
1 
 

Laddinfrastruktur i Halland  

– ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad 
 

 

                  Foto Stefan Nilsson, Miljöfordon Syd 

 

Version 1.0 2016-03-28 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland.  

Rapporten är författad av Jonas Lööf, Miljöfordon Syd och  

Gordon Strömfelt, eMotion Technologies Sweden AB. 

 

 

 

    



2 
 

 

 

Innehåll 
1. Sammanfattning .................................................................................................................................. 4 

1.1 Sätt lokala och regionala mål för utvecklingen ............................................................................. 4 

1.2 Snabbladdning en del av den publika laddinfrastrukturen ........................................................... 4 

1.3 Bygg ut destinationsladdningen för framtiden ............................................................................. 4 

1.4 Tänk utanför centralorten för att hela Halland ska leva ............................................................... 5 

1.5 Hemmaladdning möjlig att styra för olika verksamheter och dess behov .................................... 5 

2. Inledning .............................................................................................................................................. 6 

3. Laddinfrastuktur definition olika laddbehov ....................................................................................... 7 

3.1 Snabbladdare eller snabbladdning (publik) ................................................................................... 7 

3.2 Destinationsladdare eller destinationsladdning (publik) .............................................................. 7 

3.3 Hemmaladdning (icke-publik) ....................................................................................................... 8 

4. Befintlig och planerad laddinfrastruktur i länet .................................................................................. 9 

4.1 Snabbladdare ................................................................................................................................. 9 

4.2 Destinationsladdare ...................................................................................................................... 9 

4.3 Endast publika laddare redovisas i dagsläget .............................................................................. 10 

5. Förväntad utbyggnadstakt av laddinfrastrukturen i Halland ............................................................ 11 

5.1 Snabbladdning ............................................................................................................................. 11 

5.2 Destinationsladdning ................................................................................................................... 11 

6. Analys av framtida behov av laddinfrastruktur i länet ...................................................................... 12 

6.1 Trafikflöden genom Halland ........................................................................................................ 12 

6.2 Resmönster .................................................................................................................................. 13 

6.3 De större arbetsgivarna i länet .................................................................................................... 14 

6.4 Antal elfordon nuläge och prognos för framtiden ...................................................................... 15 

6.4.1 Elfordon i Sverige – personbilar och lätta lastbilar .............................................................. 15 

6.4.2 Elfordon i Halland – personbilar och lätta lastbilar .............................................................. 16 

6.5 Parkeringsplatser i Halland .......................................................................................................... 17 

7. Frågor och svar .................................................................................................................................. 18 

7.1 Elfordon ....................................................................................................................................... 18 

7.2 Elbilars räckvidd ........................................................................................................................... 18 

7.3 Laddning av elfordon ................................................................................................................... 18 

7.3.1 Snabbladdning ...................................................................................................................... 18 

7.3.2 Destinationsladdning ............................................................................................................ 19 



3 
 

7.3.3 Hemmaladdning ................................................................................................................... 19 

7.3.4 Kontakter och standarder för laddning ................................................................................ 20 

7.4 Elbilsförsäljning ............................................................................................................................ 21 

7.5 Marknadsandel laddstandarder .................................................................................................. 22 

7.6 Marknadsandel laddfordon ......................................................................................................... 22 

7.7 Marknadsandel laddeffekt .......................................................................................................... 23 

7.8 Uppförande av laddstation .......................................................................................................... 24 

7.9 Användning av motorvärmare. ................................................................................................... 24 

7.10 Laddning via belysningsnätet .................................................................................................... 24 

7.11 Nätanslutning, laddeffekt och laststyrning ............................................................................... 24 

7.12 Betalning för laddning ............................................................................................................... 25 

7.13 Hur hittar man lediga laddplatser när man kör i Halland? ........................................................ 25 

8. Diskussion kring placering av framtida laddinfrastruktur ................................................................. 26 

8.1 Snabbladdning ............................................................................................................................. 26 

8.2 Destinationsladdning ................................................................................................................... 27 

8.3 Hemmaladdning .......................................................................................................................... 28 

8.4 Skalbarhet, effektbalansering och nybyggnation ........................................................................ 28 

8.4.1 Skalbarhet och utbyggnadsplan ........................................................................................... 28 

8.4.2 Effektbalansering .................................................................................................................. 28 

8.4.3 Nybyggnation ....................................................................................................................... 28 

8.5 Eldrift inom kollektivtrafiken och laddinfrastruktur.................................................................... 29 

9. Rekommendationer för for utbyggnad av laddinfrastruktur i länet ................................................. 30 

9.1 Sätt lokala och regionala mål för utvecklingen ........................................................................... 30 

9.2 Snabbladdning en del av den publika laddinfrastrukturen ......................................................... 30 

9.3 Bygg ut destinationsladdningen för framtiden ........................................................................... 31 

9.4 Tänk utanför centralorten för att hela Halland ska leva ............................................................. 31 

9.5 Hemmaladdning möjlig att styra för olika verksamheter och dess behov .................................. 32 

10. Investeringsstöd för utbyggnad av laddinfrastruktur...................................................................... 33 

10.1 Klimatklivet ................................................................................................................................ 33 

10.2 Andra stöd ................................................................................................................................. 33 

11. Bilagor .............................................................................................................................................. 34 

Bilaga 1 – Utdrag ur EU direktivet för utbyggnad av laddinfrastruktur i medlemsstater. ................ 34 

Bilaga 2 Nuläge statistik elfordon Halland och Sverige per 20151231 enligt fordonsdata från 

Miljöfordon Syd. ................................................................................................................................ 36 

Bilaga 3 Ordlista ................................................................................................................................. 37 

Bilaga 4 Checklista vid uppförande av laddinfrastruktur .................................................................. 38 



4 
 

 

1. Sammanfattning 
 
I Halland eftersträvas en omställning till fossilfria transporter. I denna utveckling bedöms elfordon1 

och laddinfrastruktur utgöra en betydelsefull del av lösningen.  

Vilket kommer först laddinfrastrukturen eller elfordonen? Båda delar behövs, å ena sidan styr fler 
elfordon en naturlig utbyggnad av laddinfrastruktur och å andra sidan styr fler laddstationer att fler 
investerar i elfordon.  
 
Denna rapport syftar till att utgöra ett kunskapsunderlag för en utbyggnad av laddinfrastrukturen i 
Halland. Genom att synliggöra hur olika aktörer kan bidra med betydelsefulla insatser ges underlag 
för en effektiv, snabb och anpassad utbyggnad av laddinfrastrukturen i hela Halland. 
 
Denna rapport har studerat olika aspekter och kommit fram till fem övergripande rekommendationer 

som kan tjäna som vägledning i den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur i länet som helhet. 

1.1 Sätt lokala och regionala mål för utvecklingen 
Genom lokala och regionala övergripande mål kan en plattform skapas där olika aktörer kan 

samverka i utvecklingen kring en gemensam målbild.   

1.2 Snabbladdning en del av den publika laddinfrastrukturen 
Snabbladdare finns i alla kommuner längs E6 och snart även i Hylte. Fler snabbladdare är på gång 

bl.a. genom E.Ons satsning inom GREAT-projektet.  Denna del har kommit längst och marknaden i 

form av flera intressenter: Clever, Fortum, E.ON, Vattenfall m.fl. har tagit ansvar för denna lösning.  

1.3 Bygg ut destinationsladdningen för framtiden 
Utgå från framtida behov i stället för dagens behov vilket tenderar att vara gårdagens behov när det 

väl är på plats. Anpassa utbyggnad av laddinfrastrukturen i linje med EUs riktlinjer avseende publik 

laddning - en publik laddplats eller laddpunkt per 10 elfordon eller mer konkret och uppföljningsbart 

översatt till en laddplats eller laddpunkt per 10 publikt tillgängliga parkeringsplatser till år 2020.  

Detta ger vägledning för etablering av laddinfrastruktur på lämpliga platser såsom:  
- Centralstationer/kollektivtrafikstationer/pendlingsparkeringar/noder 

- Centrala parkeringar och parkeringshus 

- Parkeringar utanför centralorten för en heltäckande laddinfrastruktur i länet. 

- Parkeringar för besökare hos företag och andra inrättningar såsom sjukhus/vårdcentraler och 

idrotts- och evenemangsplatser. 

Dela upp utvecklingen i delmål för att säkerställa och uppnå laddmöjligheter på 10 procent av publika 

parkeringsplatser till år 2020.  Lämpliga delmål: 

- 2016 laddmöjlighet på en procent av publika parkeringsplatserna 
- 2017 laddmöjlighet på två procent av publika parkeringsplatserna 
- 2018 laddmöjlighet på tre procent av publika parkeringsplatserna 
- 2019 laddmöjlighet på fem procent av publika parkeringsplatserna  
- 2020 laddmöjlighet på tio procent av publika parkeringsplatserna 

 

                                                           
1 Med elfordon avses batterieldrivna fordon och laddhybrider vars batterier i laddas i ett eluttag. 
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1.4 Tänk utanför centralorten för att hela Halland ska leva 
Som identifierats i denna rapport är infrastrukturen än så länge begränsad och i huvudsak placerad i 

kommunernas centralorter. Även om det av flera skäl är naturligt att börja i centralorterna där det 

bor mest människor, där antalet fordon allt som oftast är störst etc, så är det viktigt att planera för 

utbyggnad av laddmöjligheter även utanför centralorterna om vi ska lyckas att säkerställa en 

heltäckande laddinfrastruktur i Halland. Det bedöms som extra viktigt att det offentliga i sina 

investeringar tänker hela länet. Detta då det är största sannolikhet att marknadsaktörerna 

inledningsvis på både kort och förmodligen även längre sikt i första hand är intresserade av att så att 

säga plocka russinen ur kakan och fokusera där underlaget är som störst för etablering. 

 

1.5 Hemmaladdning möjlig att styra för olika verksamheter och dess behov   
Hemmaladdning skiljer sig från både snabbladdningen och destinationsladdningen genom att 

behovet är en dedikerad laddplats per elfordon. Offentliga organisationer och företag kan styra 

utvecklingen av fler laddplatser genom att fokusera på behovet av elfordon i den egna 

verksamheten. Med detta fokus kan en process med prioriteringar se ut enligt följande: 

1) Inventera möjligheter och investera i elfordon till den egna verksamheten. 

2) Erbjuda medarbetare möjlighet att ladda sin elbil på arbetsplatsen. För bostadsbolag handlar 

denna punkt mer om att aktivt undersöka och erbjuda sina kunder (hyresrätter mm) 

möjlighet att ladda sitt elfordon. 

3) Erbjuda medarbetare förmånsupplägg med bruttolöneavdrag för fordon med förnybart 

drivmedel/förnybar energi (kanske el och biogas i första hand?) 

4) Öppna upp verksamhetens fordonsflotta och gör den bokningsbar, en stor bilpool för tider då 

verksamheten inte behöver sina fordon. Detta ger möjlighet för fler att testa på nyare teknik 

såsom eldrift vilket också driver utvecklingen, samtidigt som det också ger underlag för lägre 

fordonskostnader för verksamheten när fler är med och delar. För bostadsbolag handlar det 

mer om att erbjuda möjlighet till bilpool för sina kunder (boende i hyresrätter etc). 

5) Utöver punkt 1-4 ovan är det inget som hindrar att verksamheterna även medverkar till 

utbyggnad av den publika laddinfrastrukturen både snabbladdare och destinationsladdare. 

 
Dessa rekommendationer tillsammans med kunskapsunderlaget i rapporten utgör underlag för att 
Halland ska vara en pådrivande i framkant för ökad introduktion av elfordon som en del av lösningen 
för fossilfria transporter till 2030.  
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2. Inledning 
 

Våra transporter står idag för en betydande del av utsläppen av växthusgaser vilket innebär en hög 
användning av fossila bränslen. Regeringens mål om en fossiloberoende eller fossilfri fordonsflotta 
till år 2030 är därmed en tuff utmaning som kräver engagemang, innovation och handlingskraft från 
samhällets olika aktörer. I denna utveckling är eldrift en viktig del av lösningen.  
 
