationsmöjlighet och sätt för detta samt val av protokoll
• Laststyrning

Före detta bör man också undersöka sin elinstallations kapacitet.

Olika sorters laddning som inte kräver fysisk inkoppling med sladd är också 
i antågande. Det är dock svårt att veta om eller när vi kommer ha elektrifiera-
de vägar som laddar bilarna medan de kör, samt om det kommer ske kontakt-
löst via induktiv laddning, eller genom konduktiv laddning med någon sorts 
laddskena i marken eller luften. 

SAMMANFATTNING
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mer laddinfrastruktur som instal-
leras. Det blir därför uppenbart att 
majoriteten av laddinfrastruktur som 
byggs ut inte bör bestå av snabb-
laddare, utan att mindre effektkrä-
vande system kommer behöva in-
stalleras.

Samtidigt har de som var först 
med att börja installera lösning-
ar hunnit testa de antaganden som 
gjordes och de affärsmodeller som 
då antogs. Det ger en god möjlig-
het att dra lärdomar från dessa in-
stallationer. Därför beskrivs tekni-
ker och affärsmodeller som nyttjats 
i projektgruppen under rubrikerna 
nedan, först i en allmän genomgång 
och sedan med exempel från olika 
bolag.

En ytlig genomgång av betydan-
de lagar och bestämmelser ingår 
också i kapitlet.

3.1 Teknik
För laddinfrastruktur finns ett an-
tal tekniska förutsättningar som t.ex. 
avgör hur snabbt en elbil kan lad-
das. Här nedan beskrivs dessa till-
sammans med ett antal andra tek-
niska aspekter som man behöver ta 
hänsyn till. För djupare information 
hänvisar vi till den marknadsanalys 
som också genomförts i projektet1.

 

1 http://www.sust.se/wp-content/
uploads/2018/10/Marknadsinvente-
ring_Solel_Batterilager_Laddinfra-
struktur_for_elfordon.pdf

3 .1.1 KONTAK T AV T YP 1 ELLER 2

Det finns standarder att förhålla 
sig till vid laddinfrastruktur gällan-
de gränssnittet från laddstolpar till 
elektriska bilar. Gränssnittet består 
rent fysiskt idag av kontakter av oli-
ka typer där de två vanligaste är föl-
jande.
 
Typ 1 – Kontakt för växelström-
sladdning med strömstift för fas, 
nolledare och skyddsjord, samt 
kommunikationsstift. Kan användas 
för 1-fas eller 2-fasladdning. Kon-
takten återfinns på de flesta asiatis-
ka bilmodeller och används flitigt i 
USA och i Japan.

Typ 2 – Kontakt för växelström-
sladdning med strömstift för tre fa-
ser, nolledare och skyddsjord, samt 
kommunikationsstift. Kan användas 
för 1-fas, 2-fas, eller  3-fasladdning. 

För att råda bot på osäkerheten 
i Europa kring olika standarder för 
ladduttag föreslog EU-kommissio-
nen att typ 2 skulle gälla som stan-
dard från och med januari  20132. 
Denna är nu vanligast i de nya in-
stallationer som görs. Dock är ofta 
olika kontakter kompatibla med var-
andra genom specialkablar eller 
adaptrar som går att köpa till fordo-
net.

2 http://www.mennekes.co.uk/in-
dex.php?id=latest&tx_ttnews[tt_ne
ws]=929&cHash=01b41da3b646a
7f3e257cbbce0cc5d3f
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lationer i Europa
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3 .1. 2 NORMALL ADDNING

Normalladdning (ibland kallad 
långsamladdning) definieras ofta 
som laddning med enfas växelström 
med låga effekter. Det är vanligen 
den typ av laddning som sker i hem-
met via en laddstation under natten 
eller på arbetsplatsen under dagen. 
Effekten är ofta kring 3,7 kW men 
kan vara upp till 7,4 kW. Beroende 
på bilens kapacitet brukar det hän-
visas till att en normalladdning tar 
4-9 timmar. Självklart inverkar hur 
laddat batteriet var innan laddning 
påbörjas.

Den här laddningstypen är den 
mest utbredda idag, då alla laddba-
ra bilar klarar av den. Tillsammans 
med effektproblematiken och ett 
hållbart dimensionerande av sys-
tem kommer denna laddning troligt-
vis fortsätta att ha störst utbredning 
och är de system som rekommen-
deras stå för majoriteten av den 
framtida laddningen enligt myndig-
heter och beslutsfattare som  En-
ergimyndigheten3  och Naturvårds-
verket4.

3 .1. 3 SE MISNABB L ADDNING

Den semisnabba laddningen är en 
snabbare variant av normalladd-
ning. Den kan ske med både enfas 
och trefas växelström samt med lik-

3 http://www.energimyndigheten.
se/laddinfrastruktur

4 https://www.naturvardsverket.se/
upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-
och-ersattning/bidrag/klimatklivet/
laddinfrastruktur-information-om-
stodet.pdf

ström, och effektspannet är här 7 
till 22 kW. Beroende på laddstyrkan 
blir laddtiden för en elbil som ska 
laddas full någonstans mellan 30 
minuter och 2 timmar. En förutsätt-
ning är så klart att bilen klarar den 
högre effekten. Den kortare ladd-
ningstiden jämfört med normalladd-
ning gör att den semisnabba ladd-
ningen passar bättre för publika 
laddstationer där det finns verksam-
heter i närheten, t.ex. restauranger, 
affärer och köpcentrum m.m, eller 
till servicefordon som kör långt med 
kortare uppehåll under dagen.

Olika typer av laddning

Typ Effekt (ca) Tid (ca)

Normalladdning 3,7 - 7,4 kW 4-9 h

Semisnabb laddning 7 - 22 kW 0,5 - 2 h

Snabbladdning 22 - 350 kW 20-30 min

3 .1. 4 SNABBL ADDNING

Snabbladdningsstationer är ladd-
ningsstationer med en effekt på hö-
gre än 22 kW där laddtiden helst 
ska vara under 30 minuter. Tanken 
är att föraren till bilen är kvar i när-
området medan laddning sker och 
parkeringstid bör också begränsas 
till 30 minuter. För att det ska fung-
era bör möjlighet till fika, wifi och 
enklare service för bilen finnas till 
hands. Vanligast idag är stationer 
på 50 kW men trenden går mot 150 
- 350 kW. Dock finns i dagsläget 
inte många bilalternativ på markna-
den som kan ladda 150 kW och än 
mindre 350 kW.
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Läs mer om våra leverantörer i vår marknadsanalys: 
http://www.sust.se/wp-content/uploads/2018/10/
Marknadsinventering_Solel_Batterilager_Laddin-
frastruktur_for_elfordon.pdf

Även Power Circle har gjort en lista på leverantö-
rer: http://emobility.se/lista-aterforsaljare-2/

Läs mer om det tekniska från projektstart till drift 
och underhåll hos Power Circle: http://emobility.
se/startsida/laddstationsguiden/

INFO  

3 .1. 5 HÅRDVAR A

Utbudet av laddstationer/laddboxar på marknaden väx-
er hela tiden. Innehållet i dem skiljer sig inte så mycket 
mellan fabrikaten utan ligger mer i utseende och materi-
al då en del är anpassade för stängda eller mer skydda-
de miljöer och andra mer robusta för publika miljöer.   

De flesta leverantörer klarar av att utrusta en ladd-
station med ett eller två uttag. Några laddstationer går 
även att justera mellan en- och trefas och manuellt stäl-
la in strömmen i steg upp till 32 A om den flexibiliteten 
önskas.
Laststyrning, energimätning, uppkopplingsmöjlighet 
och standardiserad kommunikation är alla komponenter 
som går att välja vid beställning av laddstationer. Vis-
sa saker är en fråga om behov och intressen medan an-
dra, som att välja en lösning som följer standardiserade 
protokoll, kan spara en beställare många problem och 
mycket pengar under en installations livslängd.

Elsäkerhet
Elsäkerhetsverkets praxis och rekommendation är att 
installerad utrustning skall skyddas av brytare som upp-
fyller kraven för personskydd 30 mA märkutlösnings-
ström och mot överlagrad likström (DC). En jordfels-
brytare av Typ B klarar detta men även andra likvärdiga 
lösningar finns som kan vara lite billigare.

Mätning
Med mätning går det att få reda på total förbrukning per 
laddpunkt. Utöver att detta är en nödvändighet för debi-
tering per kWh, är det även bra om förmånsbeskattning 
behöver redovisas. Det är också ett krav att förbereda 
för mätning om finansiering från Klimatklivet skall sökas.  
Redan idag förväntas dessutom fastighetsägare i olika 

omfattning särredovisa el till laddning från redovisning-
en av fastighetselen och troligtvis kommer dessa krav 
att tydliggöras ytterligare.

