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Sammanfattning 
Syftet med studien är att utreda en lämplig uppbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och 

laddhybrider i Umeå med hänsyn till nuvarande och framtida laddbehov.  

Som en del i arbetet att minska vår miljöpåverkan har Sveriges regering beslutat att Sverige ska vara 

klimatneutralt 2050. Ett delmål på vägen är att 2030 ha en fossilfri fordonsflotta. Detta betyder att 

andelen eldrivna fordon måste öka kraftigt vilket ställer höga krav på tillgången till laddstationer. 

Umeå saknar idag en utbyggd laddinfrastruktur. För att underlätta och möjliggöra införandet av fler 

elfordon i kommunen måste därför en fungerande laddinfrastruktur byggas upp.   

Laddning av privata elfordon sker främst i hemmet under natten eller på jobbet under dagen. 

Företagets egna elfordon laddas främst under natten på företagets parkering. En liten del av 

laddningen sker på offentliga parkeringar, men för att underlätta användandet av elfordon är det 

ändå viktigt att ha en väl uppbyggd laddinfrastruktur med publika laddplatser.  

 

Laddning av elfordon kan ske på flera olika sätt. Idag är det endast konduktiv laddning som används 

genom att bilen ansluts till en laddstation via en laddkabel. En laddning kan ta allt mellan några 

minuter upp till flera timmar beroende på installerad laddeffekt i laddstationen och batteriets 

laddstatus.  

Det finns olika kontakter som kan användas vid laddning av elfordon. Elbilarna är utrustade med 

elintag för antingen Typ 1 eller Typ 2. De bilar som kan snabbladdas är även utrustade med elintag 

för CHAdeMO. Mycket snart förväntas det dyka upp bilar som kan snabbladdas via en Combo T2 eller 

Typ 2 kontakt. Samtliga bilar kan laddas via ett vanligt standarduttag för hushållskontakten Schuko. 

Vid laddning finns olika säkerhetsnivåer som är uppdelade i Mode 1-4. Mode 1 innebär ingen 

kommunikation mellan bil och laddstation till skillnad från Mode 2-4 och bör därför inte användas. 

Rekommenderad och beslutad standard efter 2017 är att laddning med växelström ska ske med 

Mode 3 och Typ 2 kontakt.  

En laddplats bör placeras lättillgängligt där det finns eller kommer att finnas ett laddbehov. Platsen 

bör tydligt märkas ut med skyltar så den syns väl. Det ska vara lätt att hitta laddplatsen för att 

underlätta användning och öka dess uppmärksamhet. Laddningen kan beläggas med en avgift men 

rekommenderas att den erbjuds kostnadsfritt eftersom det ännu inte finns någon lämplig lösning för 

hur betalningen ska ske.  

 

Med hänsyn till Umeås utformning samt nuvarande och framtida laddbehov anses Umeå lämplig för 

två till tre snabbladdstationer och åtta till tio laddplatser för normal- till semisnabbladdning. Vid 

uppbyggnad av laddinfrastruktur i Umeå bör samtliga laddstationer utrustas med komponenter för 

framtida användning av access- och betalsystem. Installation av laddstationer bör genomföras för att 

klara en framtida maximal belastning på laddstationerna. En uppbyggnad av föreslagen 

laddinfrastruktur kommer att öka intresset av eldrift hos privatpersoner och näringsliv som därmed 

kommer bidra med egna laddstationer och ökad andel eldrift. Till följd kommer luftkvaliteten i Umeå 

att förbättras och Umeå kommer bli en av de främsta i Sverige med att erbjuda framtidssäkra 

laddstationer som även fungerar väl för dagens elfordon.   
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate a suitable charging infrastructure for electric vehicles in 

Umeå regarding the needs of charging, now and in the future.   

The Swedish government has decided that Sweden will be climate neutral in 2050 as a part of 

reducing our environmental impact. One goal is to be free from fossil fuel use by 2030. This means 

that the proportion of electric vehicles to fuel vehicles must increase substantially, which puts high 

demands on the availability of charging stations. Today, Umeå lacks a developed charging 

infrastructure. In order to facilitate the introduction of more electric vehicles into the municipality, a 

functional charging infrastructure must be built. 