För att öka möjligheterna för en bredare och snabbare marknadsintroduktion av elfordon växer 
behovet av en funktionell och tillgänglig laddinfrastruktur. Den senare skapar trygghet för elbilsförare 
och för att elfordon ska kunna användas även för längre resor. En fungerande laddinfrastruktur 
omfattar laddstationer som täcker olika behov såsom när man ska åka långt med bilen utanför 
tätorter men också när man färdas i tätorter samt parkerar bilen nära där man bor eller arbetar. Men 
vilket kommer först laddinfrastrukturen eller elbilarna? Hur gör vi för att ta oss från ord till handling?  
 
Denna rapport har tagits fram för att utgöra ett kunskapsunderlag för utbyggnad av en 
laddinfrastruktur i hela Halland, besvara vanliga frågor och vara en vägledning för att få det att 
hända. Rapporten ska:  
 

1) kartlägga befintlig och planerad laddinfrastruktur i Halland  
2) analysera behov av laddinfrastruktur baserat på bl.a. tillgänglig statistik, exempelvis framtida 

trafikmönster, pendlingsmönster, trafikvolym för länets vägar, fordon, andel elfordon etc. 
3) uppdatera ”Strategiskt studie av infrastruktur för snabbladdning…” avseende: beskrivning av 

teknik, nuvarande och kommande, aspekter som tex: räckvidd fordon, urval av olika 
laddkontakter, laddningstider mm. 

4) analysera bästa placeringar av kommande laddstationer utifrån inhämtad statistik samt med 
utgångspunkt i:  

a. Placering så nyttjandegraden blir hög, d.v.s. där personer (idag eller i framtiden) bor, 
arbetar eller stannar på resa. 

b. Skalbarhet, d.v.s. möjlighet att utöka antal laddplatser per laddstation  
c. Uppgraderingsmöjligheter för framtida laddstandarder 
d. Kringfunktioner, bilrelaterade eller andra t.ex. höga naturvärden, avkoppling, 

matpaus  
e. Laddstationer där personer naturligt gör en kortare paus vid fritidsaktiviteten etc. 
f. Laddstationer för att tillgodose besökare till Region Hallands administrations- och 

vårdinrättningar.  
g. Laddning som showcase och avsändare för grön och lokal elproduktion, tex vind, sol 

och småskalig vattenkraft  
h. Boendeladdning vid flerbostadshus  
i. Laddstation som ett sätt att promota andra värden än rent kommersiella, dvs kultur, 

natur, historiska platser etc.  
j. Laddinfrastrukturens påverkan på möjligheterna för att på landsbygd och vid större 

bytespunkter (järnvägsstationer eller större orter) tillgängliggöra god mobilitet i 
samverkan med kollektivtrafik.  

5) mynna ut i rekommendationer för fortsatt introduktion av laddinfrastruktur i länet 
innehållande prioriteringar avseende typ av laddning samt geografisk placering ska göras 
mm.  
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3. Laddinfrastuktur definition olika laddbehov 
Det förekommer olika benämningar för laddinfrastruktur; snabbladdning, semisnabb laddning, publik 

laddning, destinationsladdning, hemmaladdning, kontorsladdning, semipublik laddning etc. som har 

för avsikt att underlätta eller kategorisera vad som menas. Men då det inte är självklart vad som 

menas och inte heller alltid samstämmiga innebörder av de begrepp som används inleder vi med ett 

avsnitt där vi försöker förtydliga vad begreppen står för i denna rapport. Detta är sedan en 

kategorisering som vi kommer att förhålla oss till genom hela rapporten.  

3.1 Snabbladdare eller snabbladdning (publik) 
Snabbladdning är något som antyder att laddningen ska gå snabbt. EU definierar att all laddning med 

över 22 kW som snabbladdning. De flesta menar dock att snabbladdning behöver kunna ladda 15-20 

kWh på 20-30 minuter – för att nå detta behövs en effekt på över 40 kW. De vanligaste 

snabbladdarna idag är på 50 kW och sker med likström (DC). Men det är rimligt att laddning med 

växelström med minst 43 kW effekt (trefas 63 A) också hamnar i denna snabbladdningskategori. 

Denna laddning är främst utifrån ett behov som elbilister har när de transporterar sig och behöver 

laddning för att komma fram till målet. Denna laddning sker främst längs vägnätet och möjliggör 

längre resor. Dessa laddare är publikt tillgängliga vilket innebär att de är avsedda för delning mellan 

flera fordon. 

Värt att nämna att det nu talas om ännu högre effekter upp till 150 kW för att svara mot framtida 

behov av snabbladdning när bilarna får allt större batteripaket och att det då inte ska ta allt för lång 

tid att ladda dessa fordon fullt.  

  

3.2 Destinationsladdare eller destinationsladdning (publik) 
Destinationsladdning är ett namn som börjat användas och anger att man laddar på platsen som varit 

målet för resan snarare än att man behöver stanna och ladda för att ta sig till målet. Detta täcker 

behov såsom ärenden till mataffären, olika turistmål, ärenden på stan etc.  

Destinationsladdning sker oftast på publika platser (stormarknadsområden, centrala parkeringar, 

olika besöksattraktioner etc) vanligtvis med växelström (AC) och en effekt mellan 3,7-22 kW. Det är 

även möjligt med likströmsladdning (DC) i denna kategori med ca 20 kW effekt.  

I denna kategori hamnar all publik laddning som faller utanför definitionen av snabbladdning enligt 

ovan och vanligtvis med laddeffekter mellan 3,7 till 22 kW. Detta innebär att dessa laddare är 

tillgängliga för och kan delas av flera fordon. Exempelvis centrumparkeringar, stormarknadsområden, 

turistmål men även laddstationer på företag/arbetsplatser avsedda för kunder/besökare (alltså inte 

en parkeringsplats dedikerad för ett visst specifikt fordon). 

Det är även möjligt med likströmsladdning (DC) i denna kategori med ca 20 kW laddeffekt. Dock är 

förekomsten av 20 kW DC-laddare starkt begränsad då kostnaden för dessa vida överstiger 

laddstolpar som möjliggör AC-laddning upp till 22 kW. 
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3.3 Hemmaladdning (icke-publik) 
Hemmaladdning är dels vad det låter som – laddning i anslutning till där man bor i exempelvis villa, 

hyreslägenhet, bostadsrätt etc.  

Kategorin hemmaladdning omfattar för enkelhets skull all laddning som utgör basladdning för de 

flesta fordon, alltså där merparten av all laddning sker. Detta innebär förutom laddning i anslutning 

till bostaden och laddning för medarbetarna i anslutning till arbetsplatsen även laddning av 

verksamhetens fordon. Bilpoolsbilar som behöver egen laddning på sina respektive parkeringsplatser 

betecknas också som hemmaladdning.  

Denna kategori utmärker sig genom att varje fordon behöver sin egen laddplats och laddare vilket i 

grunden gör den till icke-publik.  

Hemmaladdning sker vanligtvis under natten samt i vissa fall även under dagtid. Elfordonsladdning 

sker oftast 3,7 kW beroende på begränsad tillgång på laddeffekt då svenska bostäder och fastigheter 

vanligtvis är anslutna till trefas med huvudsäkring 16-25 ampere och då brukar endast en av faserna 

vara dedikerad för elbilsladdning. Trefasanslutningen ger oftast möjlighet att förse laddplatsen med 

11 kW laddeffekt genom trefas-anslutning med 16A säkring. Dock är det i dagsläget få elbilar som kan 

ladda trefas och då laddningen oftast sker under längre tid då elbilen är parkerad vid hemmet över 

natten räcker det oftast med 3,7 kW laddeffekt. 

Även om hemmaladdning är icke-publik i grunden så kan det finnas anledning att se över 

möjligheterna till att erbjuda laddning för andra (publikt tillgänglig) på tider då verksamheten inte 

använder laddningen. Detta skulle öka nyttjandegraden av hemmaladdarna och även bidra till 

utökade laddmöjligheter som bevisligen är en stimulerande drivkraft för fler elfordon.   
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4. Befintlig och planerad laddinfrastruktur i länet 

4.1 Snabbladdare 
Det fanns vid utgången av 2015 sex st snabbladdare i Halland och dessa var med ett undantag 

placerade i anslutning till E6 vilket enkelt möjliggör elbilsresor utefter E6 genom hela länet. Av kartan 

nedan framgår att det finns behov av en snabbladdare placerad i Hyltebruk för att göra elbilsresor 

möjliga inåt landet utefter väg 26.  

 
Bild 1, Befintlig laddinfrastruktur i Halland (eMotion Technologies Sweden AB) 

 

4.2 Destinationsladdare 
Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det publika destinationsladdare på 14 platser i Halland och dessa är 

främst placerade i stadskärnor samt större handelsplatser.  

Dessa levererar varierande effekt på allt mellan 3,7 – 22kW och är vanligen utrustade med Typ2 

uttag vilket kräver att elbilägaren har tillgång till egen laddkabel mellan ladduttag och elbil. Det 

förekommer även laddplatser med fasta kablar och Typ2-kontakt eller Typ1-kontakt som då ansluts 

direkt till elfordonet. 
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Flera centralorter har publika laddplatser för att ge besökande elbilister laddning. 

 Varberg har destinationsladdare uppförda av Varbergs Bostads AB i Söderhöjd, Brunnsberg, 

Sörse samt på besöksparkeringen vid kontoret Västgötagatan. Varberg Energi har installerat 

laddstolpar på Hamnparkeringen och i Lorensbergs P-hus.  

 Falkenberg Energi har uppfört en laddstolpe med ett Typ2-uttag på Stortorget i Falkenberg. 

 Torggaraget i Halmstad har en wallbox med två Typ2-uttag uppförd av Halmstad Energi & 

Miljö AB som även har tre laddstolpar med tre st Typ2-uttag vid sitt kontor 

 Laholms kommun har uppfört laddstolpar med två Typ2-uttag i anslutning till sin 

snabbladdare på Hästtorget i centrala Laholm.  

Tre handelsplatser har uppfört laddstolpar för elbilsburna kunder: 

 Coop Forum i Varberg har två laddstolpar med totalt fyra Typ2-uttag 

 ICA Hajen i Varberg har en laddstolpe med två Typ2-uttag i sitt parkeringsgarage 

 Gekås i Ullared har två st laddstolpar med fyra Typ2-uttag för besökande kunder 

Två hotell erbjuder sina gäster destinationsladdning: 

 Berte Bed n' Breakfast i Berte Toresgård har en wallbox utrustad med Typ2-handske, tyvärr 

begränsas användningen därför till elbilar utrustade med Typ2-kontakt 

Hotell Tylösand i Halmstad har en laddstolpe utrustad med ett Typ2-uttag 

 

4.3 Endast publika laddare redovisas i dagsläget  
I detta underlag redovisas enbart det bestånd som har gått att få fram via nationella databaserna, 

laddinfra.se samt uppladdning.nu. Det innebär att det kan finnas ytterligare laddstationer än vad som 

redovisas ovan, men då dessa ej är kända av allmänheten och ej heller sökbara är de ej att betrakta 

som publika. Hemmaladdare redovisas vanligtvis inte i de nationella databaserna som i huvudsak 

endast redovisar publika laddare.  

Det kan finnas anledning att informera ut till alla samhällets aktörer som har byggt eller planerar att 

bygga laddinfrastruktur att det finns två nationella databaser för laddinfrastruktur dit man bör 

anmäla framförallt publikt tillgängliga laddstationer.  

En annan kompletterande åtgärd kan vara att Region Halland som samlar intressant och 

samhällsviktig information om läget i Halland, ges i uppdrag att skapa ett regionalt GIS-skikt för all 

laddinfrastruktur i Halland – både publik och icke-publik. Denna insamling skulle kunna utgå ifrån 

befintliga publika snabbladdare och destinationsladdare och kompletteras med hemmaladdare 

framförallt kopplat till flerbostadshus såsom hyreslägenheter och bostadsrätter samt arbetsplatser. 

Genom att märka ut samtliga laddmöjligheter i länet ges ökad medvetenhet kring områdets 

utveckling och även underlag för ökat samutnyttjande av befintlig laddinfrastruktur i länet.  
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5. Förväntad utbyggnadstakt av laddinfrastrukturen i Halland 

5.1 Snabbladdning 
De största aktörerna i Sverige är Fortum och Clever som båda har ett väl utbyggt nät av snabbladdare 

utefter E6 från Malmö upp till Göteborg. Dessa båda aktörer planerar ytterligare utbyggnad i andra 

delar av Sverige så det förväntas inte tillkomma fler snabbladdare i deras regi i Halland. 