Kommunikation
Kommunikationslösning mellan laddstationer och 

övergripande system för administratör kan ske via 
mobilnätet eller över fastighetens internet via LAN- el-
ler wifi-lösning. Vid ett operatörsavtal skall man som 
fastighetsägare säkerställa att man får tillgång till den 
statistik och info som operatören samlar i sitt övergri-
pande system.

Det finns i dagsläget inget officiellt standardiserat 
kommunikationsprotokoll, men däremot en inofficiell 
standard som heter OCPP (Open Charge Point Proto-
col). Ser man till att detta stöds finns goda chanser att 
kunna byta operatör utan att behöva byta hårdvara om 
behovet skulle uppstå.

Laststyrning
Det pris en beställare som sätter upp en laddplats har 
idag, består bl.a. av en effekttariff. Denna baseras på 
den timme som hade det största effektuttaget under 
månaden. Alltså betalar elnätets kund för den högst 
förbrukande timmen. Om det installeras tre laddpunkter 
på en och samma plats kommer effekten skjuta i höjden 
om dessa används samtidigt. Här behövs då ett system 
som kan känna av när uttaget närmar sig toppen och då 
kan lastbalansera, d.v.s. styra ned effekten så att inte 
en förutbestämd effekttopp överstigs. Genom lastba-
lansering kan fastighetsägare sänka sina elkostnader. 
Det går att lastbalansera i laddpunkten eller över hela 
laddplatsen (huvudledning). Laststyrning över hela lad-
dinfrastrukturen skapar möjlighet att laststyra mot hela 
byggnadens eller nätabonnemangets tillgängliga effekt. 
Detta för att optimera nätkostnader och laddning utifrån 
tillgänglig kapacitet och för att kunna maximera antalet 
laddplatser.

3 .1.6 INS TALL ATION

Utöver själva laddinfrastrukturen kommer även den fy-
siska installationen kring en laddplats. Delar man bör ta 
hänsyn till här är framförallt dimensionering av huvud- 
och gruppledningar. De flesta laddar ofta och lite. Hur 
mycket laddning kan man förvänta sig i ett bostads- el-
ler kontorshus under en viss tid?

Om många laddplatser skall sättas upp är det i för-
sta hand normalladdning som bör erbjudas, eventuellt 
kompletterat med en del semisnabb laddning beroende 
på typ av parkering, t.ex. en bilpool eller andra former av 
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servicebilar som kan behöva semi-
snabb laddning beroende på kör-
mönster. Med laststyrning kan man 
få tillgänglig effekt att räcka till fle-
ra bilar. 

Ett annat beslut att ta handlar om 
dimensionering i laddkapacitet på 
laddpunkterna. En överdimensio-
nering av laddplatsens punkter kan 
påverka det totala antalet möjliga 
laddplatser negativt. Samtidigt kan 
en dimensionering för framtiden un-
derlätta en komplettering med fler 
och snabbare laddstationer när ef-
terfrågan ökar.

Att förbereda med kanalisation 
för fler platser lönar sig i de fles-
ta fall och ligger dessutom i lin-
je med ett EU-beslut som kommer 
implementeras i svensk lag (se ka-
pitel 3.4.1). Ett annat sätt att säk-
ra framtidsbehovet på är ett avtal 
där fler laddpunkter än vad som just 
nu krävs sätts upp från början. In-
stallationskostnaden kommer direkt 
men operatörs- och driftskostnaden 

kommer inte förrän laddplatsen tas 
i bruk. På så vis är det lätt att möta 
en snabb utveckling på en plats där 
det är osäkert exakt hur snabb den 
kommer vara. 

Om det är en publik laddplats el-
ler om hyresgästen inte har en de-
dikerad p-plats är det också klokt 
att märka upp laddplatserna ordent-
ligt med skyltning eller annat tyd-
ligt sätt. Dels blir det lättare att hit-
ta laddplatserna och dels finns det 
en större chans att en vanlig bil inte 
parkeras på laddplatsen om andra 
finns lediga.

3 .1.7 INDUK TIV L ADDNING OCH 
ANDR A L ADDSÄT T

Induktiv laddning är en teknik som 
innebär att elfordonet laddas tråd-
löst genom att befinna sig över 
en speciell laddplatta eller slinga. 
Denna teknik ses som en potentiell 
framtidslösning, framförallt då sling-
or skulle kunna byggas in i vägarna 
så att elfordon laddas under färd. 

Detta skulle innebära att bilarna 
inte skulle behöva ha lika stora bat-
terier och att behovet av laddning 
skulle förändras. Det kräver dock 
att bilarna förses med möjligheten 
att laddas induktivt och kräver stora 
satsningar i infrastrukturen. 
Ett annat alternativ är konduktiv 
laddning som sker vid fysisk kon-
takt mellan en ”laddarm” under for-
donet och en skena i marken, eller 
via luftledningar på samma sätt som 
tåg eller spårvagnar. Tekniken med 
en skena i mark testas just nu i pro-
jektet eRoad Arlanda och luftled-
ningar utanför Gävle. Fördelarna är 
i många avseenden samma som vid 
induktiv laddning, men den konduk-
tiva laddningen beräknas vara billi-
gare att genomföra. 
Det är oklart om eller när dessa tek-
niker får genomslag och vad det 
skulle innebära för den redan upp-
byggda laddinfrastruktruren.
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Olika affärsmodeller avgör var investeringskostnaden landar 
men kan också påverka attraktiviteten för hyresgästen eller 
brukaren. Här beskrivs ett antal förekommande modeller.

En gemensam aspekt för alla affärsmo-
deller är att investeringskostnaden kan 
skilja sig stort mellan olika fastigheter 
vid installation i befintliga byggnader be-
roende på tillgänglig kapacitet i elservis. 
Vid nybyggnationer och större garage/
p-hus i kommersiella byggnader är det 
lättare att fördela investeringskostnaden 
på ett annat sätt, än att enbart fördela 
kostnaden över antalet laddplatser som 
initialt installeras. T.ex. kan investerings-
kostnaden slås ut på samtliga parkering-
ar för en bättre investeringskalkyl och för 
att kunna hålla ett rimligt marknadspris 
för laddning.

3 . 2 .1 GR ATIS L ADDNING

Gratis laddning är en affärsmodell 
som flera destinationspunkter såsom

köpcentrum har haft i några år, men 
detta är något som kommer bli mindre 
vanligt i en nära framtid. Skälet har tidi-
gare varit att det är för krångligt och för 
lite värde för att hantera en administra-
tion kring laddningen då det ofta rörde 
sig om få laddpunkter och fanns leveran-
törer av boxar på marknaden innan det 
började dyka upp operatörer/leverantö-
rer villiga att ta på sig uppdraget att skö-
ta administrationen kring betalning. Det 
är sannolikt inte många fastighetsägare 
som är intresserade av att sköta admi-
nistrationen själv annat än vid en scha-
blonkostnad där el är inkluderat.

Gratis laddning kan användas där kostnaden för att debitera brukaren blir 
högre än den intäkten för laddningen. Kan vara tänkbar om andra värden ska-
pas just på grund av laddaren, men blir mindre och mindre vanlig.

Schablonkostnad inkl. el innebär ett fast påslag på hyran. Priset bör sät-
tas för att under lämplig tidsperiod skriva av investeringen, samt elkostnaden. 
Kräver relativt lite administration.

Ta betalt för tid är vanlig vid korttids- eller snabbladdning där man vill ska-
pa ett incitament för brukaren att flytta sin bil så snabbt som möjligt. 

Ta betalt per kWh är en av de mest rättvisa modellerna då brukaren betalar 
för den el som den faktiskt laddar (t.ex. om en laststyrning skulle reglera ner 
effekten under laddningen). kWh-priset bör vara konkurrenskraftigt och sam-
tidigt inkludera ett påslag för att täcka investeringskostnaden. Kräver relativt 
mycket administration. 

Andra lösningar är att hyra ut parkeringarna till ett en operatör, eller ett 
parkeringsbolag i samarbete med en laddoperatör, som sköter allt och betalar 
en avgift som ska gå till avskrivningen av investeringen av den fysiska infra-
strukturen. Alternativ skulle långa avtal kanske göra operatörer intresserade 
av att ta både investerings- och driftkostnad 

SAMMANFATTNING

3.2 Affärsmodeller till hyresgästen
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3 . 2 . 2 SCHABLONKOS TNAD IN -
KLUSIVE EL

Detta är den enklaste lösningen vid 
kontors- och bostadsparkering med 
fasta förhyrda p-platser. Schablon-
kostnaden skall täcka upp både in-
vesteringskostnaden för laddinfra-
strukturen och en genomsnittlig 
elanvändning. Med en mätare in-
stallerad kan kostnaden justeras 
t.ex. årsvis vid omfattande laddning 
om avtalet medger den möjligheten. 

Denna affärsmodell ger inga in-
citament att minska sin körning ge-
nom att t.ex. åka kollektivt, då kost-
naden ändå är samma. 