Charging of private electric vehicles is primarily done at home during the night or at the workplace 

during the day. The electric vehicles owned by companies will mainly be charged at the companies 

parking lot. Just a small part of all charging is in public car parks, but to facilitate the use of electric 

vehicles, it is still important to have a well-developed infrastructure with public charging points.   

Charging of electrical vehicles can be done in several ways. Today only conductive charging is used. 

The car is connected to the station via a cable. Charging time can vary from just a few minutes or up 

to several hours depending on the installed effect at the station and the batteries status.  

There are different types of sockets that can be used to charge electric vehicles. The electric vehicles 

are equipped with electric inlets for either Type 1 or Type 2. Those cars which can be quickly charged 

are also equipped with an electric inlet for CHAdeMO. In the near future there will be some cars 

which can be fast charged by a Combo T2 or a Type 2. All cars can be charged at any standard 

household plug socket Schuko. When charging, there are different levels of security divided into 

Mode 1-4. Mode 1 means no communication between the car and the charge station and should 

therefore not be used while Mode 2-4 uses communication. It is recommended to charge vehicles 

with an AC use Mode 3 and Type 2 connector, which will be an established standard by 2017.  

A charging station should be easily accessible where there is or will be a need of charging. The 

charging stations should be clearly marked with signs so that they are easily seen thus increasing the 

publics awareness of them and facilitating their use. The charging can be subjected to a fee, but it is 

recommended that it is offered for free since there is not yet a suitable solution for the prepayment.  

Given Umeå’s design as well as the current and future need of charge, Umeå is considering two to 

three quick charging stations and eight to ten charging points for normal to semi-fast charging. When 

building the charging infrastructure in Umeå, all charging stations should be equipped with 

components for future use of access and payment systems. Installation of charge stations should be 

implemented to cope with a maximum load at the charge stations. A buildup of proposed charging 

infrastructures will increase the interest of electric vehicle use, both from private individuals and 

businesses, which will contribute to more charging station being built in the future and increase the 

proportion of use of electric vehicles. As a result, the air quality in Umeå will improve and Umeå will 

be at the forefront to offer future-proof charging stations that also works well for today’s electric 

vehicles.  
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1.  Inledning 
Vårt intresse för miljö- och klimatpåverkningar har ökat den senaste tiden. Vi blir allt mer medvetna 

om våra handlingar och hur de gör intryck på vår omvärld. Därför har vi insett att användning av 

fossila bränslen ger en negativ utveckling på klimatet och därför söker vi efter hållbara alternativ. 

Sveriges regering arbetar med dessa frågor och har beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt 2050. 

Ett delmål på vägen är att 2030 ha en fossilfri fordonsflotta.  

En fossilfri fordonsflotta innebär att alternativa drivmedel istället måste användas. Eldrift är en av 

dessa. Redan 2020 var önskemålet att Sverige ska använda 600 000 elfordon, men detta kommer 

förmodligen inte att uppfyllas. Idag finns drygt 2 000 elfordon i landet och denna siffra ökar snabbt.  

I Umeå används idag ett antal elfordon. För att uppfylla regeringens mål måste denna andel öka 

vilket ställer högre krav på tillgången av laddstationer. Om Umeå ska lyckas med att öka antalet 

elfordon måste det tillkomma en väl fungerande laddinfrastruktur.  

Detta arbete är en utredning av hur denna laddinfrastruktur bör byggas upp i Umeå för att motsvara 

aktuellt och framtida laddbehov med hänsyn till de elfordon och användningsområden som finns.  

 

1.1  Bakgrund 

Umeå är en expansiv stad med ambition att till 2050 växa till 200 000 invånare. En sådan tillväxt ökar 

behovet av hållbara energilösningar och transporter som inte belastar klimatet. Umeå Kommun vill 

därför bygga ut en laddinfrastruktur för elfordon i kommunen där Umeå Energi ska vara med att 

planera för det. Då detta är en ny uppbyggnad i Umeå kan åsikter och erfarenheter från olika håll 

vara till stor hjälp för att få ett lyckat resultat.  

