


Elbilar är populära.
Branschprognos: 100 000 elbilar 2019

70% laddhybrider

30% batteribilar

VW Passat GTE 
Plug-In hybrid

Mitsubishi Outlander 
PHEV

Tessla Model S Nissan Leaf

LaddhybridBatteribil Batterilastbil Batteri-MC 4W



Anledningar att skaffa laddning i sin BRF

• Bästa laddplatsen är där du bor

• Intresset för elbilar ökar

• Möjliggöra för medlemmar att skaffa elbil

• Bidrar till attraktivare lägenheter

• Investeringsstöd genom Klimatklivet finns nu

• Att ladda i vanligt vägguttag är långsamt och förenat 
med vissa risker

• Möjlighet att driva bilen på förnybar energi från sol, 
vind, vatten



Investera i laddning

Behov och intresse

Förutsättningar

Lösning

Beslut, installation, underhåll



Behov och intresse

• Hur många laddplatser idag och om några år?

• Vilken parkering har ni tänkt använda?

• Fasta platser eller friparkering? 

• Platser kan behöva omdisponeras.

• Förväntningar på laddning!

• Normalladdning 3,7 kW,  (2 mil/timme)

• Rekommendation: minst 2 kW per laddplats.

• Hur länge står bilarna parkerade? 

• Finns särskilda behov om extra snabb laddning?

• Support, tillsyn, felavhjälpning?



Hur ta betalt?

• Laddning ingår i p-avgiften

• Fast månadsavgift inklusive el (schablon)

• Fast månadsavgift + rörlig avgift för el

• Betalningslösning

• Typ av laddare styr hur ni kan ta betalt



Förutsättningar

Olika parkeringar kräver olika lösningar

• Gemensamt P-garage

• Garagelängor

• Befintliga motorvärmare

• Besöksparkeringar / fria p-platser

• Finns tillräckligt med el?

• Var? 

• Effektutrymme anslutningsabonnemang  och 
inkommande fastighets el?

• Ny el –GENAB

• Projektering



Ladda Enkelt

• Lite enklare laddare utan uppkoppling.

• Kan kompletteras med åtkomstkontroll, RFID bricka.

• 3,7 kW per uttag.

• Lastbalansering – fördela elen till alla som laddar.

• Installation - samla laddplatser, ekonomi, kommunicerar.

• Mätning av el med Energirapporten, endast fasta platser.

• Tjänsteavtal Bas.

• Offert

• Ta höjd för framtida behov i installationen?



Klimatklivet

• Upp till 50% investeringsstöd för laddinstallationer.

• Krav: laddare med energimätning och uttag Typ 2 och säkerhetsklass Mode 3.

• Ansökningsperioder 2018: 17 april – 17 maj och 27 augusti – 27 september. 

• Anslag finns beslutade för 2019 och 2020. 

• Mer information på naturvardsverket.se/klimatklivet

• Beslut från Naturvårdsverket tar 3 månader.

https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet


Beslut installation och underhåll

• Beslut – Klimatklivet och leverantör.

• Avtalsskrivning.

• Planering och genomförande.

• Överlämning och driftsättning.

• Tjänsteavtal Bas.

• Uppföljning mot Klimatklivet.



Program