3 . 2 . 3 TA BE TALT FÖR T ID

Debiteringsmodell som är vanlig vid 
korttidsparkering där man inte vill 
att platserna skall blockeras under 
lång tid, som vid snabbladdning. 
Det går antingen att ta betalt för 
laddad tid med ett krav om att plat-
sen enbart får utnyttjas när ladd-
ning sker, eller så tar man betalt för 
parkerad tid, ofta med en hög kost-
nad för att åstadkomma en vilja att 
förflytta fordonet så fort laddningen 

är klar. 

3 . 2 . 4 TA BE TALT PER K WH

Detta system är tydligt och rätt-
vist i och med att man bara betalar 
för den energi man laddar när t.ex. 
laststyrning påverkar laddtiden. Det 
blir lätt att jämföra priser och inne-
bär inga problem vid eventuell fram-
tida förmånsbeskattning av bränsle 
för förmåns- eller tjänstebilar. Den-
na affärsmodell premierar dessut-
om en minskad och smartare an-
vändning av fordonet eftersom man 
betalar för den faktiska el som an-
vänds.

Affärsmodellen förutsätter dock 
att en operatör anlitas för adminis-
tration och debitering till slutkunder 
om fastighetsägaren äger laddinfra-
strukturen och inte har egen orga-
nisation för detta. Operatörskost-
nader ligger i nuläget på en något 
hög nivå och påverkar slutpriset per 
kWh. En förutsättning för att kun-
na hålla ett marknadspris på 2-3 kr/
kWh är bidrag från Klimatklivet för 
halva investeringskostnaden.

3 . 2 . 5 ANDR A LÖSNINGAR

En intressant framtidsspaning 
är att parkeringsbolag redan bör-
jar samarbeta med laddinfrastruk-
tursleverantörer1. Detta är spännan-
de i de situationer där laddplatserna 
skall vara publika, då infrastrukturen 
för betalning och kundbas redan 
finns på plats. Det är även spän-
nande då det kan innebära att sam-
arbetet gör det intressant att som 
fastighetsägare överlåta hela parke-
ringsfrågan till en annan aktör.

Alternativet är att operatör/leve-
rantör äger laddstationer och står 
för elabonnemang, något som ännu 
inte var speciellt intressant från le-
verantörernas sida. Det krävs san-
nolikt större anläggningar och/el-
ler  långa avtal för att det skall vara 
intressant men om förfrågningar-
na ökar kan detta upplägg säkert bli 
vanligare. 

1 https://www.defa.com/se/nyhe-
ter/#/pressreleases/easypark-och-
defa-e-mobility-rullar-in-i-sverige-
och-ut-i-europa-2526353
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3.3 Projektgruppens 
typfall
Följande punktlista beskriver pro-
jektgruppens typfall.

• Flerbostadshus
I första hand är det normalladdare 
eller semisnabba laddare som er-
bjuds. Flera företag bygger om mo-
torvärmare till laddstationer och då 
är det vanligtvis 6-10 A.
• Kontorsfastigheter
En majoritet av laddplatserna ut-
görs av normalladdning. Vid behov, 
t.ex. vid tjänstebilar som går långa 
sträckor per dag, erbjuds i mån av 
möjlighet semisnabba laddare.
• Köpcentrum
Har den mest spridda laddinfra-
strukturen, framförallt om man tittar 
på redan genomförda satsningar. I 
nuläge installeras mest normallad-
dare men även semisnabb laddning. 
Där närhet till stora vägar finns, kan 
det finnas intresse hos de större le-
verantörerna att installera snabb-
laddstationer.

3 .3 .1 SCHABLONDEBITER ING

Ett schablonbelopp debiteras hy-
resgästen. Beloppet läggs utöver 
p-platshyran och inkluderar kost-
naden för laddstationsmöjligheten 
och elen.

Det finns redan idag flera varianter inom projektgrup-
pen på hur man erbjuder laddstationer till boende, kun-
der och andra intressenter. Nedan beskrivs dessa till-
sammans med utförligare exempel.

Schablondebitering

Laddningstyp Normalladdare eller semisnabb laddare 
10 A eller 16 A 

Exempel på kostnader till 
hyresgäst

Fast pris på 300–1500 kr/månad inkl. 
moms och el

Investering i laddstation Fastighetsägaren äger laddstationen. 
Ingår i schablonbeloppet.

Betalning för el Ingår i priset och redovisas inte till hyres-
gästen

Fördelar Enkelt sätt att erbjuda laddstationer till 
hyresgäster utan större investeringar i 
system för debitering.
Enkelt för hyresgästen att förstå.
Enkelt för hyresadministrationen att 
debitera

Nackdelar Ingen återkoppling till hyresgästen hur 
mycket el som bilen använder.
Om hyresgästen laddar bilen mer än 
beräknat kan det kostnaderna överstig 
intäkterna för fastighetsföretaget.
Inget incitament för fordonsägaren att 
välja annat färdsätt, som kollektivtrafik, 
eller minska på sina körningar.

Att tänka på Bindningstid i avtalet? Några exempel är 
3 respektive 12 månader.
Skriv in i avtalet att elanvändningen inte 
får överstiga en viss mängd.
Mät elen och följ upp även om den inte 
debiteras till hyresgästen.
Går det att konvertera motorvärmaruttag 
till laddplatser för att minska investe-
ringskostnaden?
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Exempel Stockholmshem
”Vi ordnar med installationen på din 
parkeringsplats, bindningstiden för 
dig blir 12 månader. Skulle du säga 
upp din lägenhet under den perio-
den kan du givetvis även säga upp 
bilplatsen.
Utöver hyra av bilplats blir den lö-
pande kostnaden 625 kr/månad, 
oavsett hur mycket el du förbru-
kar. Det som installeras är enfasut-
tag med 16 A säkring, uttag av typ 2 

mode 3. I första hand kommer mo-
torvärmaruttag att konverteras till 
laddplats.”1

Exempel Vasakronan
Varje region eller affärsområde sät-
ter egna affärsmodeller utifrån lo-
kala förutsättningar men rekom-

1 http://www.stockholmshem.se/
Boende/Boendeservice/Laddplats-
for-elbil/ 

menderade priser är 500-800 kr/
mån utöver ordinarie p-platshyra. 
Vasakronan eftersträvar poolplat-
ser vilket innebär man inte hyr en 
fast plats utan kan nyttja vilken ledig 
plats som helst på parkeringsom-
rådet. Det medför att fler kan nyttja 
samma investering.

Besöksparkeringen kostar 10-15 
kr extra utöver vanlig p-platsavgift.

Ytterligare exempel 
Kopparstaden, Falun, 
https://forvaltarforum.se/2016/12/01/kopparstaden-satsar-pa-lang-
samladdning/

Stångåstaden, Linköping, 
https://www.stangastaden.se/varaerbjudanden/laddplats
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3 .3 . 2 FAS T AVGIF T FÖR L ADD -
MÖJL IGHET OCH RÖRLIGT PR IS 
FÖR ELEN

Vissa fastighetsägare tar ut en fast 
avgift för laddstationen, infrastruktur 
och eventuell operatörsavgift. Elen 
debiteras sedan via en laddoperatör 
som hanterar felanmälan, service 
och underhåll på laddstationen och 
debitering av elen.

Exempel Vätterhem, Jönköping
”Hyresgästen som vill ladda elbil får 
plats i garage. Kostnaden för gara-
geplatsen ökar med 100 kr/månad. 
Detta ska täcka installation, service 
och administrativa kostnader. Hy-
resgästen betalar sedan också för 
den el som hen använder för att lad-
da bilen. Denna kommer med på hy-
resgästens hyresavi. 

Vi installerar en lösning som 
innebär att hyresgästen kan ladda 3 
fas 16 A, vilket innebär att bilen lad-
das full på ungefär 2 timmar. Förde-
len med den här lösningen är att bi-
lar med både typ 1 och typ 2-uttag 
kan laddas på platsen.”

Exempel Malmö Kommunala 
bostadsbolag (MKB)
”Kostnaden för en plats är 290 kr 
utöver den vanliga garagekostna-
den. Det tillkommer även en elkost-
nad som är 1.20 kr per kWh som 
faktureras separat av leverantören 
Clever.”1

1 https://www.mkbfastighet.se/par-
kering/laddplats-for-elbil/ 

Fast avgift och rörligt pris för el

Laddningstyp Normalladdare eller destinationsladdare 
10 A eller 16 A 

Exempel på kostnader till 
hyresgäst

100–290 kr för möjligheten att kunna 
ladda sin bil. Utöver detta tillkommer då 
kostnad för elen.

Investering i laddstation Fastighetsägaren investerar i och äger 
laddstationen.

Betalning för el Debiteras enligt använda kWh via hy-
resavin eller laddoperatören.

Fördelar Hyresgästen får veta hur mycket el som 
bilen laddas med.
Laddoperatören handhar felanmälningar, 
underhåll och debitering av el.
En minskad användning av fordonet ger 
en minskad kostnad.