Själva tekniken för en laddinfrastruktur är i många fall inte den svåra delen. Problematiken är ofta att 

få befolkningen och samhället att acceptera och använda den.  

För att lyckas med en uppbyggnad av en laddinfrastruktur är det viktigt att se till att övertyga 

samhället att detta är en bra lösning, få användarna att känna sig delaktiga i det lokala och globala 

miljöarbetet. Lösningen ska även vara enkel att använda och gärna ge en ekonomisk fördel för 

användaren. Bättre kunskap om vad en användare och ett samhälle värderar och anser vara 

betydelsefullt ökar möjligheten att lyckas. 

Val av laddning bör göras med hänsyn till det som elbilsbranschen kräver. I första hand är det de 

stora tillverkarna av våra elfordon som styr vilken typ av laddning som ska användas. Då detta i 

dagens läge ännu inte blivit standardiserat är en omvärldsbevakning av hur det ser ut idag och i 

framtiden viktig att genomföra.   

Umeå har tidvis dålig luft vilket delvis orsakas av användning av fossila drivmedel. För att förbättra 

luften är eldrift av fordon ett bra alternativ. En lyckad uppbyggnad av en laddinfrastruktur är därför 

viktigt.  
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1.2  Syfte och målsättning 

Syftet med att genomföra projektarbetet är att ge Umeå Energi en bredare kunskap och större 

förståelse för hur denna laddinfrastruktur bör utformas. Utredning ska göras av vad samhället önskar 

och vad som kan vara lämpliga lösningar. Tips och erfarenheter från tidigare genomförda 

installationer ska användas för att Umeå Energis laddinfrastruktur ska bli lyckad och framtidssäker.  

Detta projektarbete ska vara till hjälp för Umeå Energi så att de är förberedda när uppbyggnaden av 

den planerade laddinfrastrukturen startar.  

 

1.3 Metod 

Studien baseras på en omvärldsbevakning av befintlig och kommande laddteknik samt tips och 

erfarenheter från väl insatta personer. En mindre litteraturstudie av laddinfrastruktur används för att 

öka förståelsen av hur en laddinfrastruktur bör utformas. 

 

1.4  Avgränsningar 

Vid utredning av lämplig laddinfrastruktur har ingen hänsyn tagits till tyngre fordon såsom bussar och 

lastbilar. Laddinfrastrukturen är endast utformad för centrala tätorter inom Umeå kommun och 

innefattar därför inte orter placerade utanför detta område.  

Vid förslag till placering av laddstationer har endast parkeringsområde angivits. Arbetet omfattar 

därmed inte en exakt placering av laddstationerna.      
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2.  Elbilar och laddhybrider 
Den första elbilen utvecklades i Skottland redan under 1830-talet och därefter följde en rad olika 

varianter av eldrivna bilar. År 1900 lanserade Ferdinand Porsche en hybridbil med en 

förbränningsmotor och två elmotorer. Utvecklingen av elbilar tog fart och dessa bilar blev mycket 

populära i USA fram till mitten av 1910-talet. Därefter blev vägarna bättre och efterfrågan ökade 

istället på bilar med förbränningsmotorer och intresset för elbilen tog slut. Nu, nästan hundra år 

senare, har intresset för eldrift ökat igen i samband med stigande oljepriser och ett växande intresse 

för miljövänliga fordonsalternativ. Även om utvecklingen av eldrift går långsammare än önskat, ser 

det ut som den har kommit för att stanna.   

Idag finns många olika varianter av bilar med eldrift. En del drivs enbart av elmotor medan andra 

drivs av både elmotor och förbränningsmotor, tillsammans eller var för sig. Nedan beskrivs de olika 

varianterna för att tydligt klargöra skillnaden mellan dessa olika drivlinor.  

 

2.1  Kategorisering av elbilar och laddhybrider 

Definitionen av en elbil är inte helt självklar. Med elbil menas oftast de bilar som drivs enbart med el, 

d.v.s. de som inte har någon förbränningsmotor, men begreppet elbil kan även inkludera bilar som 

delvis drivs med el.  