Vattenfall bygger främst Snabbladdare i storstäder men det är troligt att de kan komma att uppföra 

snabbladdare i Halland utefter E6 då de nyligen uppfört snabbladdare utefter E6 mellan Göteborg 

och Strömstad och förväntas därför fortsätta söderut. 

Den 26 januari 2016 meddelade E.ON att de kommer uppföra 70 st snabbladdare i två korridorer från 

Hamburg upp till Oslo och Stockholm varav 50 snabbladdare ska placeras i Sverige utefter E6 och E4, 

en total sträcka på 100 mil genom Sverige. Snabbladdarnas exakta placering är ännu inte officiellt 

men mellan 5-8 av dessa snabbladdare förväntas placeras utefter E6 genom Halland. 

E.ONs satsning görs inom GREAT-projektet där Region Halland är en medverkande part. GREAT 

(GREAT – Green REgion with Alternative fuels for Transport) är ett EU-projekt som syftar till att 

säkerställa tank/laddinfrastruktur för hållbara drivmedel i transportkorridoren mellan Hamburg och 

Oslo (http://www.great-region.org/).  

5.2 Destinationsladdning 
Fortum uppför vanligtvis en laddstolpe för destinationsladdning i anslutning till sina snabbladdare 

med detta gör inte Clever eller Vattenfall. Alla tre erbjuder och säljer laddstolpar eller wallboxar för 

destinationsladdning som då uppförs på bekostnad av den kund som köper denna. Även E.ON 

kommer erbjuda utrustning för destinationsladdning till försäljning. Omfattning och utbyggnadstakt 

kommer alltså påverkas av hur många aktörer som köper in laddstolpar och wallboxar till sina 

kundparkeringar. 

Varberg Energi har inom Klimatklivet beviljats investeringsstöd för att bygga 16 laddstationer, vilka 

kommer att placeras på olika platser i Varberg och utifrån den information som vi kunnat ta del av 

delvis vara publika.  

Fler kommuner i Halland, bl.a. Laholm har sökt stöd eller har för avsikt att söka stöd via Klimatklivet 

såsom Varberg energi.  
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6. Analys av framtida behov av laddinfrastruktur i länet 

 

6.1 Trafikflöden genom Halland 
Enligt Trafikverkets trafikflödesmätning i Halland är trafiken främst koncentrerad till E6 som går i 

nordsydlig riktning genom länet. Trafiken är som intensivast norr om Kungsbacka och tunnas 

succesivt ut söder ut och blir som lägst mellan Varberg och Falkenberg. Kring Halmstad ökar 

trafiktätheten där både väg 25 (Nissastigen) från Gislaved och väg 26 från Växjö till ansluter till E6. 

Andra knytpunkter utefter E6 är Varberg där väg 41 ansluter från Borås samt Laholm där väg 24 från 

Hässleholm och väg 15 från Markaryd ansluter. 

 
Bild 2, Trafikflöden genom Halland (Trafikverket) 
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6.2 Resmönster 
Region Halland följer utvecklingen av arbetspendlingen i länet, se översikt bruttopendling i nedan 

bild. Utifrån ett elfordons- och laddinfrastrukturperspektiv är information om pendlingsmönster 

intressant, men samtidigt svårt att koppla till ett visst behov av exempelvis laddinfrastrukur då 

boende och arbetsplatser varierar avseende geografisk placering och avstånd till varandra. 

 

         Bild 3, Resmönster i form av bruttopendling (Region Halland)  
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6.3 De större arbetsgivarna i länet 
Region Halland är länets största arbetsgivare med sina cirka 7000 anställda, vilka är utspridda på flera 

olika arbetsplatser. De största privata arbetsgivarna i länet är Ringhals, Gekås, Stora Enso, Martin och 

Servera, Getinge, SCA Hygiene Products, Albany International, Södra Cell, Carlsberg och Humana 

Omsorg, se nedan översiktliga karta avseende deras huvudsakliga lokalisering och antal anställda. 

Information om arbetsgivare med stort antal medarbetare kan utgöra ett bra underlag för var 

behoven av laddinfrastruktur för laddning i anslutning till arbetsplatsen kan vara som störst 

(hemmaladdning). Det kan också utgöra viktig information för behovet för planering och utbyggnad 

av den publika laddinfrastrukturen.  

 

 

   Bild 4, Geografisk översikt av lokalisering av de största privata arbetsplatserna i Halland (Region     

   Halland)  
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6.4 Antal elfordon nuläge och prognos för framtiden 
Nuläge antal elfordon i Halland och nationellt har tillgängliggjorts via statistik per 20151231. Denna 

statistik redovisas i bilaga 2. 

Laddinfrastrukturen byggs primärt för att elfordon ska kunna laddas och användas på ett funktionellt 

sätt. Vid byggnation av laddinfrastruktur är det rimligt att ha vetskap om hur många elfordon som nu 

finns på marknaden och hur utvecklingen ser ut framöver.  

6.4.1 Elfordon i Sverige – personbilar och lätta lastbilar 
- 20151231: 4 666 000 personbilar, varav 14 526 eldrivna fordon, ca 2,8 promille  
- 20151231: 512 000 lätta lastbilar, varav 1232 eldrivna, ca 2.3 promille  
- 2015: nybilsförsäljning 345 000 (all time high), ca 250 000 - 300 000 (normalår), 45 000 lätta 

lastbilar, normalår ca 35 000 - 40 000 
- 2015: Elfordonsutvecklingen: antalet elfordon fördubblades i antal 2015 jämfört med 2014. 

Detta är en utveckling som flera bedömer fortsätta de närmsta åren (Power Circle, 
BilSweden, Elbil Sverige m.fl.). Låt säga att detta är ett riktmärke för de kommande åren tills 
man når nivåer som gör att det är rimligt att takten mer förhåller sig till nybilsförsäljningen 
än i antal elfordon totalt. Då skulle en prognos för elfordonsutvecklingen i Sverige kunna se 
ut som i nedan tabell: 

 

PERSONBILAR 

ÅRTAL 

ANTAL ELBILAR 

UTVECKLINGSTAKT 

ANDEL LÄTTA LASTBILAR 

ÅRTAL 

ANTAL ELFORDON 

UTVECKLINGSTAKT 

ANDEL 

2015 14 526 0,31% 2015 1 232 (nuläge) 0,24% 

2016 29 000 

(fördubbling)       

0,62% 2016 2 500 (fördubbling) 0,48% 

2017 58 000 

(fördubbling)       

1,24% 2017 5 000 (fördubbling) 0,97 % 

2018 115 000 

(fördubbling)     

2,46% 2018 10 000 

(fördubbling) 

1,94% 

2019 230 000 

(fördubbling)     

4,93% 2019 20 000   

(fördubbling) 

3,88% 

2020 330 000  

(1/3 av försäljn) 

7,1% 2020 33 200  

(1/3 av försäljn) 

6,44% 

2025 830 000  

(1/3 av försäljn) 

17,8% 2025 99 200  

(1/3 av försäljn) 

19,2% 

2030 1 330 000  

(1/3 av försälj) 

28,5% 2030 165 200  

(1/3 av försäljn) 

32,0% 

2040 2 830 000  

(½ försäljning) 

60,1% 2040 365 200  

(½ försäljning) 

70,8% 

 
Låt säga att det finns lika många fordon som idag så skulle fordonsparken år 2020 bestå av drygt 7% 
elfordon och ca 30% år 2030 (personbilar). Det ser ungefär motsvarande ut för lätta lastbilar knappt 
7% år 2020 respektive drygt 30% elfordon år 2030.  
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6.4.2 Elfordon i Halland – personbilar och lätta lastbilar 
- 20151231: 166 780 personbilar, varav 360 eldrivna, ca 2 promille (kan vara rimligt att komma 

i kapp genomsnittet på nationell nivå och därefter utvecklas i samma takt) 
- 20151231: 17 731 lätta lastbilar, varav 31 eldrivna, ca 0,17% (kan vara rimligt att komma i 

kapp genomsnittet på nationell nivå och därefter utvecklas i samma takt) 
- 2015: nybilsförsäljning 11500 (hög siffra) säg normalår ca 10 000 personbilar, 

uppskattningsvis ca 1500 lätta lastbilar 2015 och kanske 1250 ett normalår 
- 2015: Elfordonsutvecklingen: antalet elfordon fördubblades i antal 2015 jämfört med 2014 

på nationell nivå. Detta är en utveckling som flera bedömer fortsätta de närmsta åren (Power 
Circle, BilSweden, Elbil Sverige m.fl.). Låt säga att detta är ett riktmärke för de kommande 
åren tills man kommer i kapp den nationella nivån och därefter utvecklas i takt med den, 
kanske något högre för att profilera Halland som en framstående region även inom detta 
område. Då skulle en rimlig prognos för elfordonsutvecklingen i Halland kunna se ut som i 
nedan tabell: 
 

PERSONBILAR 

ÅRTAL 

ANTAL ELBILAR 

UTVECKLINGSTAKT 

ANDEL LÄTTA 

LASTBILAR 

ÅRTAL 

ANTAL ELFORDON 

UTVECKLINGSTAKT 

ANDEL 

2015 360 (nuläge) 0,22%  2015 31 (nuläge) 0,17% 

2016 900  

(150% ökning)       

0,54% 2016 78  

(150% ökning) 

0,44 % 

2017 2 250  

(150% ökning)       

1,35% 2017 195 

(150% ökning) 

1,1 % 

2018 4 500 

(fördubbling)     

2,70% 2018 400  

(fördubbling) 

2,3% 

2019 7 800  

(1/3 av försäljn)     

4,68% 2019 800 

(ca 1/3 av försäljn) 

4,5% 

2020 11 100 

 (1/3 av försäljn) 

6,66% 2020 1 200  

(ca 1/3 av försäljn) 

6,8% 

2025 31 100  

(40% av försäljn) 

18,6% 2025 3 200  

(ca 1/3 av försäljn) 

18,0% 

2030 50 000  

(40% av försäljn) 

30,0% 2030 5 200  

(ca 1/3 av försäljn) 

29,3% 

2040 100 000 (½ 

försäljning) 

60,0% 2040 12 700  

(ca 60% av 

försäljning) 

71,6% 

 

o Låt säga att det finns lika många fordon som idag så skulle fordonsparken år 2020 i 
Halland bestå av knappt 7% elfordon och ca 30% år 2030 (personbilar). Det ser 
ungefär motsvarande ut för lätta lastbilar knappt 7% år 2020 respektive knappt 30% 
elfordon år 2030.   
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6.5 Parkeringsplatser i Halland 
 
För utbyggnad av laddinfrastrukturen är tillgängliga parkeringsplatser viktiga. Detta eftersom 
elfordon laddas när de står parkerade. Därmed blir det naturligt att laddinfrastrukturen blir kopplad 
till var elfordon kan parkera. Antalet parkeringsplatser tillgängliga för allmänheten s.k publika 
parkeringsplatser inne i centrum, på stationsområden, turistattraktioner m.fl. är dimensionerade för 
en viss trafikvolym i kombination med ett visst antal fordon.    
 
I dagsläget finns ingen övergripande regional statistik eller information över antal tillgängliga 
parkeringsplatser i Halland. Detta är en uppgift som vore intressant att komplettera denna utredning 
med. Enligt Region Halland bör detta vara en fråga att ställa till respektive kommun. Bedömningen är 
att kommunerna borde ha rimlig koll på åtminstone kommunala parkeringsplatser vilket gör att 
denna information skulle kunna komplettera denna rapport.   
 