Nackdelar Kan bli dyr startkostnad om inte befint-
liga system för IMD finns.
Laddoperatören tar ofta betalt för tjäns-
ten vilket ger ökade kostnader.

Att tänka på Det är viktigt att tänka igenom affärsmo-
dellen och avtalsupplägget för att kunna 
pressa kWh-priset till brukaren.

Exempel Skandia Fastigheter, 
Mörby Centrum
För både besökare i köpcentret 
och kontorskunder sker debitering 
genom operatören Park & Charge. 
Laddning påbörjas med en RFID 
lösning (laddkort) eller via webbsida 
för registrerade användare, till en 
kostnad av 2,50 kr/kWh inkl. moms. 

Det finns även möjlighet till direkt-
betalning för oregistrerade använ-
dare, men som används av få. Ladd-
kort erhålls gratis efter registrering 
via Park & Charges webbsida. 



22

Laddinfrastruktur omfattas precis som 
andra verksamheter av diverse lagkrav. 
Nedan har de mest relevanta lagarna 
sammanställts.

3 . 4 .1 EU:S BE SLUT OM T V INGANDE 
L AGS TIF TNING FÖR L ADDNING I 
FAS TIGHETER

Det reviderade EU-direktivet om 
byggnaders energiprestanda och ener-
gieffektivitet gäller för bostadshus med 
mer än tio parkeringsplatser, i eller i an-
slutning till fastigheten. Dessa nya bygg-
nader eller byggnader som genomgår 
stora renoveringar, måste nu vara utrus-
tade med en ledningsinfrastruktur som 
är lämplig för att möjliggöra efterföljande 
installation av laddningspunkter för varje 
parkeringsplats.

Vid omfattande renoveringar gäller 
krav på laddpunkter om renoveringen in-
kluderar ombyggnad av parkeringen eller 
el-infrastrukturen i byggnaden.

För parkeringar i eller i anknytning 
till bostadshus med fler än 10 parke-
ringsplatser gäller att dragning av tom-
rör skall ske till samtliga parkeringsplat-

ser. För kommersiella parkeringar med 
fler än 10 parkeringsplatser ska det fin-
nas minst en laddpunkt samt dragning 
av tomrör för minst 20 procent av parke-
ringsplatserna.

I allmänhet kräver direktivet att län-
derna ska förenkla utplaceringen av 
laddningspunkter i byggnader genom att 
anpassa tillstånds- och godkännande-
procedurer. Det reviderade byggnadsdi-
rektivet om energiprestanda och energi-
effektivitet (EU) 2018/844 trädde i kraft 
den 9 juli 2018. EU-länderna måste in-
förliva direktivets nya delar till nationell 
lag inom 20 månader.1 

3 . 4 . 2 L AG OM KR AV PÅ INS TALL ATIO -
NER FÖR ALTERNATIVA DR IVME DEL

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/94/EU om utbyggnad av infra-
struktur för alternativa bränslen genom-
förs dels genom en nationell plan och 
dels genom en lag om krav på 

1  https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L
0844&from=EN

”För kom-
mersiella 

parkeringar 
med fler än 

10 p-platser 
ska det fin-

nas minst en 
laddpunkt  

och dragning 
av tomrör för 
minst 20 % 

av platserna”

3.4 Lagstiftning

• Senast i början av 2020 kommer alla fastigheter som produceras eller ge-
nomgår omfattande renovering och har fler än tio tillhörande parkerings-
platser behöva utrusta var tionde plats med laddmöjlighet och förbereda 
var femte med kanalisation för möjliggörande av laddpunkt. För bostads-
hus gäller kravet att samtliga p-platser skall förberedas.

• Avgifter för att ladda elfordon vid laddningspunkter som är tillgängliga för 
allmänheten ska vara skäliga, objektiva och icke diskriminerande.

• Den som säljer elektricitet för laddning av elbilar blir inte skattskyldig så-
som elleverantör

• Kvotplikten omfattar inte längre den som säljer el i en laddstation för for-
don

• Miljözoner kan påverka både privatpersoner och företag att ställa om till 
fossilfritt snabbare, något som är bra att ta i beaktning vid egna inköp av 
elbilar men också dimensionering av framtida laddinfrastruktursatsningar. 

SAMMANFATTNING
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installationer för alternativa driv-
medel. I denna lag står bl.a. att:

Avgifter för att ladda elfordon vid 
laddningspunkter som är tillgängli-
ga för allmänheten ska vara skäliga, 
objektiva och icke diskriminerande.

Ändringar i ellagen (1997:857) 
genomförs så att det framgår att 
en innehavare av en laddningssta-
tion för elfordon inte omfattas av 
vissa skyldigheter enligt lagen även 
om innehavaren tar betalt för elen. 
Sådan leverans av el ska kunna ske 
mycket formlöst, d.v.s. det ska vara 
möjligt för användare av elfordon att 
ladda fordonet utan något kompli-
cerat avtal. Den som har laddnings-
stationen och levererar el genom 
den behöver inte uppfylla de krav 
som ellagen ställer i fråga om vad 
ett sådant avtal ska innehålla. Den 
som har laddningsstationen behö-
ver inte heller informera nätmyn-
digheten om priser och villkor vid 
leverans av el till elfordon.

Den nya lagen började gälla den 
18 november 2016.2

Synpunkter
Energimyndigheten anger att det 
inte framgår om fastighetsägare 
som vidareförsäljer el vid en ladd-
ningsstation ska betraktas som 
energileverantör. Även Energiföre-
tagen Sverige efterlyser en vidare 
analys av bl.a. vilka av ellagens 19 

2  http://www.regeringen.se/ratts-
dokument/lagradsremiss/2016/05/
gemensamma-standarder-vid-
utbyggnad-av-infrastrukturen-for-
alternativa-drivmedel/

bestämmelser som ska vara till-
lämpliga på aktörer som säljer el via 
laddningsstationer.

3 . 4 . 3 L AGEN OM SK AT T PÅ EN -
ERGI

Lagen om att skattskyldigheten 
för energiskatten på elektrisk kraft 
överförs till elnätsbolagen innebär 
bl.a. att den som säljer elektricitet 
för laddning av elbilar inte blir 
skattskyldig såsom elleverantör. 
Därmed bedömer regeringen att 
förslaget understödjer ambitionen 
om en fossiloberoende fordonsflot-
ta.3

Detta förslag trädde i kraft den 1 
januari 2018.

3 . 4 . 4 L AGEN OM ELCERTIF IK AT

Lagrådsremiss avseende föränd-
ringar i elcertifikatssystemet.

Definitionen av elleverantör 
ändras så att den nu endast träffar 
den som levererar el i kundens ut-
tagspunkt.

Detta innebär att kvotplikten inte 
längre omfattar exempelvis den som 
säljer el i en laddstation för fordon. 
Lagen trädde i kraft den 1 januari 
2018. 4

3  http://www.regeringen.se/ratts-
dokument/lagradsremiss/2016/06/
vissa-fragor-pa-elskatteomradet/

4  http://www.regeringen.se/conten
tassets/36d91ac7554e4e3eb303
c28e8d79b9bb/lagradsremiss-el-
certifikatssystemet---nagra-fragor-
inom-kontrollstation-2017.pdf

3 . 4 . 5 M IL JÖZONER

Miljözoner har föreslagits av 
transportstyrelsen och de två nya 
zonerna som är på förslag är klass 2 
och 3. I slutändan är det regeringen 
som kommer avgöra exakt hur de 
utformas men förslaget ser ut enligt 
följande. Miljözon klass 2 omfattar 
personbil, lätt lastbil och lätt buss. 
Här krävs att fordon som drivs med 
diesel uppfyller kraven för Euro 6 
och fordon som drivs med bensin, 
etanol eller gas uppfyller kraven för 
Euro 5. Miljözon klass 3 omfattar 
personbilar, motorcyklar, mopeder 
klass 1 och lätta och tunga lastbilar 
samt bussar. Här krävs att de lätta 
fordonen drivs med el eller vätgas 
och att de tunga fordonen drivs 
med el eller vätgas, eller är av typen 
elhybrid som uppfyller kraven för 
Euro 6.

I praktiken innebär detta att die-
selbilar utan den senaste reningen 
förbjuds i miljözonerna och att alla 
bensinbilar tillverkade före 2009 ej 
får tillträde i zonerna. I Stockholm är 
det t.ex. föreslaget att Gamla stan 
skall bli Miljözon klass 3 och Stock-
holms innerstad Miljözon klass 2. 
Införandet av de nya miljözonerna 
sker för att påskynda omställningen 
till en fossilfri fordonsflotta och 
om de får stor spridning i landet är 
dessa en viktig aspekt att ta i beakt-
ning vid dimensionering av framtida 
laddinfrastruktursatsningar.
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4. Tekniker för 
att styra effek-
ten

Under projektet har vi stött på intressanta tekniker men som 
ännu inte är mogna för bred implementering. Detta kapitel 
kan därför ses som överkurs till teknikkapitlet. Dessa tekniker 
beskrivs kort här för att begreppen ska vara kända då de kan 
spela roll nu eller i en nära framtid.

