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Inledning

• Försäljningen av laddbara fordon ökar

• Antalet publika laddningspunkter ökar

• Men de flesta laddar det mesta hemma och publik laddning utgör 

ett komplement när är hemma eller kör långt

• Det är så därför att laddningsmöjligheter är relativt lätt att ordna 

och att det tar längre tid att ladda än att tanka

• Därför är fastighetsägarens roll viktig



Försäljning av laddfordon i Sverige

• Försäljningen av laddhybrider växer snabbt

– Ca 25% av alla sålda bilar i Sverige är nu laddhybrider

• Försäljningen av elbilar växer också

– Ca 28% av alla sålda bilar i Sverige är nu elbilar

• Elbussar börjar bli vanligt och både mindre och större lastbilar 

kommer som elfordon







Publik destinations-
laddning AC



Publik snabb-
laddning DC



Lite bilder om Sveriges mål



Nya initiativ på gång

• På EU nivå arbetar men nu med att uppdatera 

– AFID (direktivet för utbyggnad av infrastruktur för alternativa 

drivmedel) och EPBD ( direktivet om byggnaders energiprestanda).

– AFID blir sannolikt AFIR och man ställer krav på publik laddning

– EPBD handlar om krav vid ny och större renoveringar

– Förmodligen blir det från sommaren nya riktlinjer från EU hur stödet 

till icke-publik laddning får se utt



Energimyndighetens uppdrag kring samordning 
av laddinfrastruktur 



Vilka myndigheter arbetar med laddinfrastruktur?

Nationell samordning kring laddinfrastruktur och infrastruktur för 

förnybara drivmedel, elektrifieringspiloter mm

Investeringsstöd till bl.a. laddinfrastruktur 

RU snabbladdning längs större vägar, elvägar och RU om 

information och kunskapshöjande åtgärder (t ex om batteribytessystem)

Efterfrågan laddfordon, bonus-malus vid inköp

Införandet av laddinfrastrukturkrav från EPBD i svensk lagstiftning 

T.ex. införandet av krav på smarta elmätare i fastigheter

Elsäkerhetsfrågor

Regionala planer för infrastruktur för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur 



Figuren visar en ny 

studie gjord av Norsk 

Elbilforening 2021 

med stöd av Nordiska 

Ministerrådet.

Figuren visar att det 

näst starkaste skälet i 

Sverige för att inte 

köpa elbil är bristen 

på hemmaladdning.



Vad är fördelarna med att ladda hemma?

• Tid. Att ladda tar längre tid än att tanka…eller? ->  Man vill generellt kunna 
ladda när man stannar, man vill inte stanna för att ladda

• Ekonomi. Att ladda hemma är ofta betydligt billigare per kWh än att ladda 
publikt.

• Effektivt. Att ladda ”långsamt” på lägre effekt möjliggör att fler kan ladda 
samtidigt. Fler laddningspunkter inom samma elabonnemang. Batterihälsa.

• Styrning. Laddning under längre tid möjliggör laststyrning -> Bra för elnätet, 
lägre elpris

• Summerat: Idag är hemmaladdning smart och ofta en förutsättning för att 
äga och köra laddfordon ska fungera smidigt



Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre 

tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning 

oavsett boendeform
• Regeringen uppdrog åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att redovisa vilka 

hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende i övrigt som 

har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter (och 

arbetsplatser). 

• De hinder som identifierades i rapporten Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon, 

Boverkets rapport 2019:15 ska vara en utgångspunkt för redovisningen:

– Risk för en boende att bli nekad när 

man vill installera laddningspunkt.

– Bilparkeringen förvaltas av en samfällighet.

– Laddning för hushåll med boendeparkering

utanför tomt. 



Identifierade hinder
• Identifierade hinder utgår från följande fall:

1. Att den som önskar en laddningspunkt inte har ”rådighet” över möjligheten att installera

2. Att den som har ”rådighet” också har hinder för att installera eller möjliggöra laddning

3. Publik laddning (när tillgång till privat parkering/ möjlighet att sätta upp laddning inte 

finns) 

Publik laddning kan i viss utsträckning ersätta hemmaladdning eller vara hemmaladdning för 

vissa fordon, t.ex. genom parkering på gatan eller snabbladdning.



Några utmaningar i gatumiljö

• Det är dyrt att anlägga 

laddningspunkter i gatumiljö

• Laddstolpar i vägen för 

vinterväghållning och 

utryckningsfordon

• Parkering kan ske otillåtet (åt fel 

håll) och sladdar kan komma att 

ligga i gatumiljö

• Tekniken är under stark utveckling
Oslo hösten 2019



Hur kan man tänka som fastighetsägare
• Elbilar växer och är en trolig stor del av den framtida fordonsmarknaden

• Idag styr EU främst mot elbilar och bränslecellsfordon, d v s sk 

nollutsläppsfordon

• Laddinfrastrukturen utvecklas fort med nya smarta lösningar t ex när det 

gäller styrning av elen och laddning hemma förmodligen viktigt för framtiden

• Därför är det ”smart” att förbereda för framtida laddinfrastruktur om man gör 

något som t ex att gräva i närheten av en parkeringsplats

• Det är förmodligen för dyrt att etablera laddningspunkter på alla platser 

samtidigt men försök att köpa ett system det går att växa i

• Styrning, t ex laststyrning, är idag vanligt och rimligt i pris

• Hinder kan utgöras av kostnader och/eller t ex tid för att öka elabonnemanget



Fortsatt samverkan: arenor

• Regeringens initiativ: Elektrifieringskommissionens initiativ Klart 

för laddplats - Regeringen.se

• Energimyndigheten: Bebo, Belok och Besmå är nätverk för 

samverkan kring energieffektivisering i flerfamiljshus, lokaler och 

småhus. I dessa nätverk diskuteras även laddinfrastruktur.

• Energi och klimatrådgivningen och de regionala Energikontoren 

också viktiga i för samverkan.

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/04/elektrifieringskommissionens-initiativ-klart-for-laddplats/