Följande är exempel på olika typer av parkeringar som har olika behov sett till om de är 
dimensionerade utifrån att flera bilar delar på en viss mängd tillgängliga parkeringsplatser eller om 
de mer är dimensionerade utifrån att ett specifikt fordon behöver tillgång till en parkeringsplats.  
 

a. Platser längs det stora vägnätverket (snabbladdning) 
b. Publika parkeringsplatser i centrum och liknande (destinationsladdning) 
c. Besöksparkeringar företag, turistattraktioner mm (destinationsladdning) 
d. Företagsparkeringar/arbetsplatser (hemmaladdning) 
e. Förhyrda parkeringsplatser inkl parkeringsplatser för bilpoolsbilar (hemmaladdning) 
f. Parkeringsplatser i anslutning till hemmet - bostadsrätter/hyresrätter 

(hemmaladdning) 
g. Parkeringsplatser i hemmet – villa (hemmaladdning) 

  



18 
 

7. Frågor och svar 

7.1 Elfordon 
En rent eldriven bil släpper inte ut några avgaser i närmiljö och förorenar därför inte lokal luftkvalité. 

Vid inbromsning regenereras större delen av rörelseenergin tillbaka till batteriet vilket innebär att 

det frigörs betydligt färre partiklar2 från elbilens bromsar jämfört med konventionella bilar som 

bromsar bort hela rörelseenergin. Ytterligare fördel med elfordon är att de avger avsevärt mindre 

buller än konventionella fordon. På senare tid anses partiklar och buller från biltrafik vara ett 

växande hälsoproblem i städer. 

Elfordon definieras som fordon med batteri som är laddningsbart med extern elenergikälla. Det 

innebär både batterielfordon (endast batteri som drivkälla) samt laddhybrider som har både ett 

laddningbart batteri (ca 2-5 mils körsträcka på el) samt en kompletterande drivkälla exempelvis en 

bensin eller dieselmotor.  

7.2 Elbilars räckvidd 

Officiell data för förbrukning och räckvidd redovisas enligt EU:s NEDC-körcykel som tillämpas vid 

certifiering av alla nya bilmodeller som ska säljas i Europa. Större delen av de elbilar som hittills sålts i 

Sverige har en deklarerad räckvidd på 150-210 km med helt uppladdade batterier. Beroende på 

körstil och väderlek begränsas dock den praktiska räckvidden för de flesta elbilar till 90-150 km under 

verkliga förhållanden. De flesta laddhybrider har en deklarerad elektrisk räckvidd på 50 km vilket i 

praktiken innebär 35-40 km innan framdriften går över på diesel eller bensin. 

Vid motorvägskörning ökar energiförbrukningen markant till följd av ökat luftmotstånd. Elbilar är 

bäst anpassade till körning i tätbebyggda områden med hastigheter upp till 70 km/h med många 

stopp då en stor del av bilens rörelseenergi då kan tas till vara och återladdas i batteriet vid 

inbromsning. 

Elbilarnas batterier trivs bäst vid temperaturer kring 15 plus-grader, vid minusgrader försämras 

batteriets kapacitet vilket minskar räckvidden vintertid. Kyla ökar även behovet av kupévärme och 

defroster som tar energi från batteriet under färd och orsakar ytterligare begränsning av räckvidden. 

Vid temperaturer under tio minusgrader är det inte ovanligt att elbilens räckvidd halveras jämfört 

med den deklarerade enligt NEDC.  

 

7.3 Laddning av elfordon 
Alla elbilar kan laddas i vanliga eluttag som finns i alla svenska hem och vid arbetsplatser. Det är 

vanligt att rena elbilar även kan snabbladdas på ett eller annat sätt, vilket enkelt och relativt snabbt 

ger möjlighet att utöka den dagliga körsträckan. Av laddhybriderna är det endast idag Mitsubishi 

Outlander PHEV som kan snabbladdas. 

7.3.1 Snabbladdning 
Snabbladdare är främst tänkt att fungera som räckviddsförlängare för rena elbilar vid tillfällen då det 

inte finns tid för normalladdning, ex vid längre resor eller frekvent användande inom tätort. 

Laddplatsen är endast avsedd för ett kort stopp för snabbladdning och är ej till för längre parkering 

eftersom platsen då blockerar möjligheten att snabbladda andra elbilar. 

  

                                                           
2 Partiklar från slitage av däck och vägbana är i stort sätt det samma för alla personbilar. 
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Vid snabbladdning krävs en extern likströmsladdare (DC) som överför energi direkt till elbilens 

batteri. Laddeffekten är vanligtvis på 50kW vilket under ideala förhållanden laddar upp batteriets 

kapacitet till 80% på 20-40 minuter. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och både snabbladdare 

och elbilar kommer inom bara några år kunna ladda på betydligt större effekt. 

Det finns även externa likströmsladdare med en effekt på endast 20kW vilka är något billigare i inköp 

och installation än en snabbladdare på 50kW. Att ladda en elbil till 80% batterikapacitet med en 

20kW-laddare tar 40-50 minuter. 

I motsats till destinationsladdning och hemmaladdning så är snabbladdning något som elbilisten 

behöver göra i samband med att elbilen används för längre resor. Snabbladdning är alltså en aktivitet 

som avbryter bilresan på liknande sätt som bilister som kör på fossila drivmedel stannar för att tanka. 

Skillnaden är dock att laddförloppet tar allt mellan 20-40  minuter vilket ger tid över till annat som 

exempelvis fika, snabblunch, toalettbesök eller distansarbete över trådlöst nätverk. 

7.3.2 Destinationsladdning 
Laddning som görs i samband med kortare stopp på offentliga platser som elbilsföraren besöker för 

att uträtta vissa ärenden benämns som destinationsladdning. Genom att ladda i samband med 

restaurangbesök eller shopping kan den dagliga räckvidden enkelt förlängas med ett par mil. Publika 

laddplatser ska följa EU:s direktiv och skall from 2017 vara utrustat med ett så kallat Typ2-uttag. 

Laddtiden vid destinationsladdning beror på den tillgängliga effekten på laddplatsen samt hur mycket 

av denna effekt som elbilens inbyggda laddare kan utnyttja. Den tillgängliga effekten vid laddplatsen 

kan med fördel dimensioneras efter den förväntade tid som en besökare parkerar vid exempelvis 

köpcentrum eller under biobesök och träning.  

7.3.3 Hemmaladdning 
En elbils batteri kan vanligen laddas fullt på 6-12 timmar i ett vanligt eluttag. Elbilsladdning innebär 

en belastning av en bostads elinstallation inklusive uttag under lång tid. Det är vanligtvis inte 

installationen eller uttagen dimensionerade för. Av denna anledning är det att rekommendera att 

man endast i nödfall laddar ett elfordon i vanliga hushållsuttag eller åtminstone med maximalt 

230V/10A. Svensk Energi och Elsäkerhetsverket tittar nu på frågan och en rekommendation eller råd i 

linje med att all laddning i vanliga hushållsuttag kommer att bli förbjudet över tid. Genom att 

installera en godkänd laddbox eller liknande ges förutsättningar för säkrare laddning samt att 

laddeffekten kan öka och därmed laddtiden nästan halveras jämfört med laddning i ett vanligt 

hushållsuttag. En säker installation medger allt som oftast laddning med 230V/16A (3,7 kW) men 

även upp till 400V/16A (11 kW) om alla tre faserna utnyttjas. Denna typ av laddning kallas 

hemmaladdning och sker primärt vid hemmet då elbilen står parkerad över natten eller på 

arbetsplatsen där fordonet laddas antingen under dagen eller nattetid (verksamhetens egna fordon). 
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7.3.4 Kontakter och standarder för laddning 
Det finns ett flertal kontaktdon avsedda för snabbladdning av elfordon – för snabbladdning med 

likström upp till 50 kW används antingen CCS eller CHAdeMO kontakter. För snabbladdning med 

växelström upp till 43 kW används Typ-2 kontaktdon. 

Bild 5, Laddkontakter, från vänster; CHAdeMO, CCS och Typ-2 

Trots att det utvecklats flera olika tekniker för snabbladdning innebär det inte några större problem 

vid etablering av snabbladdningsstationer då det finns kombinerade laddare med stöd för både CCS, 

CHAdeMO och Typ2.  

Det finns ytterligare en typ av snabbladdning utvecklad av Tesla Motors med laddeffekt upp till 135 

kW. De använder en modifierad Typ-2 kontakt som används både för AC och DC-laddning. DC-

laddarna kallas för Super Chargers och uppförs helt i Tesla Motors egen regi och Tesla Model S är den 

enda elbil som kan ladda vid dessa Super Chargers. 

I Europa tillämpas två olika typer av kontaktdon för växelströmsladdning och ytterligare två olika 

typer av laddhandske för likströmsladdning. För laddning med växelström består gränssnitt mot bil 

antingen av en Typ-1 eller Typ-2 kontakt och i motsatt ände av sladden som kopplas till elnätet är det 

vanligtvis en Schuko-kontakt alternativt Typ-2 kontakt för inkoppling i laddstolpe med Typ-2 uttag. 

 
Bild 6, Schuko kontakt mot elnät 

Typ-1 är ursprungligen en Japansk kontakt som även kallas Yazaki eller SAE J1772. Typ-1 är avsedd för 

strömstyrkor upp till 32A enfas och används endast som kontakt mot bil. Maximal effekt vid laddning 

med Typ-1 kontakt är begränsad till 7,3 kW.  

  

Bild 7, Typ-1 kontakt mot bil      Bild 8, Typ-2 kontakt mot bil 

Typ-2 kallas också för Mennekes och är ursprungligen ett tyskt kontaktdon för växelström upp till 

63A trefas. Typ-2 förekommer som kontakt både mot bil och laddstolpe och den maximala 

laddeffekten som vanligen tillämpas är enfas 7,3 kW alt. trefas 22 kW. 

Schuko är benämningen på den kontakt som enligt Svensk 

byggstandard är avsedd för hushållsel i jordat eluttag och 

avsäkrat upp till 16A enfas. Dock rekommenderas inte 

kontinuerligt uttag av större effekt än 10A. 
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Bild 9, Flera olika kombinationer av kontaktdon för laddning av elfordon 

Samtliga etablerade kontaktdon avsedda för växelströmsladdning kan kombineras på olika sätt 

beroende på elbilens fabrikat och laddplatsens tillgängliga ladduttag. 

 

7.4 Elbilsförsäljning 
Trots att bilförsäljningen nära nog slog rekord med 345000 sålda personbilar i Sverige under 2015 

såldes totalt endast 8900 st laddbara fordon. Av dessa var 5625 laddhybrider, 2962 rena elbilar och 

321 eldrivna lätta transportfordon. Vid slutet av 2015 fanns det i Sverige 15962 laddbara bilar (inkl 

laddbara motorcykelregistrerade fordon typ Renault Twizy) vilket innebär att laddbilsbeståndet 

under senaste året har fördubblats med en ökning på 101%. Utvecklingen bedöms fortsätta i samma 

takt under innevarande år med en beräknad elbilsflotta på 31000 fordon vid utgången av 2016. En 

förutsättning för en framtida årlig fördubbling av laddfordon är fortsatt utbyggnad av 

laddinfrastruktur både avseende snabbladdning och destinationsladdning. I kombination med att 

flera elbilsmodeller från och med 2016 får förbättrad elektrisk räckvidd samt att prisnivåerna 

förväntas sjunka för dagens laddfordon kan elbilsbeståndet öka ytterligare.  

Fördelningen mellan rena elbilar och laddhybrider är svårt att sia om då det å ena sidan kommer 

många nya PHEV-modeller men då supermiljöbilspremien för laddhybrider halverades from 2016 kan 

det ge en hämmande effekt. Det råder även stor osäkerhet kring utformningen av bonus/malus som 

troligen kommer införas under 2017 som då skall ersätta dagens supermiljöbilspremie. 
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7.5 Marknadsandel laddstandarder 

Av den befintliga laddbara fordonsflottan i Sverige har knappt 55% Typ1-kontakt medan lite drygt 

42% är utrustade med Typ2-kontakt för normal och destinationsladdning. Endast en liten andel 

elbilar har äldre standarder för normalladdning och behöver därför inte beaktas. 

Den dominerande standarden för snabbladdning är CHAdeMO med knappt 45% av den befintliga 

elfordonsflottan medan CCS endast är kompatibel med lite drygt 7%. Värt att nämna är att det finns 

knappt 8% elbilar som kan ladda med Teslas egna SuperChargers medan en så stor andel som 40% av 

elfordonen inte har något stöd för snabbladdning alls, de flesta av dessa är laddhybrider. 

 
Bild 10, Förekomsten av elfordon med avseende på laddstandarder för elbilsladdning 

 

7.6 Marknadsandel laddfordon 
Laddhybrider utgör hela 61% av de laddbara elfordonen i Sverige och den absolut vanligaste 

laddhybriden är Mitsubishi Outlander PHEV, följd av Volvo V60 PHEV och Toyota Prius. Dessa tre 

laddhybrider har sålts i Sverige under ett par år men sedan hösten 2015 har de fått sällskap av bland 

annat VW Golf GTE, Audi A3 eTron och BMW i3 REX. 