4.1 Hållbara lokala energi-
system
Två projekt som genomförts av Sustai-
nable Innovation som är extra intres-
santa för rapportens ämne är IEM (Intel-
ligent Energy Management) och Soldrift 
Sjöängen, två olika projekt som tittar på 
samverkan mellan de olika systemen i 
en fastighet för maximering av nyttjande 
av egenproducerad solel och kostnads-
besparingar genom effekttoppsminsk-
ningar i fastigheter.

4 .1.1 IE M - INTELL IGENT ENERGY 
MANAGE MENT

Fler och fler solceller har börjat sättas 
på taken runt om i landet och batteri-
lager har börjat dyka upp i allt större 
grad. Det innebär att vi kommer behöva 
styrsystem som kan optimera energiflö-
den inom och mellan fastigheter. Dessa 
styrsystem kallar vi för Intelligent Energy 
Management (IEM). Projektet gick ut på 
att studera mognaden för intelligenta 
styrsystem och framtiden för marknaden.

Ett antal tekniker som kan göra skillnad för laddinfrastruktruren på sikt kan 
vara bra att känna till.

Projekten IEM och Soldrift Sjöängen har tittat på hur smarta energisystem i 
fastigheten kan kapa effekttoppar för att minska belastningen på det lokala 
energinätet och öka mängden egenförbrukad el. Dessa styrsystem lär bli vikti-
gare ju mer laddinfrastruktruren byggs ut.

Vehicle 2 something (V2X) är en term som används för att beskriva den tek-
nik där bilen används som ett rullande energilager för att minska effekttoppar i 
byggnader, hem och nät. Detta är en teknik som skulle kunna bidra till ett sta-
bilare nät där mer lokalproducerad el kan nyttjas. 

SAMMANFATTNING
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Intelligent Energy Management 
är det första området att ingå i 
Energimyndighetens plattform A 
Challenge from Sweden. Energi-
myndigheten och SISP inledde 
satsningen under 2015 med en 
innovationstävling som resulterade i 
fyra vinnare. Sustainable Innovation 
har sedan under två år drivit arbetet 
med att testa och utvärdera de fyra 
lösningarna i verklig miljö.

Utvärderingarna visar att lös-
ningarna har funktioner som kan öka 
kundernas egenanvändning av lokal 
solelproduktion och kan kapa ef-
fekttoppar för att minska kostnader 
för elinköp från nätet. Samtidigt har 

det krävts mycket handpåläggning 
från kunderna, de installatörer de 
har anlitat och IEM-leverantörerna 
för att få systemen att fungera 
tillsammans med den lokala utrust-
ningen. Detta beror till stor del på 
att lösningarna inte till fullo är kom-
mersiella än och att leverantörerna 
haft begränsade resurser. 

För de fastighetsägare som 
kommer eller redan producerar 
lokal, väderberoende energi och vill 
erbjuda laddning är det troligt att 
liknande system kommer behö-
vas mycket snart. Turligt nog har 
produkterna utvecklats mycket bara 
under projekttiden.

Kommunal el

1

2

3

4
5

5

5
5

Fakta
Delar i systemet:
1. Solcellsanläggning
2. Hårdvara och mjukvara
3. Likriktare för nätanslutning (omvandlar el-
    nätets växelström (AC) till DC)
4. Batterilager
5. Laster (ventilation, belysning frysskåp mm)

Ett energistyrsystem med moln-mjukvara kan 
kontrollera systemets enheter. Via internet 
kan systemet även få information om väder-
prognoser, energipriser etc för att kunna fatta 
rätt beslut.

-Öka ventilationen, lagra friskluft i lokalerna
-Ladda batterierna
-Lagra kyla i frysen, sänka temperaturen
-Passa på att ladda elbilar

-Minska ventilationen
-Använda energi lagrad i batterierna
-Låta frysen använda överskottskyla
-Använda smart belysning med dimmer
-Pausa ev elbilsladdning
-Använda nät-el i sista hand

Vid överskott kan systemet:

Vid underskott kan systemet:

Intelligent Energy Management
Ny teknik utvecklas för att optimera 
energiflödena mellan produktionen av el, 
användningen och lagringen. Det kallas 
Intelligent Energy Management och är ett 
steg på vägen mot att nå Sveriges mål om 
nollutsläpp av CO2 senast 2045.
Det här är en förenklad 
principskiss över hur 
IEM fungerar.

Intelligent Energy Management - bild från projektet 
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Läs mer om och följ projekten här.

IEM: 
http://www.sust.se/projekt/iem/
Sjöängen (Batterilager för lokaler): 
http://www.sust.se/projekt/batterilager-for-lokaler/
Läs också mer i marknadsanalysen: http://www.sust.se/wp-content/
uploads/2018/10/Marknadsinventering_Solel_Batterilager_Laddinfra-
struktur_for_elfordon.pdf

INFO

4 .1. 2 SOLDRIF T S JÖÄNGEN

Sjöängen är ett kunskaps- och 
kulturcentrum i Askersund som 
erbjuder undervisning, bibliotek och 
konferensverksamhet till boende i 
området. I projektet Soldrift Sjö-
ängen har test genomförts gällande 
möjligheter och teknik för styrning 
av energiflöden i kombination med 
solenergi och batterilagring på 
Sjöängen. Användning av lokala 
batterilager ger förutsättningar för 
att jämna ut laster och därmed bidra 
till ett mer hållbart, robust och kost-
nadseffektivt energisystem.

374 solpaneler producerar ca 80 
000 kWh per år och är kopplade 
till ett batterilager på 50,4 kWh 
från Ferroamp. Detta är kopplat till 
fastigheten tillsammans med tre 
stycken laddare, en snabbladdare 
och två semisnabba. 

Inom projektet utvärderas bl.a. 
hur väl batterilagret kan kapa toppar 
på timmesnivå samt optimera elan-
vändningen mot inköpspris. Vidare 
är tanken att batterilagret ska kunna 
maximera användning av egenpro-
ducerad el inom fastigheten och 
minska effekttoppar vid elbilsladd-
ning, framförallt då snabbladdaren 
används.

En film om Sjöängen finns att 
tillgå här: https://www.youtube.
com/watch?v=gI5Nas1MmvA
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4.2 Bilen som energila-
ger

4 . 2 .1 VE HICLE 2 SOME THING 
(V2X )

Termen V2G - Vehicle 2 Grid an-
vänds oftast direkt till användarfall 
där bilens batteri ger energi till ett 
system, men det är bättre att sär-
skilja de olika ändamålen med de-
finierade termer, specifikt i tre fall. 
Vi börjar med den funktion som kan 
vara mest relevant för mottagarna 
av denna rapport.1

Vehicle 2 Building (V2B)
Exempel: En elbil kommer in till fast-
igheten/kontoret på morgonen och 
en del av batteriets lagrade energi 
har använts, bilen börjar omedelbart 
ladda upp. Runt lunchtid beräknas 
nu batteriet vara så pass laddat att 
den nu kan börja stötta den lokala 
elanläggningen när omkringliggan-
de förbrukare slås på eller fler elbi-
lar rullar in. Vanligtvis hade detta 
energibehov gett upphov till effekt-
toppar och energin hade hämtats 
från elnätet, men med flera tempo-
rärt inkopplade batterier kan dessa 
ta hand om efterfrågan innanför el-
anläggningens elmätare. Fördelarna 
kan vara många men en uppenbar 

1  https://s3.eu-central-1.amazo-
naws.com/z3r2zxopa4uuqpw5a4ju/
livinglab/files/Smart%20Char-
ging%20boek/170701_Book%20
Smart%20Charging%20UK-WEB.
pdf

nytta är att hålla nere effekttarif-
fen för fastighetsägaren och genom 
att kunden upplåter en del av ener-
gin i sitt batteri kanske denne kan 
få en billigare parkering eller ladda 
till ett lägre pris. Funktionen är inte 
helt trivial. Det krävs både hårdvara 
antingen i bil eller laddstation och 
rätt typ av kommunikation (medde-
landen) som ser till att detta sker på 
säkert sätt. Villkoret är att de som 
tillhandahöll energin när behovet var 
som störst, inte tummar på sin be-
kvämlighet utan har tid kvar att top-
pa upp batteriet inför avfärd.

Konceptet finns redan idag till 
viss del och erbjuds av Nissan och 
Nuvve men “fleet lösningen” är 
proprietär och fungerar idag med 
ladduttaget Chademo och kommu-
nikationsprotokollet Chademo 2.0, 
samt via Typ 1.