De olika elbilarna kan delas in i fyra olika huvudgrupper:  

 Hybridbilar 

 Laddhybridbilar 

 Rena elbilar 

 Vätgasbilar 

Dessa fyra svenska begrepp beskriver grundligt hur drivlinan är uppbyggd, men det finns många fler 

kategorier att klassificera bilarna i. Det amerikanska språket innehåller fler begrepp som tydligare 

beskriver hur bilen är uppbyggd. Dessa förkortningar används ofta upp i det svenska språket och 

därför följer nedan en förklaring till dessa. 

EV (Electric Vehicle) innefattar alla bilar som drivs helt eller delvis med el.   

HEV (Hybrid Electric Vehicle) är en hybridbil. Hybridbilen har en förbränningsmotor och en elmotor 

som kan användas var för sig, s.k. parallellhybrid. Bilen har ett litet batteri som kan laddas vid körning 

genom att återvinna bromsenergin eller använda överbliven energi från förbränningsmotorn. Bilen 

kan även köras enbart på el vid låg hastighet om det finns tillräckligt med energi i batteriet. Det finns 

olika typer av drivlinor för hybridbilar och dessa delas upp i kategorier från mildhybrid till fullhybrid 

beroende på motor- och batteristorlek. Toyota Prius är en parallellhybrid som idag är den tredje mest 

sålda bilen i världen. 

PEV (Plug-in Electric Vehicle) innefattar alla bilar som kan laddas från en utomstående energikälla. 

BEV (Battery Electric Vehicle) är rena elbilar som drivs enbart på el och saknar därför 

förbränningsmotor. Elbilen har ett batteri som laddas från ett eluttag. Exempel på rena elbilar är 

Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV och Volvo C30 electric.  



4 
 

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) var från början menat alla laddhybrider, men nu innebär 

begreppet ”power-split hybrider” vilket betyder att bilen kan drivas både med elmotor eller 

förbränningsmotor, samtidigt eller var för sig. En PHEV har ett större batteri än en HEV och kan 

laddas från en extern energikälla. Exempel på sådana bilar är Toyota Prius Laddhybrid och Volvo V60 

Laddhybrid. 

EREV/REEV (Extended Range Electric Vehicle) har en helt elektrisk drivlina men är även utrustad med 

en räckviddsförlängande förbränningsmotor som vid behov laddar batteriet. Denna typ av drivlina är 

en s.k. seriehybrid. En EREV har ett större batteri än en PHEV och också längre räckvidd på eldrift. Det 

är vanligt att dessa bilar marknadsförs som rena elbilar eftersom förbränningsmotorn sällan behöver 

användas. Opel Ampera och Chevrolet Volt är bilar som är uppbyggda på detta sätt. 

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) är en vätgasbil, även kallat bränslecellsbil. Vätgasbilen använder 

vätgas för att skapa el som används i bilens elmotor. Hyundais kommande ix35 Fuel Cell blir den 

första serietillverkade vätgasbilen.  

En sammanställning av de olika kategorierna illustreras i figur 1. 

 
Figur 1. Kategorisering av bilar med eldrift. 

 

2.2  Användare av elbilar och laddhybrider  
I Sverige finns idag över 2 000 laddbara bilar där ungefär hälften än rena elbilar och hälften 

laddhybrider. Detta är en siffra som ökar snabbt. Bara under de två första månaderna av 2013 ökade 

antalet med 435 st. (1) Det är svårt att avgöra hur utvecklingen av antal elbilar och laddhybrider 

kommer att ske. En rimlig uppskattning är att cirka två procent av den svenska bilparken 2020 utgörs 

av laddbara elfordon och motsvarande tio procent 2030. Det innebär cirka 85 000 elfordon 2020 och 

430 000 elfordon 2030. Se figur 2.  
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Figur 2. Uppskattning av antal elbilar och laddhybrider i Sverige. 

De flesta av elbilarna och laddhybriderna ägs och används av företag och kommuner, men det blir allt 

vanligare att privatpersoner väljer att investera i en laddbar bil. Även flertalet bilpooler och andra 

biluthyrningsfirmor börjar erbjuda elbilar och laddhybrider inom deras fordonspark.  

