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Laddfordon på
Energimyndigheten

• Forskning- och utvecklingsstöd 

– Nationella & europeiska 

forskningsprogram

– Teknik- och 

innovationsupphandling

• Nationell samordnare av laddinfrastruktur

• Samordningsuppdrag inom omställningen till 

en fossilfri transportsektor, ett samarbete 

mellan 6 myndigheter



Laddbara fordon i Sverige
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Laddfordon = elbil + laddhybrid

Power Circle (2017)



Utnyttja tiden bilen är parkerad

• Genomsnittlig bil är parkerad 23 timmar/dygn

• Destinationsladdning 

– Laddeffekt anpassad till 

tiden man förväntas parkera

• Snabbladdning 50kW DC

– Längs transportkorridorer 



Var laddar man sitt elfordon?

Publik laddning

Står för en liten del av 

energimängden men är 

ett viktigt komplement 

för god rörlighet.

Publik normalladdning –

vid handelsplatser, 

knutpunkter för 

kollektivtrafik

Publik snabbladdning -

längs riksvägar, 

strategiska platser i tätort

Icke-publik laddning

Huvuddelen av energi-

överföringen sker ”vid 

hemmet” med 

normalladdning.

Brf, företagsparkeringar, 

förhyrda p-platser

Möjlighet att ladda på 

arbetsplats 



Lärdomar från Elbilsupphandlingen

• Teknikupphandling 2011-2015

– Verksamhetsfordon och tjänstebilar

• Räckviddsångest har varit ett 

övergående tillstånd som 

framförallt drabbar icke-användare

• Laddhybridsanvändare får 

svår prestationsångest 



Laddfordon i sin fordonspark

• Tänk igenom placeringen! 

• Vad ska uppnås? Vilka är användarna?

Låga driftskostnader, hög synlighet, etc.

• Se till att man kan ladda där fordonet står 

parkerat på natten

• Okomplicerad information/kommunikation 

om räckvidd



Laddfordon i sin fordonspark

• Etablera gemensamma regler kring 

användning av laddfordonet

• Ta del av erfarenheter om fordonsmodeller, 

kring bokningssystem och etablering av 

laddstation

• Business as usual



Var laddar man sitt elfordon?

Publik laddning

Står för en liten del av 

energimängden men är 

ett viktigt komplement 

för god rörlighet.

Publik normalladdning –

vid handelsplatser, 

knutpunkter för 

kollektivtrafik

Publik snabbladdning -

längs riksvägar, 

strategiska platser i tätort

Icke-publik laddning

Huvuddelen av energi-

överföringen sker ”vid 

hemmet” med 

normalladdning.

Brf, företagsparkeringar, 

förhyrda p-platser

Möjlighet att ladda på 

arbetsplats 



Destinationsladdning Snabbladdning 50 kW DC

Befintlig publik laddinfrastruktur

Ungefär 3300 

publika 

laddpunkter vid 

950 

laddstationer



Finansiellt stöd till laddinfrastruktur

• ROT-avdrag för privatpersoner

• Klimatklivet

Stöd till lokala klimatinvesteringar (2015:517)

www.naturvardsverket.se/klimatklivet

• EU-stöd längs TEN-T

http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet


Laddinfrastruktur inom Klimatklivet

• Per 2017-03-30

478 beviljade ansökningar 

6029 laddpunkter

- 3336 laddpunkter publikt

- 2693 icke-publikt

• Per 2017-04-11

7332 laddpunkter



Publik destinationsladdning



Publik snabbladdning 50 kW DC



• Paradigmskifte

• Eldrift = inga 

lokala emissioner

inkl. buller

• Transporteffektivt 

samhälle, förnybara 

drivmedel

(el och biodrivmedel)

och energieffektiva fordon 

Möjligheter med laddfordon



Tack för er uppmärksamhet! 

Mer info:

www.energimyndigheten.se/laddinfrastruktur

www.naturvardsverket.se/klimatklivet

www.emobility.se

www.fixaladdplats.se