Vehicle 2 Home (V2H)
Genom att lagra den producera-
de överskottsenergin från solpane-
ler på sitt tak i elbilens batteri kan 
detta koncept ge ett mervärde. Med 
dagens subventionssystem tjänar 
dock hushållen mer på att sälja till-
baka elen till nätet. Men energin i 
batteriet kan även användas till, som 
i fallet ovan, att ta hand om effekt-
spikar och förse hushållet med ex-
tra energi. Problem ur ett kortsiktigt 
perspektiv att resonera kring, var 
kommer hushållets elbil befinna sig 
när solen lyser som mest?

Vehicle 2 Grid (V2G)
När flera bilbatterier jobbar tillsam-
mans för att reducera effektspikar-
na (upp/ned) i lokal- och region-
nät, kan det även ibland refereras till 
som frekvenskontroll. Stora spikar 
i produktionen kan förekomma när 
exempelvis solen lyser starkare eller 
vinden blåser hårdare.

Hinder
Vehicle to grid undersöks mer, 

bilar är ju de facto ett rullande ener-
gilager som oftast finns där behovet 
är som störst. Det finns dock en del 
hinder. Dels var bilen befinner sig 
fysiskt när överskottsel produce-
ras. Dels kan intressekonflikter upp-
stå om du laddar el ur dina solceller 
i hemmet som kontoret du jobbar på 
sedan tankar ur din bil. Affärsmo-
dellerna runt detta är mycket okla-
ra hittills.

Sedan finns också en omogen-
het hos biltillverkarna. Kommunika-
tion, identifiering och andra viktiga 
faktorer är ännu ej standardisera-
de och det är inte tillåtet att använ-
da batterierna på dessa sätt enligt 
tillverkarna. De medverkar dock till 
viss del i forskning och projekt kring 
utveckling av dessa tekniker så det 
kan fortfarande bli verklighet inom 
en relativt snar framtid.
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5. Hur mycket 
laddinfrastruk-
tur kommer be-
hövas?

För att kunna göra en lämplig framtidsspaning med rekom-
mendationer behöver trenderna och riktningen framåt kartläg-
gas. Våra antaganden är baserade på september 2018 års siff-
ror så vid beslut bör de senaste siffrorna inhämtas för att man 
ska kunna se hur trenden ser ut just nu.

Det är svårt att göra en tillförlitlig prognos för hur mycket och hur snabbt elfor-
don kommer att öka i samhället. Det finns flera faktorer som pekar på att om-
ställningen kommer fortsätta i snabb eller till och med snabbare takt, samtidigt 
som vissa problem kan bromsa utvecklingen. När dessa har vägts samman är 
dock alla experter eniga om att elfordonen kommer fortsätta öka i popularitet 
och att laddinfrastrukturen kommer behöva byggas ut därefter. 

Eftersom omställningen går snabbast i förmåns- och tjänstebilssektorn lär 
kommersiella fastigheter se den snabbaste ökningen. Allmännyttiga hyresfas-
tigheter kommer möjligtvis se en senare och långsammare ökning men tidsut-
rymmet går att nyttja till att förekomma behovet och testa vilka lösningar som 
passar bäst för hyresgästerna.

SAMMANFATTNING
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5.1 Trender i elbilsförsäljningen
Genom att studera statistiken och dagens svenska 
personbilsflotta, september 2018 med 5 020 2301  
fordon i trafik varav laddningsbara fordon på 62 062 
(exkl. elhybrider och lätta fordon) dvs 1.24 % så kan 
vi konstatera att vi fortfarande befinner oss i ett tidigt 
marknadsstadie, men väldigt nära en ordentlig tillväxt. 
Innovationsteorin “Diffusion of Innovations” kan på ett 
illustrativt sätt återge detta genom att visa med vilken 
hastighet innovationer skapar och tar över en marknad. 
Den gula kurvan i figuren representerar marknadens 
fyllnadsgrad och den blåa hastigheten.
I princip varje månad sätts nya rekord för försäljningen 
av laddningsbara bilar i Sverige och trenden lär fortsät-
ta då vi utgår från en ny marknad och från låga nivåer. 
Med spridningen 27% rena elbilar och 73% laddhy-
brider kan vi förvänta oss att när befolkningens mog-
nadsgrad ökar, kommer även rena elbilar öka. I fordons-
toppen för laddhybrider hittar vi Passat GTE, Mitsubishi 
Outlander, Volvo V60 och bland de rena elbilarna Tesla 
Model S, Nissan Leaf och Renault Zoe.

Statistiken pekar som sagt på att allt fler väljer ett 
laddbart alternativ. Dock är det än så länge förmåns- 
och tjänstebilssektorn som står för majoriteten av 
inköpen. Då hälften av nybilsförsäljningen i Sverige är 
sådana bilar innebär detta fortfarande en snabb ökning.

1  http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/
transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordons-
statistik/

Diffusion of innovation - Innovationer skapar 
och tar över en marknad
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För den senaste elfordonsstatistiken och trenderna 
se Power Circles https://www.elbilsstatistik.se 
eller SCB:s fordonsstatistik http://www.scb.se/hit-
ta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-
kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/ 

INFO

”I princip 
varje månad 
sätts nya re-
kord för för-

säljningen av 
laddnings-
bara bilar i 

Sverige”
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Ytterligare positiva krafter för för-
säljningsstatistiken är det subven-
tionsprogram inom fordonssektorn 
som infördes den 1 juli 2018. Det är 
ett bonus malus-system som sub-
ventionerar upp till 60 000 kronor 
för bilar med mycket låga utsläpp 
(de bilar som släpper ut max 60 
gram koldioxid per kilometer) och 
bonusen avtar i och med detta per 
ökat gram utsläpp.2

Utöver detta släpps flera nya och 
intressanta elbilsmodeller såsom 
Tesla model 3 med ett pris som är 
överkomligt för fler konsumenter än 

2  https://www.transportstyrelsen.
se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-ma-
lus/bonus/#168570

tidigare. 
Alla dessa faktorer riskerar dock 

att bidra till vad branschorganisa-
tionen Bil Sweden förutspår bli en 
“ketchupeffekt” utifrån given statis-
tik3 där biltillverkarna inte kommer 
att kunna förse marknaden med det 
antal laddbara fordon som efterfrå-
gas. Hur stor den blir är dock svårt 
att uppskatta och det troligaste är 
att marknaden kommer fortsätta att 
växa så snabbt som produktionstak-
ten tillåter en lång tid framöver. 

3  http://elbilsnytt.se/en-av-fyra-
bilar-kommer-vara-laddbara-2021/

Försäljning och prognos över elbilsförsäljningen i världen från Bloomberg NEF (New Energy Finances) 
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5.2 Var kommer bilarna att  
laddas? 
Uppskattningsvis kommer majoriteten, 
69%, av laddningen ske i form av nor-
malladdning hemma eller vid arbetsplat-
sen. Den möjliga laddningstiden är ca 
6 timmar eller mer. Ungefär 15 - 20 km 
laddas per timme, vilket innebär att om 
den genomsnittliga resa till jobbet är 27  
km1 så är bilen fulladdad igen efter 3,5 
timme. Vid normal användning används 
en väldigt liten del av en elbils batteri 
och därför finns det ingen stor nytta med 
att låta någon annan sorts laddinfra-
struktur dominera marknaden. 

I de fall där bilen ska köra mer än ge-
nomsnittet (t.ex. servicebilar eller då 
man kör till hotell, restauranger, köpcen-
trum, affärskomplex) kompletterar den 

1  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-
lang-ar-resan-till-jobbet

publika normal- och semisnabba ladd-
ningen upp hemmaladdningen och för-
väntas stå för ca 27% av laddningen. 
Med högre effekt blir laddningstiden 
kortare vilket passar då laddtiden ligger 
på ungefär 2 timmar. Ungefär 40 - 50 
km laddas i bilen per timme, förutsatt att 
bilmodellen klarar av att ta emot den hö-
gre effekten.  

Sist kommer snabbladdningen som 
oftast placeras vid motorvägar och 
transporthubbar och används när man 
reser långa sträckor eller snabbt behö-
ver toppa batteriet. Dessa laddplatser 
liknar mer den klassiska bensinstationen 
och laddningstiden är ca 20-30 min. Då 
laddas ca 280 - 300 km i bilen per tim-
me (50kW) och laddningen går myck-
et fort, men behovet och utnyttjandet blir 
också kort.