 
Bild 11, Vanligast förekommande laddhybrider 
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De vanligast förekommande rena elbilarna i Sverige är Nissan Leaf, Tesla Model S, Renault Zoe, VW e-

Up!, VW eGolf och BMW i3.  

 
Bild 12, Vanligast förekommande eldrivna personbilarna 

De vanligaste eldrivna lätta transportfordon är Renault Kangoo Z.E., Nissan e-NV200 och det finns 

även mindre antal Citroen Berlingo Electric och Mercedes Vito E-cell. 

 
Bild 13, Vanligast förekommande eldrivna lätta transportbilarna  

 

7.7 Marknadsandel laddeffekt 
Samtliga laddfordon är utrustade med ombordladdare på minst 3,7 kW vilket ger ca 2 mil per timmes 

laddning i uttag med 230V/16A. Många rena elbilar som BMW i3, Kia Soul och Nissan Leaf är även 

utrustade med en kraftigare laddare på 6,6 - 7,4 kW - vilket då kräver att laddplatsen kan leverera 

230V/32A som då ger en utökad räckvidd på ca 4 mil/timme. Beroende på batteriets laddnivå då 

laddningen påbörjas ger en laddplats med 1-fas 32 ampere ett full-laddat elbilsbatteri på mindre än 4 

timmar. 

Ett fåtal elbilar kan ladda 3-fas på 400V/32A, dvs en effekt på 22kW, vilket ger en utökad räckvidd på 

12-14 mil/timme. Idag är det endast Renault Zoe som har möjlighet att ladda med 22kW som 

standard men även många Tesla Model S är extrautrustade med 22kW ombordladdare. Totalt 

uppskattas att ca 1000 Svenska elfordon kan ladda 22kW – dvs drygt 6% av befintlig elbilsflotta. 

Bilar utrustade med ombordladdare för 6,6-7,4kW, dvs 230V/32A antas vara 600-800 st men då får 

man inte glömma att även Renault Zoe och Tesla Model S kan tillgodogöra sig laddning med 7,3kW 

vilket ger att lite drygt 10% av den eldrivna vagnparken kan ladda med 230V/32A. 

Mercedes-Benz B-klass ED och Tesla Model S har en ombordladdare på 11kW vilket kräver laddning 

på 400V/16A. Vid årsskiftet fanns det endast 24 st MB B-klass ED i Sverige och ca 700 st Tesla Model 

S antas vara utrustade med laddare för denna laddeffekt. Notera att även samtliga Renault Zoe och 

extrautrustade Tesla Model S kan ladda på 400V/16A. 

Övriga rena elbilar och samtliga laddhybrider kan ladda upp till 230V/16A vilket ger en laddeffekt på 

3,3kW – dvs 80% av den totala laddvagnparken i Sverige. Dock förväntas majoriteten av 

laddfordonen få större batterier och längre elektrisk räckvidd inom bara några år vilket då innebär att 

behovet av laddeffekt kommer öka. 
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7.8 Uppförande av laddstation 

Vid anläggande av laddstationer på kommunal eller privat tomtmark krävs en mängd beslut och 

aktiviteter som kan variera stort från fall till fall. En checklista vid uppförande av laddstation 

redovisas i bilaga 4.  

 

7.9 Användning av motorvärmare.  
Enligt EU-direktiv kommer schuko-uttaget inte vara tillåtet för användning till laddning på publik plats 
från 2017. Som nämnts tidigare när det gäller hemmaladdning så för Svensk Energi och 
Elsäkerhetsverket diskuterar rekommendationer och råd som lutar åt att det inom snar framtid inte 
kommer vara tillåtet med elbilsladdning i vanliga hushållsuttag mer än i nödfall. Det senare är inte 
beslutat och man vet inte hur saker och ting utvecklar sig. Men det är av denna anledning inte att 
rekommendera att i större skala använda motorvärmare för laddning av elfordon.  

 

7.10 Laddning via belysningsnätet 
En möjlig lösning för utbyggnad av laddinfrastruktur är att koppla laddare till belysningsnätet. Det 
finns laddstationer/boxar utvecklade för detta. Fördel är att installation är enkel och ingen grävning 
behövs. Däremot kan styrning av belysningsnätet komma att behövas. Helt klart en spännande 
lösning att kolla upp vid utbyggnad av laddinfrastrukturen både avseende destinations- och 
hemmaladdning.   

 

7.11 Nätanslutning, laddeffekt och laststyrning 
Vid anläggande av parkeringsplatser och parkeringsgarage bör elservis, avsäkring och framdragning 

av elkablar förberedas för framtida behov av laddeffekt och antal laddplatser. Nedan tabell visar på 

nätanslutningens påverkan på laddeffekt och den räckvidd som erhålls vid en timmes laddning (vid 

en förbrukning av 2 kWh/10 km).  

 

Nätanslutning Laddeffekt Kontakttyp Km/timme 

230V/16A 3,7 kW Typ1, Typ2 19 km 

230V/32A 7,4 kW Typ1, Typ2 37 km 

400V/16A 11 kW Typ2 55 km 

400V/32A 22 kW Typ2 110 km 

Tabell 1, Återladdad räckvidd per timme beroende på nätanslutning 
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Beroende på verksamhet och den tid som en besökare vanligen spendera på platsen kan laddeffekten 

med fördel dimensioneras efter den förväntade laddtiden och behovet av återladdning. 

Arbetspendling är exempelvis sällan mer än 5 mil enkel resa medan en turistattraktion eller 

hotell/SPA kan locka mer långväga gäster – besökare som rest långt kan därför ha behov att ladda upp 

batteriet inför hemresan. Laddplatserna ska följa kommande EU-direktiv och erbjuda laddning via 

Typ2-uttag men det är även möjligt att montera Typ2-kontakt som då även bör kompletteras med 

Typ1-kontakt. 

 

Typ av verksamhet  Laddtid Anslutning Räckvidd 

Hemmaladdning / Arbetsplats / Pendelparkering 8 tim 230V/16A 150 km 

Hemmaladdning / Arbetsplats / Pendelparkering 8 tim 400V/16A 450 km 

Hotell / SPA 12 tim 230V/16A 220 km 

Köpcentrum / Arena / Museum / Nöjesfält 3 tim 230V/32A 110 km 

Restaurang / Biograf / Träningsanläggning 2 tim 230V/32A 74 km 

Snabbmatrestaurang 0,5 tim 400V/32A 55 km 

Bilpool; BMW, Citroën, Ford, Kia, Mitsubishi, Nissan, Volvo, VW 1 tim 230V/16A 19 km 

Bilpool; Ford, Kia, Nissan(6,6kW) 1 tim 230V/32A 37 km 

Bilpool; Mercedes, Renault, Tesla 1 tim 400V/16A 55 km 

Bilpool; Renault, Tesla (22kW) 1 tim 400V/32A 110 km 

Tabell 2, Dimensionering av nätanslutning och laddeffekt utifrån besökares förväntade laddtid 

 

Bilpooler och servicefordon som används dagligen för olika typer av resor och ibland av flera olika 

personer per dygn kan behöva snabb återladdning vilket kräver relativt hög laddeffekt. Laddplatsen 

utgör elfordonets primära laddplats och därför kan laddhandsken med fördel anpassas för det 

specifika fordonet. 

7.12 Betalning för laddning 
Vem som får distribuera el begränsas av Ellagen (1997:857) där det står att inga starkströmsledningar 

får byggas eller användas utan tillstånd (sk nätkoncession) från regeringen. Vissa typer av nät är dock 

undantagna och finns listade i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession, den 

så kallade IKN-förordningen. IKN står för Icke Koncessionspliktiga Nät och här ingår bland annat 

eluttag på campingplatser och gästhamnar som alltså kan ta betalt för förbrukad effekt. 

Svensk Energi som är elbranschens intresseorganisation driver på regeringen för en ändring av 

ellagen för att möta det ökande behovet att uppföra laddare och öppna upp så fler aktörer kan ta 

betalt för elbilsladdning. Det är därför troligt att Ellagen eller IKN-förordningen kommer ändras för 

att ge fler aktörer möjlighet att ta betalt för elbilsladdning inom kort. 

 

Om man inte är eldistributör så rekommenderas fram till en lagändring är på plats att ta betalt för 

elbilsladdning som en tjänst på samma sätt som betalning av parkeringsavgift görs per timme. 

7.13 Hur hittar man lediga laddplatser när man kör i Halland? 
En minsta nivå är att anmäla alla publika laddstationer till de två mest etablerade laddatabaserna i 

Sverige: laddinfra.se samt uppladdning.nu. Via olika karttjänster, som kan ta del av information om 

var olika laddare är placerade, så kan man hitta laddstationer i Halland och övriga Sverige exempelvis 

via Eniro, Hitta.se, eGotrip.se, Garmin, TomTom m.fl. aktörer. 
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8. Diskussion kring placering av framtida laddinfrastruktur  
Merparten av alla fordon i Sverige står parkerade i snitt upp emot 23 timmar per dygn. Eftersom ett 

elfordon laddas när den står stilla eller parkerad är det rimligt att laddning sker främst kopplat till 

befintliga parkeringsplatser. 

En laddstation kan placeras så att den är tillgänglig för alla elfordon en så kallad publik laddstation 

(snabbladdning och destinationsladdning). Men laddstationer kan också installeras på en enskild 

parkeringsplats som till exempel endast boende i det närliggande huset får använda, en bil i en viss 

verksamhet eller medarbetarna på ett visst företag, så kallad icke publik laddning (hemmaladdning).  

Forskning visar att huvuddelen av överförd energi, 80-90 procent, sker vid icke-publika, i många fall 

enskilda, parkeringsplatser. Uppförande av publika laddstationer är viktigt för att åstadkomma en 

ökad andel elfordon. Men publik laddning utgör endast en mindre del av den laddade energin, och 

bör ses som ett komplement till icke-publik hemmaladdning. 

Var bör man placera laddinfrastruktur? Hur bör den prioriteras? Vad driver utvecklingen och 

omfattning av laddinfrastruktur? 

Är det så att fler elbilar driver på utbyggnaden av laddinfrastruktur eller är det utbyggnaden av 
publika laddmöjligheter som krävs för att stimulera introduktionen av elfordon?  
 
Det finns underlag i tidigare kapitel avseende trafikflöden genom Halland, 
resmönster/pendlingsmönster, de större arbetsgivarna, data över nuvarande antal elfordon och 
prognos för framtiden mm. Detta ger underlag för att analysera och bedöma omfattning av 
utbyggnad av laddinfrastrukturen i Halland samt lämpliga lokaliseringar.  
 
Eftersom elbilen laddas när den står stilla är det lämpligt att fokusera på laddning och 
laddinfrastruktur där bilarna befinner sig.  
 
Detta ger lite olika förutsättningar kopplat till vilken kategori laddning som avses: 1) snabbladdning, 
2) destinationsladdning och 3) hemmaladdning.  
 

8.1 Snabbladdning 
När det gäller snabbladdning så är behovet av laddning när man är på resa. Man stannar för att man 
behöver ladda och då är det rimligt att denna typ av laddning är förlagd i första hand längs det större 
vägnätet så att man snabbt kan svänga av och ladda för att sedan köra vidare. Den stora pulsådern 
genom Halland är E6 har redan snabbladdare i Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och 
Kungsbacka. Detta ger goda förutsättningar att resa med elbil i Halland. Det är på gång snabbladdare 
i Hylte vilket gör det möjligt att även ta sig in i landet på ett bra sätt. Här kompletterar befintliga 
snabbladdare i grannlänen bl.a.: Örkelljunga, Helsingborg, Malmö, Ljungby, Värnamo, Gislaved, 
Gnosjö, Jönköping, Borås, Mölndal och Göteborg.  
 