 

2.3  Räckvidd och energiförbrukning 

Räckvidden hos en elbil är inte lika lång som räckvidden hos en konventionell bil. En elbil kan normalt 

köras 8-15 mil på en laddning, men det finns även elbilar som klarar upp mot 35 mil på en laddning. 

Räckvidden beror på bilens batteristorlek, utomhustemperatur och körbeteende, d.v.s. om föraren 

kör energisnålt eller inte. En lugn och jämn körning ökar räckvidden medan en ryckig körning med 

mycket accelerationer minskar den möjliga körsträckan.  

Batteriets storlek hos en elbil är normalt 20-30 kWh. Vid körning på ren eldrift är förbrukningen cirka 

2 kWh per mil. Om det är kallt ute har bilen en högre energiförbrukning och räckvidden blir då 

kortare. Energiförbrukningen för olika modeller av elbilar kan också variera något.   

Räckvidden för en laddhybrid kan vara längre än räckvidden hos en konventionell bil. Eftersom en 

laddhybrid dels kan köras på den el som laddats i batteriet, och dels kan köras energisnålt med 

förbränningsmotorn kan räckvidden bli upp mot 120 mil, men detta är beroende på vilken typ av 

drivlina bilen är uppbyggd av samt temperatur och förarens köregenskaper. 

 

2.4  Användningsområden för elbilar och laddhybrider 

På grund av elbilens begränsade räckvidd passar den bra att använda för kortare körningar. Det kan 

vara att åka till och från jobbet, köra till träningar eller åka för att handla. Elbilen passar också bra att 

använda som tjänstebil inom ett företag för att köra till och från kunder, hämta verktyg eller leverera 

varor.  
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En laddhybrid som har en lång räckvidd passar därför bra för de längre körsträckorna eller för den 

som vill känna sig obehindrad av räckvidden. 

Vid en investering av en ny bil är det vanligt att valet baseras på den längsta och mest krävande 

körningen som kan tänkas dyka upp någon gång framöver. Bilen dimensioneras ofta så att den ska 

klara den årliga familjesemestern till fjällen eller en eventuell flytt av möbler vid byte av bostad. 

Behovet av en bil som är utrustad för att klara dessa körningar är normalt inte så stort. Ett alternativ 

är att välja en elbil för de gånger den räcker till, och vid behov av annan bil finns möjligheten att hyra 

en bil som passar för stunden. För familjer och företag med mer än en bil, kan den ena motsvara en 

elbil och användas för lokala resor i närområdet och övriga bilar kan vara konventionella bilar för de 

mer påfrestande körningarna. Alternativet är att välja laddhybrider då de kan användas som en ren 

elbil vid korta körningar och som en standardbil om sträckan blir längre. 

 

2.5  Merkostnadsersättning vid köp av elbil  

Att köpa ett elfordon kan för många upplevas som ett kostsamt och ekonomiskt osäkert inköp. För 

att öka försäljningen av dessa fordon är det därför viktigt att öka tryggheten i att köpa ett elfordon 

och då kan vissa ekonomiska incitament hjälpa till.  

 

2.5.1 Elbilsupphandlingen 

Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Vattenfall och Stockholm Stad. Upphandlingen är 

skapad för att underlätta och öka användningen av elbilar och laddhybrider i Sverige. Företag och 

föreningar som vill investera i elbilar och laddhybrider kan ansluta sig till elbilsupphandlingen. De får 

då välja bland de bilar som upphandlingen har avtal med och de förbinder sig att märka upp bilen 

med dekaler som tydligt visar att den använder eldrift.  

Vid köp av en elbil eller laddhybrid genom elbilsupphandlingen ges en merkostnadsersättning på 50 

% av merkostnaden, dock högst 100 000 kr. Merkostnaden är skillnaden mellan priset på bilen med 

eldrift jämfört priset på motsvarande bil med förbränningsmotor. 

För att en bil ska få ingå i elbilsupphandlingen ska den ha en räckvidd på minst tio mil. Laddhybrider 

ska kunna köras minst två mil på ren el. Bilarna ska även klara en hastighet på minst 100 km/h, vara 

krocksäkra och utrustade med antisladdsystem.  

De bilar som ingår i elbilsupphandlingen kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Elbilar och laddhybrider som ingår i elbilsupphandlingen. 