”Uppskatt-
ningsvis kom-
mer majorite-
ten, 69 %, av 

laddningen 
ske i form av 
normalladd-
ning hemma 

eller på ar-
betsplatsen”

Källa: Eurostat, Project UP
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5.3 Tolkning av ladd-
ningstrender 

Vad får de trender vi har målat 
upp för konsekvenser om man ser 
på efterfrågan av laddinfrastruk-
tur? Något som är helt klart är att 
den kommer öka. CPEV (Charging 
points per electric vehicle) bör en-
ligt EU ligga på 0,1, alltså en publik 
laddpunkt per tio elektriska bilar. I 
dagsläget ligger talet på 0,09, sam-
tidigt som elfordonsflottan prognos-
tiseras öka med 10 000 fordon bara 
fram till årsskiftet. Detta innebär att 
minst 1100 publika laddpunkter be-
höver tillkomma bara under 2018. 
Utöver detta kommer ett stort an-
tal behöva laddning på jobbet eller 
hemma. Om elbilar dessutom bör-
jar ta marknadsandelar från laddhy-
briderna kommer behovet öka ytter-
ligare. 

I takt med att batterierna bli bätt-
re finns det en chans att efterfrågan 
på snabbladdning kommer minska. 
Framförallt kommer det bli mindre 
attraktivt i de fall som snabbladd-
ningen inte är gratis.

5.4 Utfall i projektgrup-
pens bestånd
Om trenden med att omställningen 

först och främst sker hos företags-
bilar kan de som förvaltar kontors-
fastigheter räkna med en fortsatt 
snabb och stabil ökning av efterfrå-
gan. 

Samtidigt är det troligt att fär-
re laddbara bilar än genomsnittet 
hamnar hos de allmännyttiga bo-
stadsbolagen. Detta för att proces-
sen med att ordna en laddplats kan 
tyckas avskräckande jämfört med 
situationen för en villaägare eller 
ägare av en bostadsrätt. Dock är de 
allmännyttiga företagen är i många 
fall beredda att tillhandahålla ladd-
platser till sina hyresgäster. I vissa 
fall finns redan nu en strategi för ut-
byggnad av infrastruktur och i de 
flesta fall kan laddplats erbjudas 
vid förfrågan. Efterfrågan har dock 
ännu inte varit betydande.

5.5 En omogen marknad 
som växer och stabilise-
ras
Eftersom laddinfrastruktur fortfaran-
de är i en väldigt expansiv tillväxtfas 
med snabba förändringar är det inte 
otroligt att nya aktörer kan komma in 
och förändra marknaden. Bland an-
nat börjar parkeringsbolagen starta 
partnerskap med teknikleverantörer 

och eftersom mycket av infrastruk-
turen redan finns på plats skulle så-
dana satsningar kunna påverkar 
laddningen i publika utrymmen kraf-
tigt. 

Samtidigt utvecklas även den 
tekniska utrustningen, nya krav 
ställs och omvärlden förändras. Ef-
fektbrist, klimatförändringar och an-
dra kriser kan innebära att nya inn-
ovativa lösningar uppkommer som 
gör all nuvarande kunskap och tek-
nik föråldrad. Det är mindre än 20 
år sedan den första mobiltelefo-
nen med färgskärm kom och det 
var svårt att förutspå vad som skul-
le hända med den tekniken fram till 
idag. På samma sätt är det svårt att 
säga vilka stora hopp som kommer 
att ske i utvecklingen av laddinfra-
struktur (och elbilar) de komman-
de 10-20 åren. Det är dock ingen 
ursäkt för att låta bli att investera i 
laddinfrastruktur, men det bör ske 
med eftertanke.
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6. Slutsatser

Att försöka rekommendera en lösning som passar alla, eller 
i vart fall de flesta, baserat på ett smörgåsbord som är stort 
hör inte till det lättaste. Det som kan passa bra för en part kan 
vara mindre lämpligt eller kanske till och med besvärligt för en 
annan. Svaret på frågan “vad är bra/lämpligt/rekommenderas” 
är tyvärr ofta - “det beror på”! Trots detta har vi ett antal re-
kommendationer som vi vill ge till den som står inför en lad-
dinfrastruktursatsning. 

6.1 Rekommendationer

6 .1.1 FÖRS TA INS TALL ATIONEN - EN 
ELLER FÅ PL ATSE R

Våga testa! Om din organisation står 
och tvekar inför er första installation, och 
denna består av en eller ett fåtal plat-
ser blir projektgruppens rekommenda-
tion att våga testa! Det bästa sättet att 
lära sig om laddinfrastruktur är att testa 
i liten skala. Att installera några få ladd-
punkter kräver inte mycket förberedelse 
och jobb.

Installera en laddplats för normal-
laddning eller undersök om det finns en 

motorvärmarplats som går att konverte-
ra. Den enklaste affärsmodellen är scha-
blondebitering, med ett fast påslag på 
hyran på p-platsen (eventuellt med en 
klausul att vid förbrukning över x mängd 
kWh/månad debiteras kunden med pris 
X/kWh).

Att tillgodose behovet av laddplats 
hos en tidig elfordonsägare är inte bara 
ett sätt att visa god vilja utan är dess-
utom en fråga om säkerhet då risken 
finns att denne söker sig till “ful-lösning-
ar” som att ladda i vanligt eluttag i gara-
ge eller utdraget från lägenheten. Dessa 
sorters lösningar är en stor risk då 

”Det bästa 
sättet att lära 

sig om lad-
dinfrastruktur 

är att testa i 
liten skala.”
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vanlig elinstallation i fastigheter inte 
är dimensionerade för en laddbar 
bils stora effektbehov över lång tid 
och detta kan därför leda till över-
hettning som i värsta fall leda till 
brand. Se till att det finns säkra lös-
ningar för att ladda elbilen för att 
undvika hyresgästens egna lösning-
ar för laddning.

6 .1. 2 S TÖRRE SATSNING

Behoven och vilken typ av parke-
ring som avses bör styra valet av 
funktioner i laddstationer. Exempel-
vis, i en bostadsfastighet med fasta 
platser och schablondebitering 
(fast kostnad/mån) behövs inte alla 
funktioner och därmed kan inves-
teringen hållas låg. Dock rekom-
menderas en energimätare per 
laddpunkt. Kanske behövs inte alla 
funktioner som angavs i kapitel 3 vid 
varje projekt, enskilda avväganden 
bör göras i varje projekt. Avvägning-
en mellan kostnadsminimering och 
framtidssäkring är en balansgång 
så säkerställ omvärldsbevakningen 
inför varje projekt.

"Guerilla-laddning"
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Projektet rekommenderar:

• Först det som kan verka själv-
klart, lägg lite tid på att planera 
före genomförande. Undersök 
behovet och försök få en idé 
om vad som vore bra för ert om-
råde. Bestäm er för vilken nivå 
ni vill lägga tekniken på och 
hur ni vill göra med debitering 
gentemot kund. Ta höjd för att 
i framtiden kunna debitera på 
något mätbart sätt. Tänk lika-
dant gällande elservice, elskåp 
och kablage, ta höjd för att 
du i framtiden kommer kunna 
behöva bygga ut anläggningen 
även om du bara sätter upp en 
stolpe nu.

• Gör en effektstrategi för de 
kommande tio åren, där laddin-

Råd vid laddinfrastruktursatsningar

frastruktruren är en del i denna. 
Där bör ökade behov prog-
nostiseras mot tillgänglig ökad 
kapacitet och om ekvationen 
inte går ihop bör samordning 
med solceller, batterilager och 
smarta styrsystem beaktas där 
hela fastigheten är integrerad 
och användas för att minska på 
säkringsbehovet mot elnätet 
och kapa effekttoppar.

• Lös inte det svåraste problemet 
först utan börja med att lösa 
laddningen på ett sätt som 
kommer flest till nytta. Låt inte 
specialfallet bli standardlös-
ningen. Det kommer bli dyrt och 
onödigt i längden.

• Fundera på om och hur ni själ-
va vill sköta affären. Om inte, 

utvärdera om laddoperatör kan 
sköta allt gentemot kund ge-
nom avtal eller t.o.m. arrende-
ra ut parkeringsmark/yta till lad-
doperatör.

• Våga föra dialog med leverantö-
rerna om era behov och önsk-
ningar. Marknaden rör sig fort 
och är flexibel på grund av den 
stora konkurrensen.

• Marknaden rör sig fort, kopiera 
inte gamla upphandlingar utan 
att göra en egen nulägesanalys 
annars kan ni bli inlåsta i föråld-
rade lösningar.
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• Våga ställa krav på funktion 
snarare än hårdvara, t.ex. att 
lösningen skall kunna kommu-
nicera istället för att specifice-
ra en 3G-lösning (om ni inte har 
speciella anledningar till det). 

• Välj typ 2-uttag. De är europe-
isk standard. 

• Våga satsa på befintlig teknik 
för att komma till skott men se 
till att framtidssäkra gränssnit-
tet så att det enkelt går att upp-
gradera när ny teknik kommer. 

• Var à jour med lagstiftning, 
skatter och teknik. Mycket änd-
ras snabbt, men det finns också 
lättillgänglig information att till-
gå genom intresseorganisatio-
ner som Power Circle. 

• Se till att er lösning kommuni-
cerar eller kan kommunicera via 
standardprotokollet OCPP. Det 
skyddar till viss del mot inlås-
ning och möjliggör en palett av 
valbara funktioner, både nu och 
i framtiden.