Med E.ONs planerade utbyggnad som sannolikt innebär 5-8 nya snabbladdare i Halland främst längs 
E6 så känns det som att snabbladdningsmöjligheten är god och att en naturlig utveckling pågår i 
Halland och i stora delar av landet. Kan självklart vara intressant med snabbladdningsmöjligheter på 
fler platser, exempelvis Ullared är en tänkbar placering med enormt mycket besökare (Gekås). Dock 
ligger det mer naturligt i Gekås intresse att främst säkerställa destinationsladdning då deras kunder 
kommer till dem och handlar i flera timmar. Därav är det snarare fler laddare på de platser som 
redan har snabbladdare som känns mer motiverat i takt med att antalet elfordon och 
elbilsanvändningen ökar.  
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8.2 Destinationsladdning 
 
Det är rimligt att koncentrera laddmöjligheter till där bilanvändningen är som störst. Därför bör 
större och välbesökta parkeringsplatser ha fler laddare än mindre parkeringar med färre 
parkeringsplatser. En översyn av laddmöjligheter på olika parkeringsplatser behöver naturligtvis 
göras utifrån tillgång till kraft (hur elnätet ser ut och är dimensionerat) vilket gör det fördelaktigt att 
koncentrera laddningsmöjligheter utifrån där förutsättningarna är som bäst än att det måste finnas 
laddmöjligheter överallt. Denna strategi behöver kompletteras med tydlig skyltning så att 
elfordonsförare lätt hittar till dessa laddplatser.  
 
Lämpliga lokaliseringar: 

- Centralstationer/kollektivtrafikstationer/pendlingsparkeringar/noder 

- Centrala parkeringar och parkeringshus 

- Parkeringar utanför centralorten för en heltäckande laddinfrastruktur i länet. 

- Parkeringar för besökare hos företag och andra inrättningar såsom sjukhus/vårdcentraler och 

idrotts- och evenemangsplatser.    

Hur mycket laddmöjligheter behövs? Hur ska laddplatser prioriteras och dimensioneras?  
EUs direktiv anger att varje medlemsstat ska ha en anpassad nivå av publika laddmöjligheter till år 
2020 där riktlinje är en laddplats per tio elfordon. Detta innebär att EUs riktlinjer kopplar antalet 
laddstationer till mängden fordon. Det är fullt rimligt. Det kan dock vara svårt att koppla en 
utbyggnad för fler laddstationer i relation till en viss volym fordon. Det blir svårt att veta förrän först i 
efterhand var elfordonen hamnar och i vilken omfattning samt att det är svårt att tydliggöra vem 
som ska ansvara för uppförandet av fler laddstationer när det exempelvis kommit ut ytterligare 100 
elfordon på en ort. Detta blir sammanfattningsvis svårt att hantera och blir mer reaktivt än proaktivt 
och drivande. Ett mer tydligt mått är att översätta denna målsättning till antalet befintliga publika 
parkeringsplatser. Antalet parkeringsplatser är i grunden dimensionerat i förhållande till trafikflöden 
och fordon. 
 
Frågan om omfattning brukar lätt hamna i Hönan eller Ägget diskussionen, vilket kommer först 
bilarna eller infrastrukturen. I detta fall är det rimligt att infrastrukturen bör planeras så att den hela 
tiden matchar ett ökande behov och behöver således vara på plats innan bilarna, annars kan inte 
bilarna ladda och då blir det inga bilar som tar sig till de olika platserna. Om inte detta är tillgodosett 
eller laddmöjlighet saknas väljer de som transporterar sig en annan typ av fordon. Detta illustrerar 
även vikten av publika laddmöjligheter för elfordonsutvecklingen i stort då laddmöjligheter påverkar 
för att fler ska välja att investera i elfordon. Därav har den publika laddinfrastrukturen en större 
påverkan för utvecklingen än enbart mängden energi som laddas på de publika laddstationerna i 
förhållande till framförallt hemmaladdning.   
 
Man kan utgå ifrån hur resmönster, arbetspendling, trafikflöden mm kommer att utveckla sig över 
tid. Detta är viktiga underlag som dock är svåra att koppla direkt till eldrift och behov av laddning, 
men ger helt klart användbara indikationer hur de allmänna resvanorna ser ut. Då befintliga 
parkeringsplatser är dimensionerade och placerade utifrån en given mängd fordon och ett visst 
trafikflöde är det möjligt att översätta detta till ett behov av laddmöjlighet för elfordon. Finns det en 
procent elfordon i en kommun eller given geografiskt område borde det vara rimligt med att en 
procent av parkeringsplatserna är utrustade med laddmöjligheter för elfordon. Tittar man på i denna 
rapport presenterad prognos över elfordonsutvecklingen i Halland och nationellt så pekar den mot ca 
sju procent elfordon år 2020. Detta skulle då rimligtvis innebära ett behov av laddmöjlighet för 
elfordon på sju procent av de publika parkeringsplatserna. EUs direktiv signalerar en publik laddplats 
per tio elfordon år 2020. Som redogjorts för tidigare så är det rimligt att laddplatserna behöver ligga 
före andelen elfordon i utvecklingen och därmed skulle en utvecklingssiffra mer handla om 
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laddstationer på tio procent av de publika parkeringsplatserna till år 2020. Det är vidare rimligt att 
utbyggnad av laddstationer går hand i hand med ökad mängd elfordon.  
 
Utveckling efter år 2020? EUs direktiv ger exempelvis ingen ytterligare vägvisning för utvecklingen 
efter 2020. Hur ser det ut år 2030? Ett framtida behov är svårbedömt, men i takt med att trenden för 
kommande elfordonsmodeller resulterar i större batteripaket som ger längre elektrisk räckvidd är det 
fullt möjligt att nivån på tio procent laddmöjligheter på befintliga publika parkeringsplatser även 
kommer täcka behovet hela vägen fram till 2030. 
 
Värt att nämna är att EU’s direktiv inte innebär någon exakt vetenskap. Det skulle exempelvis kunna 
vara värt att göra en kundundersökning avseende var nuvarande elbilister laddar och vilka 
laddmöjligheter de bedömer behövs i framtiden. Resultat från en sådan undersökning kan ge en 
kompletterande bild kring framtida utbyggnadsbehov.  
        

8.3 Hemmaladdning 
Hemmaladdning omfattar enligt tidigare beskrivning laddning i hemmet (villa, flerbostadshus etc.), 
laddning för medarbetare och deras elfordon på arbetsplatsen, laddning för verksamhetens egna 
fordon som kräver dedikerad laddplats likaså kräver bilpoolsfordon dedikerade laddplatser vilket gör 
att det är rimligt att hantera dessa i denna kategori.  
Det som är signifikativt för denna laddningskategori är att det i första hand rör sig om en laddplats 
för varje fordon vilket gör det enkelt att förhålla sig till denna laddinfrastrukturutbyggnad. Däremot 
är det svårt att veta när just behovet uppstår. Därav är det att rekommendera att arbetsgivare, 
bostadsbolag m.fl. börjar fundera på hur de skulle kunna hantera en utbyggnad och ta en aktiv 
kontroll över processen. Statistik över fordonsutvecklingen kan vara ett sätt att förhålla sig till, då det 
med ett genomsnitt av en viss procent elfordon i en kommun, regioner eller nationellt rimligtvis 
innebär sannolikhet att motsvarande andel har elfordon som arbetar på en viss plats eller bor i ett 
visst område. Genom att ta fram strategier och arbetssätt är man förberedd att hantera frågan när 
behov väl uppstår. Med genomarbetade strategier och riktlinjer ges även möjlighet att agera 
proaktivt genom att gå ut till sina medarbetare, hyreskunder etc och informera om att man har 
möjlighet att lösa laddning för dem som är intresserade av elfordon.   
 

8.4 Skalbarhet, effektbalansering och nybyggnation 
 

8.4.1 Skalbarhet och utbyggnadsplan 
Rekommendationen om en successiv utbyggnadstakt ger underlag för att man på samma 
parkeringsområde först bygger några laddstationer och över tid kompletterar med fler. Denna 
process gör det viktigt att man redan från början planerar och förbereder för fler stationer 
exempelvis upp till tio procent av parkeringsplatserna när man sätter dit de första laddstationerna. 
Detta minimerar kostnaderna för framtida ingrepp när man vill komplettera med ytterligare 
laddstationer.  
 

8.4.2 Effektbalansering 
Då antalet laddstolpar blir fler på en och samma parkeringsplats kommer det krävas smarta elnät 

som kan effektballansera då fler elbilar laddar för att minska på säkringsbehovet mot elnätet och 

sänka kostnad för nätanslutning och årlig nätavgift.   

8.4.3 Nybyggnation 
Vid anläggning av nya parkeringsplatser och parkeringsgarage bör samtliga platser vara förberedda 

med tomrör för el och därigenom förenkla framtida installation av laddstolpar. Kostnaden för tomrör 
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vid nyetablering är försumbar i jämförelse med att göra detta i efterhand. Genom att förbereda 

parkeringsytor på detta sätt underlättas installation av laddstation eller wallbox ”på begäran” då 

behov uppstår. Det är också av yttersta vikt att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar erbjuder 

laddmöjligheter i flerbostadshus för att inte utgöra hinder i övergången till elfordon.  

För att öka den dagliga körsträckan på el bör incitament och direktiv styra mot bättre möjligheter att 

ladda både privatägda elbilar och tjänstebilar vid arbetsplatser. Tillgång till arbetsplatsladdning är 

särskilt viktigt för laddhybrider för att även hemresan skall kunna göras med eldrift. För rena elbilar kan 

laddning vid arbetet vara avgörande för att medarbetaren ska kunna ta sig hem över huvud taget. 

För bilpooler krävs en laddplats per elfordon i poolen och detta skall då vara anpassat efter elbilens 

möjlighet att tillgodogöra sig effekt samt brukarnas behov att återladda bilens batteri. 

 

8.5 Eldrift inom kollektivtrafiken och laddinfrastruktur 
Eldrift i tyngre fordon såsom bussar är också ett område där utvecklingen går framåt. Det finns bl.a. 

flera undersökningar som visar på lägre kostnader redan idag för eldrivna bussar (sett till en vanlig 

upphandlingsperiod på 8-10 år) jämfört med konventionell dieseldrift. Likaså visar olika tester och 

den inledande introduktionen av eldrivna bussar att tekniken börjar bli mogen. Flera svenska städer 

exempelvis, Umeå, Västerås, Karlstad m.fl. har redan tagit de första stegen att introducera eldrivna 

bussar med goda resultat.  

Införande av en statlig elbusspremie är nu ute på remiss (fram till 16 maj 2016) och förväntas börja 

gälla under andra halvåret 2016. Denna föreslår mellan 300 000 till 700 000 kr i investeringsstöd vid 

investering i en eldriven buss. Likaså finns möjlighet till investeringsstöd avseende laddinfrastruktur 

för elbussar inom klimatklivet (som beskrivs under kapitel 10) och kopplat till stödprogrammet med 

stadsmiljöavtal. Dessa incitament möjliggör en snabbare introduktion av eldrivna bussar och 

laddinfrastruktur inom kollektivtrafiken. 

När det gäller laddinfrastruktur för eldrivna bussar så handlar det bl.a. om depåladdning under 

natten och/eller laddning på ändhållplatser när bussen är i trafik. Båda alternativen kräver höga 

installerade effekter vilket gör infrastrukturen relativt kostsam. Även om det vore bra med en 

kombination av båda ovan alternativ fullt utbyggda så talar det mesta för att man söker ett 

huvudalternativ för att hålla kostnaderna nere.  

En intressant möjlighet är att försöka samutnyttja laddinfrastruktur mellan eldrivna bussar (tunga 

fordon) och lätta fordon såsom personbilar. Idag är det i grunden olika typer av laddstationer för 

tunga och lätta fordon. Dock kräver laddning av bussar höga laddeffekter samtidigt som laddplatsen 

inte används dygnet runt. Detta ger därför goda förutsättningar att samlokalisera laddinfrastruktur 

för lätta fordon på dessa platser. På detta vis skulle kostnaden kunna fördelas mellan fler samtidigt 

som tillgängligheten blir högre för laddning av fler olika fordonstyper.   
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9. Rekommendationer för for utbyggnad av laddinfrastruktur i länet 
Genom en utbyggd laddinfrastruktur på anpassad nivå gynnas både tillväxten av fler elfordon på 

vägarna i Halland samt att dessa kan rulla längre sträckor på el vilket ger ökad klimat- och miljönytta. 

Detta ger även förutsättningar för Halland att profilera sig som en elfordonsvänlig region som det är 

lätt att ta sig till och från respektive åka igenom med eldrivet fordon. Detta ger förutsättningar för att 

Halland att ligga i framkant avseende miljöanpassade transporter i allmänhet och elfordon i 

synnerhet.  