Rena elbilar 

Citroën C-Zero 

Mitsubishi i-MiEV 

Renault Fluence Z.E. Dynamique fas II 

Transportbilar: 

Renault Kangoo Express ZE  

Renault Kangoo Express Maxi 2-platser ZE  

Renault Kangoo Express Maxi 5-platser ZE 

 

Laddhybrider 

Chevrolet Volt 

Mitsubishi Outlander 

 

Utöver dessa bilar kan fler modeller bli tillgängliga inom upphandlingen om de uppfyller de krav som 

angetts. 

 

2.5.2  Supermiljöbilspremie 

Syftet med premien är att öka försäljning och användning av personbilar med låg klimatpåverkan.  

För att vara berättigad supermiljöbilspremien måste inköpet av fordonet motsvaras av en ny 

personbil som inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer. Detta gäller därför främst 

elbilar och laddhybrider.  

Premiebeloppet för en privatperson är 40 000 kr. Beloppet för ett företag, förening eller annan 

offentlig sektor är 35 % av merkostnaden, men kan högst vara 40 000 kr. Premien betalas ut till de 

5 000 första bilköparna som under perioden 1 januari 2012 till 31 december 2014 köper en godkänd 

supermiljöbil. (2)  

De som får merkostnadsersättningen kan inte få supermiljöbilspremien. Då supermiljöbilspremien 

endast avser personbilar är t.ex. Renault Kangoo inte berättigad premien. 
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3.  Laddning av elfordon 
Laddning av elfordon kan ske på många olika sätt. Samtliga tekniker bygger på att ansluta bilen till en 

elektrisk källa som överför elenergi till bilen. En typ av anslutning som utvecklas är de elektriska 

vägarna. Tekniken bygger på att fordonen under drift ska kunna laddas, antingen via en kontakt som 

ansluts till en skena i vägbanan eller genom att använda tekniken från spårvagnarna och laddas från 

elledningar ovanför vägen. En annan typ av anslutning som är under utveckling sker med induktion, 

eller s.k. induktiv laddning. Induktiv laddning är laddning utan sladd som idag är mycket ovanligt 

bland elfordon. För att kunna ladda induktivt krävs att parkeringsplatsen är utrustad med en 

laddplatta och bilen med en induktionsmottagare. Tekniken för dessa två typer av anslutningar finns 

idag men de är fortfarande mycket kostsamma och i behov av ytterligare utveckling. Vid uppbyggnad 

av en laddinfrastruktur bör hänsyn till dagens och den nästkommande framtidens laddteknik ges. 

Idag är det anslutning med kabel som används för laddning av elbilar och laddhybrider. Bilen ansluts 

till elnätet genom en laddkabel som kopplas till en laddstation.  

Laddstationerna ansluts till elnätet och matas därför med växelström (AC). Ett batteri ska laddas med 

likström (DC) och därför måste strömmen först likriktas innan batteriet kan laddas. Vid laddning med 

växelström används en inbyggd likriktare i bilen, en s.k. On Board Charger (OBC), som likriktar 

spänning och ström. Vid laddning med likström sitter likriktaren istället laddstationen. (3)  

Vid val av laddstation finns många olika parametrar att ta ställning till. Först bör lämplig laddeffekt 

för platsen väljas och eventuell utformning på laddstationen, vilken eller vilka kontakter som skall 

finnas samt om stationen ska ha en lös eller fast kabel. Val av laststyrning för effektmatningen eller 

liknande åtgärder kan vara aktuellt. Nedan ges beskrivning till de valmöjligheter som finns med bra 

tips att tänka på. 

 

3.1  Laddtyper 

Laddning av elfordon kan ske med olika laddeffekter vilket resulterar i olika långa laddtider. En hög 

laddeffekt ger kortare laddtid och en låg laddeffekt ger längre laddtid. Det finns inga tydliga 

definitioner vad de olika laddtyperna innebär, men de kan beskrivas enligt nedanstående. 