• Om data samlas in, se till att 
få tillgång till informationen för 
analys av statistik, t.ex. använda 
den som underlag till komman-
de laddinfrastruktursatsningar 

Fortsättning av råd vid laddinfrastruktursatsningar

eller optimering av fastighetens 
energisystem och effektnytt-
jande.

• Om laddplatsen kan få stöd 
från Klimatklivet och projek-
tet kan vänta med att starta tills 
beslutet har gått igenom, är det 
klokt att söka detta stöd. En 
vägledning för att söka stödet 
finns här: https://energiradgiv-
ningen.se/system/tdf/vagled-
ning_for_ansokan_till_klimatkli-
vet_2018_0_0.pdf?file=1&type
=node&id=5722&force=1

• Planera utifrån ett framtida be-
hov av antal laddpunkter och 
effekt och förbered för en suc-
cessiv utbyggnad av fler ladd-
stationer redan vid den första 
installationen. Dels för att det 
är ekonomiskt klokt och dels för 
att förbereda prospekteringar 
inför implementeringen av EU-
förordningen (se kap. 3.4.1). 
Det finns bra statistik hos tillför-
litliga källor som SCB. 

• Vid anläggning av nya parke-
ringsplatser och parkeringsga-
rage bör samtliga platser vara 
förberedda med kanalisation el-
ler tomrör för el och därigenom 
förenkla framtida installation av 
laddplatser. Kostnaden för tom-

rör vid nyetablering är försum-
bar jämfört med att göra detta i 
efterhand.

• Då antalet laddplatser blir fler 
på en och samma parkerings-
plats kommer det att krävas ef-
fektbalansering för att se till att 
installerad laddutrustning de-
lar på den tillgängliga effekten. 
Det finns olika nivåer av lastba-
lansering. Undersök vad som är 
lämpligast för er. 

• Dimensionera laddeffekten ef-
ter den förväntade laddtiden 
en kund kan tänkas spende-
ra på platsen – ett kort stopp 
för lunch eller shopping kräver 
större effekt medan en över-
nattning eller långtidsparkering 
med fördel kan erbjuda lägre 
effekt per laddplats. Med läg-
re effekt per laddplats kan man 
istället uppföra fler laddplatser 
på samma ställe. Oftast räck-
er den lägre effekten långt be-
hovsmässigt. 

• Tänk på användarperspekti-
vet för hyresgästen och försöka 
skapa så stor nytta som möjligt 
för den. Tillsammans bidrar ni 
till en mer hållbar framtid.
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Under projektets gång har projektet stött på ett antal utma-
ningar och hinder som vi vill lyfta för en möjlighet för andra 
aktörer att agera och bidra till en bättre och stabilare utbygg-
nad av den svenska laddinfrastrukturen. 

6.2 Utmaningar och hinder
Lagarna uppdateras långsamt och häng-
er inte med styrmedlen vilket ger blanda-
de signaler till de som skall genomföra 
stora investeringar. Tilliten kring att lag-
stiftningen kommer vara stabil (till exem-
pel kring vad som kommer klassas som 
en miljöbil) och att stöd inte försvinner 
är hos många fastighetsägare låg. Det 
skapar onödig osäkerhet som i värsta 
fall bromsar eller förhindrar laddinfra-
strukturprojekt. Detsamma gäller Klimat-
klivets utbetalningssystem. Genom att 
projektet inte kan starta förrän ansökan 
är behandlad behöver ibland aktörer ge-
nomföra sina projekt utan stöd eftersom 
det inte är möjligt att vänta in beskedet. 
Ansökan är dessutom så komplicerad 
att många ger upp innan man ens kom-
mit så långt. I värsta fall leder det till att 
planerade laddinfra-projekt inte genom-
förs. Förslagsvis bör en harmonisering 
ske så att stöd från Klimatklivet kan sö-
kas och fås retroaktivt, likt solelstödet.

Sedan finns även utmaningen med ef-
fektbristen som redan i dagsläget är ett 
besvär för många fastighetsägare och 

problemet kommer bara att öka. Här har 
många aktörer såsom elbolag och nät-
ägare, myndigheter och beslutsfattare 
etc. ett ansvar att samverka för smartare 
elnätslösningar och energi- och effekt-
besparingar. I detta arbete bör även oli-
ka sorters energilager såsom fastighets-
batterier och liknande undersökas och 
stöttas.

Ytterligare ett område som skapar 
osäkerhet för både beställare och bruka-
re är bristen på styrning och standarder. 
Roaming är ett typexempel på detta, där 
man för att ladda måste ladda hem ap-
par, beställa RFID-kort eller skanna QR-
koder för att kunna ladda. Standardise-
ringen är ganska långt ifrån den när du 
drar ditt betalkort på en bensinstation. 
Kommunikationsprotokollen och laddut-
tagen är ytterligare exempel som krång-
lar till det för alla inblandade parter.

Till sist är investeringskostnaden för 
elbilar fortfarande ganska hög för privat-
personer. Förhoppningsvis kan bonus 
malus-systemet underlätta och minska 
detta hinder.

”...ett områ-
de som ska-
par osäker-

het för både 
beställare 

och brukare 
är bristen på 
styrning och 
standarder.”
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6.3 Drömmar och önsk-
ningar
Likväl som vi har sett hinder har vi 
också sett möjligheter. Som en av-
slutning på denna rapport presente-
rar vi projektgruppens drömmar och 
önskningar. Förhoppningsvis slår de 
in inom en snar framtid!

• Affärsmodeller som ger lön-
samhet till alla parter, både 
bilägare, fastighetsägare, lad-
doperatörer och energiföretag. 
Dessutom ger affärsmodellen 
incitament till att inte belasta 
energisystemet med ökade ef-
fekttoppar.

• Affärsmodeller uppmuntrar till 
samverkan och partnerskap 
mellan många samhällsaktörer: 
fastighetsägare, bostadsrätts-
föreningar, villaägare, energibo-
lag, laddoperatörer, kommuner, 
parkeringsbolag med flera.

• Affärsmodeller tar hänsyn till de 
värden som finns i fastighetens 
energisystem. T.ex. nyttjandet 
av smart styrning och/eller 
Vehicle 2 Grid (V2G, se kap. 
4.1) och genom det minskar 
effekttopparna. På så sätt 
bidrar laddinfrastrukturen och 
laddbilarna till energisystemets 
utmaningar.

• Det blir lättare att lämna över 
affären till en annan part som 
gör allt – ansvarar för laddin-
frastruktur, avtal och frågor från 
kunderna, debitering, service, 
underhåll, insäljning, utveckling 
med mera. Operatören betala 
hyra för p-platsen som vilken 
p-platsoperatör som helst. 
Utifrån det har operatören en 
affärsmodell som ger nytta 
till både fastighetsägare och 
erbjuder en prisvärd tjänst till 
hyresgästen. 

• Att Klimatklivet kan sökas och 
fås för retroaktiva projekt, likt 
solelstödet.

• Att en kunnig part tar fram en 
riktlinje/lathund för hur innehål-
let i ett operatörsavtal, med 
villkor och rekommendationer, 
bör se ut. Det är annars lätt 
att missa att kräva tillgång till 
uppgifter och statistik samt få 
tydlighet kring ersättningsni-
våer och hur dessa regleras vid 
t.ex. driftstörningar i systemet, 
samt att ställa krav på till-
gänglighet (kundservice) och 
ansvarsgränser.

• En branschstandard skulle 
hjälpa ägare att undvika inlås-
ningar och underlätta byte av 
operatör.

Laddplats hos Skandia fastigheter
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Slutord

Detta projekt har varit mycket intressant att delta i då så mycket 
har hänt bara under det år vi har jobbat med frågorna. I projek-
tets början märktes det ett tydligt avvaktande från beställarsidan 
med mycket osäkerhet, men redan nu börjar tydligare satsningar 
och inriktningar synas i beställningen av laddinfrastruktur landet 
runt.

Det har också varit mycket värdefullt och utvecklande för oss i projektgruppen att mötas 
och dela erfarenheter från de olika delar av samhällsbyggnadssektorn som vi befinner 
oss i. Att låta privata och allmännyttiga fastighetsbolag, utvecklare, arkitektbolag och le-
verantörer mötas runt samma bord har lett till en ökad förståelse för varandras förutsätt-
ningar, utmaningar och möjligheter och utbytet kommer fortsätta även efter projektet. Vi 
vill därför ta möjligheten i akt att rekommendera alla som får möjlighet att delta i eller ini-
tiera erfarenhetsutbyte, även om det inte genomförs som ett projekt.

Och till sist önskar vi upprepa vårt viktigaste budskap, våga testa! Det sämsta som kan 
hända är att ni lär er något.

Projektgruppen genom Lovisa Bengtsson, Stockholm 29:e november 2018