I Halland eftersträvas en omställning till fossilfria transporter. I denna utveckling bedöms elfordon 

och laddinfrastruktur utgöra en betydelsefull del av lösningen.  

Denna rapport har studerat olika aspekter och kommit fram till fem olika rekommendationer som 

kan tjäna som vägledning i den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur i länet som helhet.  

 

9.1 Sätt lokala och regionala mål för utvecklingen 
Det ska vara enkelt att köra elfordon inom, genom samt till och från länet. I detta perspektiv är 

laddmöjligheter en avgörande aspekt. Att sätta ett övergripande mål för utvecklingen möjliggör ett 

kit att enas kring och en betydelsefull samverkan mellan det offentliga, näringslivet och akademin.   

 

9.2 Snabbladdning en del av den publika laddinfrastrukturen 
Snabbladdare finns i alla kommuner längs E6 och snart även i Hylte. Fler snabbladdare är på gång 

bl.a. genom E.ONs satsning inom GREAT-projektet. Denna del har kommit längst och marknaden i 

form av flera intressenter: Clever, Fortum, E.ON, Vattenfall m.fl. har tagit ansvar för denna lösning. 

Därmed känns det som om ökat behov av snabbladdare i takt med ökad mängd elfordon har en 

naturlig lösning. Dock är det att rekommendera att som kommun och offentlig aktör kontinuerligt 

följa utvecklingen. Den kan framöver behöva hjälp och stöttning exempelvis genom att underlätta 

etablering av sådan laddinfrastruktur på offentlig mark och andra frågor.    
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9.3 Bygg ut destinationsladdningen för framtiden 
Utgå från framtida behov i stället för dagens behov vilket tenderar att vara gårdagens behov när det 

väl är på plats. Anpassa utbyggnad av laddinfrastrukturen i linje med EUs riktlinjer avseende publik 

laddning - en publik laddplats per tio elfordon eller mer konkret och uppföljningsbart översatt till en 

laddplats per 10 publikt tillgängliga parkeringsplatser till år 2020.  

Detta ger vägledning för etablering av laddinfrastruktur på lämpliga platser såsom:  
- Centralstationer/kollektivtrafikstationer/pendlingsparkeringar/noder 

- Centrala parkeringar och parkeringshus 

- Parkeringar utanför centralorten för en heltäckande laddinfrastruktur i länet. 

- Parkeringar för besökare hos företag och andra inrättningar såsom sjukhus/vårdcentraler och 

idrotts- och evenemangsplatser. 

Att både säkerställa och uppnå laddmöjligheter på tio procent av publika parkeringsplatser till år 

2020 underlättas genom att delmål sätts för utvecklingen som stegvis tar sig mot målet. Exempel på 

rekommenderade delmål i linje med elfordonsintroduktionen och den prognos som anges i 

rapporten (kapitel 6.4).   

- 2016 laddmöjlighet på en procent av publika parkeringsplatserna 
- 2017 laddmöjlighet på två procent av publika parkeringsplatserna 
- 2018 laddmöjlighet på tre procent av publika parkeringsplatserna 
- 2019 laddmöjlighet på fem procent av publika parkeringsplatserna  
- 2020 laddmöjlighet på tio procent av publika parkeringsplatserna 

 

Vem ansvarar för att detta sker? Det är rimligt att ägaren av den publika parkeringsplatsen 

samordnar utbyggnaden av laddmöjligheter på dessa platser. Här kan det offentliga visa vägen 

genom att uppföra laddplatser i anpassad omfattning på kommunala parkeringsplatser i linje med 

rekommendationen på en laddplats per tio parkeringsplatser senast år 2020.   

9.4 Tänk utanför centralorten för att hela Halland ska leva 
Som identifierats i denna rapport är infrastrukturen än så länge begränsad och i huvudsak placerad i 

kommunernas centralorter och längs E6:an. Även om det av flera skäl är naturligt att börja i 

centralorterna där det bor mest människor, där antalet fordon allt som oftast är störst etc, så är det 

viktigt att planera för utbyggnad av laddmöjligheter även utanför centralorterna om en heltäckande 

laddinfrastruktur i Halland ska kunna uppnås. Det bedöms som extra viktigt att det offentliga i sina 

investeringar tänker hela länet. Detta då det är största sannolikhet att marknadsaktörerna 

inledningsvis på både kort och även längre sikt i första hand är intresserade av att satsa där 

underlaget är som störst.  
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9.5 Hemmaladdning möjlig att styra för olika verksamheter och dess behov   
Hemmaladdning skiljer sig från både snabbladdningen och destinationsladdningen genom att 

behovet är en dedikerad laddplats per elfordon. Offentliga organisationer och företag kan därmed 

styra utvecklingen av fler laddplatser genom att fokusera på behovet av elfordon i den egna 

verksamheten. Med detta fokus kan en process med prioriteringar se ut enligt följande: 

1) Inventera möjligheter och investera i elfordon till den egna verksamheten. 

2) Erbjuda medarbetare möjlighet att ladda sin elbil på arbetsplatsen. För bostadsbolag 

handlar denna punkt mer om att aktivt undersöka och erbjuda sina kunder möjlighet att 

ladda sitt elfordon. 

3) Erbjuda medarbetare förmånsupplägg med bruttolöneavdrag för fordon med förnybart 

drivmedel/förnybar energi (kanske el och biogas i första hand?) 

4) Öppna upp verksamhetens fordonsflotta och gör den bokningsbar, en stor bilpool för 

tider då verksamheten inte behöver sina fordon. Detta ger möjlighet för fler att testa på 

nyare teknik såsom eldrift vilket också driver utvecklingen, samtidigt som det också ger 

underlag för lägre fordonskostnader för verksamheten när fler är med och delar. För 

bostadsbolag handlar det mer om att erbjuda möjlighet till bilpool för sina hyresgäster. 

5) Utöver punkt 1-4 ovan är det inget som hindrar att verksamheterna även medverkar till 

utbyggnad av den publika laddinfrastrukturen både snabbladdare och 

destinationsladdare. 
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10. Investeringsstöd för utbyggnad av laddinfrastruktur 
 

10.1 Klimatklivet  
Klimatklivet är ett nationellt klimatinvesteringsprogram med stöd till olika klimatinvesteringar. Stödet 

pågår 2016-2018 och har 600 miljoner kronor i budget per år. Det administreras av Naturvårdsverket 

med fyra ansökningsomgångar per år. Åtgärder med högst klimatnytta per investerad krona 

prioriteras. Stöd till laddinfrastruktur är prioriterat inom programmet och det har redan delats ut 

stöd till cirka 2000 laddstationer. 

I de första omgångarna har stöd främst delats ut till publik laddinfrastruktur. Energimyndigheten som 

är expertmyndighet till Naturvårdsverket inom programmet och med koppling till laddinfrastruktur 

lyfter fram behovet av hemmaladdning. Det är rimligt att tolka denna information som om att 

hemmaladdning kommer att tydligare prioriteras i de kommande ansökningsomgångarna.  

Detta rapportunderlag med bedömd omfattning av olika typer av laddstationer kan tjäna som ett bra 

underlag för olika aktörer att söka investeringsstöd via Klimatklivet för utbyggnad av 

laddinfrastrukturen i Halland.  

Kopplat till Klimatklivet finns tre kända skall-krav som gäller vid uppförande av laddstation: 

1) Laddstationer ska vara försedda med uttag eller kontaktdon enligt Europeisk standard, vilket 

innebär för snabbladdning CCS/Combo 2 och för destinationsladdning typ 2 uttag eller Typ 2 

kontakt/laddhandske. Det är dock inget som hindrar uppförande av ytterligare 

uttag/kontakter på dessa laddare exempelvis ChaDeMo respektive Typ 1 

kontakt/laddhandske. 

2) Laddstationer ska vara förberedda för debitering (betalning) 

3) Laddstationer ska vara förberedda för elmätning. 

 

10.2 Andra stöd 
Det finns även andra stöd värda att undersöka för etablering av laddinfrastruktur för elfordon.  

 

Landsbygdsprogrammet kan vara ett alternativ stöd för etablering av laddinfrastruktur på 

landsbygden (utanför centralorterna) här är åtgärder kopplat till miljö, hållbar utveckling och 

innovation prioriterat. Se mer information på Jordbruksverkets hemsida.   

 

Det finns även ett nationellt stöd till solceller eller solcellsanläggningar. Det senare kan vara 

intressant när man vill sätta upp solcarportar eller soltak över parkeringar med laddstationer för 

elbilsladdning. Ett sätt att både symbolisera och synliggöra att elen som elfordonen laddar kommer 

direkt från solen. Klimatklivet ger inte stöd för åtgärder som ger rätt till elcertifikat (vilket gäller all 

produktion av grön energi). Därmed skulle man kunna söka stöd för själva laddstationen via 

klimatklivet och solcellsstöd för själva soltaket över parkeringen. Se mer information om 

solcellsstödet på Energimyndighetens hemsida.  

 

Mer information om båda dessa stöd kan även ges av länsstyrelsen. 

 

 

  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813deda4d30780004608.html
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/
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11. Bilagor  
 

Bilaga 1 – Utdrag ur EU direktivet för utbyggnad av laddinfrastruktur i 

medlemsstater. 
 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV  

av följande skäl: 

(23)  El kan leda till ökad energieffektivitet för vägfordon och bidra till att minska koldioxidutsläppen 

från transporter. Det är en kraftkälla som är oumbärlig vid utnyttjandet av elfordon, bland annat 

fordon i kategori L som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (1) och 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (2), som kan bidra till en förbättrad 

luftkvalitet och minskat buller i stadsbebyggelse/förortsbebyggelse och andra tätbefolkade områden. 

Medlemsstaterna bör säkerställa att laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten byggs upp 

med lämplig täckning, så att elfordon kan köras åtminstone i stadsbebyggelse/förortsbebyggelse och 

andra tätbefolkade områden och, där så är lämpligt, inom nät som fastställs av medlemsstaterna. 

Antalet sådana laddningsstationer bör fastställas med hänsyn till det antal elfordon som enligt 

uppskattning finns registrerade vid slutet av 2020 i varje medlemsstat. Som riktmärke bör ett 

lämpligt genomsnittligt antal laddningsstationer motsvara åtminstone en laddningsstation per tio 

bilar, även med hänsyn tagen till biltyp, laddningsteknik och tillgängliga privata laddningsstationer. 

Ett lämpligt antal laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten bör inrättas, särskilt vid 

kollektivtrafikstationer, t.ex. hamnterminaler, flygplatser och järnvägsstationer. Privata ägare av 

elfordon är i stor utsträckning beroende av tillgång till laddningsstationer på allmänna 

parkeringsplatser, t.ex. vid lägenheter, kontor och affärer. Myndigheterna bör vidta åtgärder för att 

stödja användarna av sådana fordon genom att säkerställa att exploatörer och byggherrar 

tillhandahåller lämplig infrastruktur med ett tillräckligt antal laddningsstationer för elfordon. 

(24)  Medlemsstaterna bör se till att allmänt tillgänglig infrastruktur för elförsörjning till motorfordon 

byggs upp. Det bör vara möjligt för medlemsstaterna att, när de i sina nationella handlingsprogram 

fastställer ett lämpligt antal för allmänheten tillgängliga laddningsstationer, beakta antalet 

laddningsstationer som redan är tillgängliga för allmänheten på deras territorium och 

specifikationerna för dessa, och att besluta om att koncentrera utbyggnaden till normala eller snabba 

laddningsstationer. 
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(33)  Gränssnittet för laddning av elfordon skulle kunna innefatta flera uttag eller anslutningsdon för 

fordon så länge något av dem uppfyller de tekniska specifikationer som anges i detta direktiv, så att 

det är möjligt att ladda fordon med olika anslutningsstandarder. Valet i detta direktiv av 

gemensamma unionsomfattande anslutningsdon för elfordon (typ 2 och Combo 2) bör dock inte 

inverka menligt på de medlemsstater som redan har investerat i införandet av andra standardiserade 

tekniker för laddningsstationer och inte heller påverka befintliga laddningsstationer som tagits i bruk 

innan detta direktiv träder i kraft. Elfordon som redan är i drift när detta direktiv träder i kraft bör 

kunna laddas även om de konstruerats för att laddas upp vid laddningsstationer som inte uppfyller 

de tekniska specifikationer som anges i detta direktiv. Valet av utrustning för normala och snabba 

laddningsstationer bör överensstämma med de specifika säkerhetskrav som gäller på nationell nivå. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE 

Elförsörjning till transporter 

Medlemsstaterna ska, genom sina nationella handlingsprogram, säkerställa att ett lämpligt antal 

laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten installeras senast den 31 december 2020, för 

att säkerställa att elfordon kan köras åtminstone i stadsbebyggelse/förortsbebyggelse och andra 

tätbefolkade områden och, där så är lämpligt, inom nät som fastställts av medlemsstaterna. Antalet 

sådana laddningsstationer ska fastställas med beaktande av bland annat det antal elfordon som 

förväntas vara registrerade vid utgången av 2020, som anges i deras nationella handlingsprogram, 

samt exempel på bästa praxis och rekommendationer från kommissionen. När så är lämpligt ska 

hänsyn tas till särskilda behov i samband med installationer av laddningsstationer som är tillgängliga 

för allmänheten vid kollektivtrafikstationer. 
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Bilaga 2 Nuläge statistik elfordon Halland och Sverige per 20151231 enligt 

fordonsdata från Miljöfordon Syd.  
 