 

3.1.1  Normalladdning 

Normalladdning är den idag vanligaste laddtypen och laddar med låg laddeffekt. En normalladdning 

kan ta upp till flera timmar för att ladda fullt ett batteri och är därför lämplig att använda i hemmet 

under natten eller på jobbet under dagen. Vanligt är att denna laddning sker med enfas växelström. 

 

3.1.2  Semisnabbladdning 

Semisnabbladdning kan beskrivas som en ”snabb normalladdning”. Laddeffekten är ungefär tre till 

fem gånger högre än för normalladdningen. Semisnabbladdning kan ske med både enfas och trefas 

växelström, men också med likström. Denna laddtyp är lämplig att använda på offentliga laddplatser 

där parkeringstiden är mellan 30 minuter till några timmar.     
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3.1.3  Snabbladdning 

Snabbladdning är laddning som ska gå snabbt, d.v.s. laddningen sker med hög effekt. Det finns ingen 

bestämd definition av hur lång tid laddningen ska ta. En riktlinje är att det ska vara möjligt att vänta 

vid bilen medan den laddas och därför bör laddtiden inte överstiga 20 minuter.  Det kan ändå vara 

bra att placera en snabbladdstation där det finns möjlighet att uträtta ett kortare ärende för att 

laddtiden ska upplevas som mer effektiv. Lämpligt är att det finns liknande utbud som vid en 

bensinstation där det enkelt går att köpa lättare mat, tidningar, kaffe eller te samt ett serviceutbud 

för bilen.  

Snabbladdning är ett mycket effektivt sätt att ladda bilen på under sommaren. När det är kallare ute 

klarar inte bilens batteri den höga laddeffekten som därmed blir mycket lägre. Som mest kan en 

femtedel av den maximala laddeffekten användas vid kallare temperatur.  

Det finns elbiltillverkare som rekommenderar att undvika att snabbladda allt för ofta. De menar att 

snabbladdning bör ses mer som en nödladdning och inte ingå i ett vardagligt laddbeteende då det 

kan vara skadligt för bilens batteri. Detta är förhoppningsvis något som kommer att förbättras i 

framtidens elbilar. 

 

3.2  Laddstationens utformning och funktion 

En laddstation kan innebära en laddstolpe som står på ett fundament eller monteras på vägg, en 

laddbox som sitter fastmonterat på väggen eller en laddstation för laddning av likström. En 

laddstation är utrustad med ett eluttag eller fast kabel med laddhandske. Laddstationen kan även 

vara utrustad med accessystem och fjärrövervakning. Accessystem kan användas för identifiering av 

användare eller till olika betalningsmetoder för betalning av laddning. Läs mer om detta under 4.4 

Betalningssystem och access. Fjärrövervakning kan användas till att uppgradera laddstationens 

programvara eller sköta driften, t.ex. laststyra eller att starta och avsluta laddning. 

 

3.2.1  Laddstolpe 

En laddstolpe används för normal- och semisnabbladdning av växelström vanligtvis upp till 32 A. 

Laddstationens utseende skiljer sig åt beroende på leverantör, men gemensamt är att den monteras 

på marken eller vid behov på väggen och är utrustad med antingen en eller flera kontakter alternativt 

fasta kablar med laddhandske (laddkontakt). Figur 3 visar exempel på två laddstolpar från olika 

leverantörer. Båda är monterade på fundament. Den vänstra laddstolpen är utrustad med fasta 

laddkablar och den högra med kontakter. Läs mer om fasta eller lösa laddkablar under kapitel 3.6 

Jämförelse mellan lös och fast laddkabel. 
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Figur 3. Laddstolpar på fundament. Stationen till vänster med  

fasta laddkablar. Stationen till höger med kontakter. 

 

 

3.2.2  Laddbox 

En laddbox fungerar på liknande sätt som en laddstolpe, men den är istället utformad för att 

monteras på väggen. Den är därför lämplig att använda i parkeringshus eller garage där utrymmet är 

begränsat. Det finns två typer av laddboxar. Den ena varianten bygger på att använda samma teknik 

och utrustning som för en laddstolpe, men istället för att montera laddstationen på ett fundament, 

monteras den på väggen. Den andra är istället en s.k. wallbox som kan användas på samma sätt som 

laddstolpen, men den innehåller inte något system för access- eller fjärrkommunikation och kan 

därför inte uppgraderas via fjärr, laststyras eller installeras för betalsystem. Wallboxen är därför 

mycket billigare i inköp. Figur 4 visar ett exempel på hur en laddbox kan se ut.   