  Personbilar (PB) 

Geografi Totalt (st) El Antal 
(st) 

Plugg-in 
hybrid 
Antal (st) 

Totalt 
Elfordon  

Falkenberg 23 396 29 26 55 

Halmstad 48 025 47 33 80 

Hylte 5 804 5 5 10 

Kungsbacka 41 864 49 63 112 

Laholm 14 726 16 10 26 

Varberg 32 965 61 16 77 

Halland 166 780 207 153 360 

Sverige 4 666 112 4 755 9 771 14 526 
 

  Lätta Lastbilar (LLB) 

Geografi Totalt (st) El Antal 
(st) 

Plugg-in 
hybrid 
Antal (st) 

Totalt 
Elfordon 

Falkenberg 2 952 3 0 3 

Halmstad 4 749 5 0 5 

Hylte 761 0 0 0 

Kungsbacka 3 512 0 0 0 

Laholm 1 925 0 0 0 

Varberg 3 832 23 0 23 

Halland 17 731 31 0 31 

Sverige 515 759 1 225 7 1232 
 

  Totalt PB + LLB 

Geografi Totalt (st) El Antal 
(st) 

Plugg-in 
hybrid 
Antal (st) 

Totalt 
Elfordon 

Falkenberg 26 348 32 26 58 

Halmstad 52 774 52 33 85 

Hylte 6 565 5 5 10 

Kungsbacka 45 376 49 63 112 

Laholm 16 651 16 10 26 

Varberg 36 797 84 16 100 

Halland 184 511 238 153 391 

Sverige 5 181 871 5 980 9 778 15 758 
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Bilaga 3 Ordlista 
 

AC Alternating Current. Benämning för växelström och innebär att strömmen byter 

riktning och styrka över tiden. Växelström finns i vanliga eluttag för hushåll som är det 

vanligaste sättet att ladda en elbils batteri. 

BEV Battery Electric Vehicle. Engelsk förkortning för en ren elbil som endast har elmotorer 

för framdrivning. Energin lagras i elbilens batteri som laddas från elnätet. 

BMS Battery Management System. Engelsk förkortning för elbilens eget 

batteriövervakningssystem som reglerar i- och ur-laddning beroende på batteriets 

laddning och temperatur. 

DC Direct Current. Benämning för likström vilket innebär att strömmen har konstant 

styrka och samma riktning. Likström används vanligtvis vid snabbladdning av elbilar 

vilket kräver en extern omvandlare för att konvertera elnätets växelström till likström. 

Elfordon Samlingsnamn för batterielfordon (BEV) och laddhybrider. Drivlinan kan vara helt 

elektrisk eller en kombination av både förbränningsmotordrift och eldrift. Elfordonens 

batteri laddas i ett eluttag.  

EVSE Electric Vehicle Supply Equipment. Engelsk förkortning som bl.a. används som 

benämning på jordfelsbrytare eller laddkablar som används vidd laddning av elfordon. 

Laddeffekt  Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning från elnät till batteri. 

Laddeffekt mäts i Watt, enhet kW. 

Laddfordon  Ett fordon som helt eller delvis drivs av en elmotor och vars batteri laddas i ett eluttag. 

Laddhybrid Ett elfordon som kan köras på enbart elmotor, enbart förbränningsmotor eller med 

båda motorerna i samverkan. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som 

kan laddas i ett eluttag. 

Laddpunkt  

(Laddplats)   Parkeringsyta, i anslutning till laddstation, avsedd för laddning av ett elfordon i taget. 

Laddstation  Plats med en eller flera laddpunkter avsedda för att ladda elfordon. 

Laddstolpe En fristående installation med en eller flera laddpunkter (uttag) avsedda för laddning 

av elfordon.   

NEDC New European Driving Cycle. Körcykel som tillämpas vid certifiering av samtliga 

bilmodeller avseende bränsleförbrukning och avgasemissioner.  

OBC On Board Charger. Engelsk förkortning för elbilens egen laddare som används vid 

växelströmsladdning. 

PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Se Laddhybrid. 

Wall Box En väggmonterad installation med ett eller flera uttag avsedda för att ladda elfordon.  
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Bilaga 4 Checklista vid uppförande av laddinfrastruktur  
 

 Placering av laddstation 

o Behov av laddning  

o Lämpliga verksamheter/samarbetspartners 

o Tillgång på el/närhet till elskåp 

Ta fram en detaljerad karta på exakt var laddstationen ska placeras och beställ el med rätt 

styrka till platsen. Ta kontakt med berört elnätsbolag för att ta reda på om det finns el i 

närheten av den tänkta platsen.  

 

 Sök godkännande av markägare 

Kontakta markägaren för att få tillstånd att etablera en laddstation på tänkt plats. 

 

 Ansök om bygglov om så krävs 

Vad står det i detaljplanen för området och ta även reda på om kommunen har specifika 

bestämmelser kring bygglov för laddstationer. Oftast behövs inget bygglov för en 

destinationsladdningsstation. 

 

 Budget/kostnadsram för: 

o Uppförande 

o Drift och underhåll 

 

 Ta in offerter på laddstationer 

Det finns flera tillverkare och leverantörer av laddstolpar och väggladdare – både nationellt 

och utomlands. Viktigt att försäkra sig om en bra serviceorganisation för att få snabb hjälp 

om de skulle behövas. 

 

 Drift & underhåll 

o Övervakning 

o Felsökning 

o Reparation 

En väl fungerande laddstation är avgörande för att elfordon ska få förtroende hos den stora 

allmänheten. Det räcker inte med att endast sätt upp ett telefonnummer för felanmälan. Det 

är därför en stark rekommendation att laddstationen är uppkopplad för övervakning så 

driftstörningar snabbt kan felsökas och åtgärdas av behörig servicetekniker.  

 

 Ansökan om lokala/statliga bidrag 

Genom klimatklivet kan bidrag på 50% av totala kostnaden upp till 20 000 kr erhållas per 

laddplats/laddpunkt avsedd för så kallad normalladdning (en laddeffekt på 3,7 kW upp till 

22kW). För snabbladdningsstationer (>22 kW) söker man för en andel av den totala 

kostnaden. Inga fasta stöd nivåer för snabbladdning är angivna i förordningen.   

 

 Beställ nytt elabonnemang 

Tänk på att den fast abonnemangskostnaden för nätanslutningen oftast blir högre med 

ökande effekt. Välj elhandelsbolag som erbjuder ursprungsmärkt förnybar el. 
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 Bestäm typ av laddstation och begär in offert från flera leverantör 

o Standard för elbilsladdning 

 Säkerhetsnivå Mode 3 

 Val av uttagstyp/fasta kontakter 

 Typ2-uttag eller 

 Fast kabel med både Typ1 / Typ2 laddhandskar utifrån tillgänglighet 

för samtliga laddfordon (observera dock att minst Europeisk 

uttag/kontakt – Typ 2 – förutsätts  på samtliga laddpunkter som 

beviljas stöd från Klimatklivet).  

o Laddeffekt - Spänning/Strömstyrka: 

 230V/16A – Laddning vid arbetsplats eller nattladdning 6-8 timmar 

 400V/16A – Förstärkt laddning vid arbetsplats eller nattladdning med 

möjlighet till snabbare laddning vid behov 2-4 timmar 

 230V/32A – Destinationsladdning vid tillfällig parkering 2-4 timmar 

 400V/32A – Högsta laddeffekt för kortare laddstopp på 1-2 timmar 

o Behov av laststyrning vid uppförande av flera laddplatser 

 

 Affärsmodell  

o Bestäm lämpligt pris för elbilsladdning – betalning per timme och/eller per laddad 

energimängd (kWh) 

o En fast månadskostnad för parkeringsplats inkl laddning 

o Kostnadsfri laddning 

Att erbjuda kostnadsfri laddning för elfordon är också en affärsmodell. Att erbjuda 

kostnadsfri laddning kan verka som ett konkurrensmedel och ge fler kunder. Det är även ett 

tydligt ställningstagande som kan verka som viktigt incitament för att öka försäljningen och 

användningen av elfordon. Samtidigt är det även naturligt att ta betalt för laddningen på 

samma sätt som det är självklart att man tar betalt för bensin, diesel eller andra drivmedel till 

fordon. Avseende prissättning av laddning är det rimligt att tänka en nivå där 

kostnadstäckning uppnås för investering i laddstationer, drift och underhåll och den elenergi 

som används. Denna nivå kan vara svår att veta då man inte alltid vet hur mycket en 

laddstation används eller kommer att användas. På avgiftsbelagda parkeringsplatser är det 

självklart att även elfordon minst ska betala gällande taxa. Fasta månadsavgifter där kostnad 

för både parkering och laddning ingår är en affärsmodell som i många fall passar för förhyrda 

parkeringsplatser eller där månadsparkering tillämpas.   

 

 Betalningsalternativ 

o RFID, SMS, betalningsapp, betalkort, parkeringsautomat 

Viktigt att förbereda för framtida betalning även om laddningen initialt är gratis 

 

 Kringutrustning: 

o Påkörningsskydd 

o Väderskydd (kräver oftast bygglov) 

o Skyltar/vägvisning 

o Måla parkeringsruta 

o Belysning 

Genom at utrusta laddplatsen med skyltar och skydd mot regn och påkörning blir den lättare 

att hitta samt minskar behovet av kostbar service och reparation  
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 Uppförande: 

o Entreprenad för Elservis / Ledningsdragning 

Både hemmaladdning och destinationsladdning kräver normalt relativt lite markjobb 

då det i de flesta fall rör sig om att gräva ner ett betongfundament för att förankra 

laddstationen. Vill man slippa grävning finns det även vägghängda wallbox. 

o Installation av behörig elinstallatör 

o Inkoppling av nätägare 

o Driftsättning av leverantör 

o Montering av kringutrustning 

Igångsättning och provdrift av laddstationer görs av leverantör eller utsedd elektriker. Det 

rekommenderas att det görs en provladdning i samband med driftsättningen för att försäkra 

sig om att laddstationen fungerar som det är tänkt. 

 

 Uppkopplad station  

o En uppkopplad laddstation har ett SIM-kort eller är uppkopplad via kabel (fiber) för 

att kunna skicka information via nätet till ett överordnat ladd- eller 

hanteringssystem.  

o Denna information kan sedan användas för statistikuppföljning, övervakning, 

felavhjälpning samt att exempelvis kunna visa laddplatsens realtidsstatus på olika 

karttjänster som gör laddplatsen sökbar och lättare att hitta. 

o De flesta betallösningar förutsätter att laddstationen är uppkopplad  

o Det är en stark rekommendation att förbereda samtliga laddstationer för 

uppkoppling.  

 

 Villkor för laddstationer som beviljas stöd via klimatklivet som även kan tjäna som 

generella rekommendationer 

o Laddstationen och dess laddplatser/laddpunkter ska vara förberedda för elmätning 

(förutsätter en godkänd elmätare i laddstationen) 

o Laddstationen ska vara förberedd för betalning  

o Samtliga laddstationer och dess laddplatser/laddpunkter ska anmälas till de 

nationella ladddatabaserna Laddinfra.se samt Uppladdning.nu. 

 

 