 

 

Figur 4. Laddbox utrustad med fast laddkabel. 
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3.2.3  Laddstation för likströmsladdning 

En laddstation för likströmsladdning används främst vid snabbladdning men kan även användas vid 

semisnabbladdning med likström. Laddstationen innehåller en likriktare och komponenter som tål 

hög spänning. Därför blir denna station större än en laddstolpe. Laddstationens utseende och 

uppbyggnad kan variera efter både leverantör och önskemål. En del laddstationer innehåller alla 

komponenter i samma station. Då dessa stationer kan upplevas som något skrymmande finns 

möjligheten att placera likriktaren i en del för sig utanför laddstationen. Denna del kan därmed 

placeras väl gömd. Den synliga laddstationen ser därmed mindre och smidigare ut. Se figur 5. En 

annan fördel med att dela upp laddstationen är att det ljud som alstras vid likriktningen försvinner 

från laddplatsen.  

Det är även möjligt att utrusta en laddstation för likströmsladdning med en laddkabel för 

semisnabbladdning med växelström. 

 

                         
Figur 5. Snabbladdstationer. Till vänster en snabbladdstation där alla komponenter finns i samma skåp.  

Till höger en snabbladdstation där komponenterna är uppdelade i två skåp. 
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3.3  Laddtid, ström och effekt 

Den tid det tar att ladda ett batteri beror på hur stort batteriet är, hur urladdat det är och vilken 

effekt laddningen har. Laddeffekten beror på utmatad spänning och ström från laddstationen. För 

laddning med likström och enfas växelström beräknas laddeffekten enligt ekvation [1]. För laddning 

med trefas växelström beräknas laddeffekten enligt ekvation [2]. 

DC och enfas AC:           [1] 

trefas AC:    √        [2] 

där P är laddeffekten [W], U är spänningen [V], I är strömmen [A] och cos φ är effektfaktorn. (4) 

Effektfaktorn antas vara ett.  

Alla laddstationer kopplas till lågspänningsnätet. Vid laddning med enfas blir spänningen 230 V och 

vid laddning med trefas blir spänningen 400 V. 

Vid presentationer av laddtid för ett batteri är det vanligt att ange den tid det tar att ladda ett tomt 

batteri till 80 % av full laddning, men en sådan laddning tillhör inte en normal användning av ett 

elfordon. Istället bör laddtiden presenteras utifrån ett mer verklighetstroget perspektiv där batteriet 

inte är helt tomt.   

Tabell 2 visar beräknade laddeffekter för laddning av 10 kWh som motsvarar 5 mils körning. De olika 

laddtyperna finns även representerade i tabellen.   

Tabell 2. Laddeffekt och laddtid för laddning av 10 kWh vid olika styrka på spänning och ström. 

 Ansluten 

spänning 

Ström-

matning 
Laddeffekt Laddtid Laddtyp 

Enfas (AC) 
230 V 10 A 2,3 kW 4 h 20 min 

 Normalladdning 230 V 16 A 3,7 kW 2 h 40 min 

Trefas (AC) 400 V 6 A 4,2 kW 2 h 20 min 

Enfas (AC) 230 V 32 A 7,4 kW 1 h 20 min 

Semi-

snabbladdning 

Trefas (AC) 400 V 16 A 11 kW 54 min 

CHAdeMO/CCS (DC) 400 V 32 A 20 kW 30 min 

Trefas (AC) 

400 V 32 A 22 kW 27 min 

400 V 43 A 30 kW 20 min 

400 V 63 A 44 kW 14 min 
Snabbladdning 

CHAdeMO/CCS (DC) 400 V 125 A 50 kW 12 min 

 

I tabellen anges ingen laddtid för laddning med 6 A enfas då laddeffekten är för låg för att bilen ska 

kunna laddas.    

Batteriet laddas med full effekt den första tiden och sedan med en lägre effekt för att göra det mer 

skonsamt för batteriet. Det är därför svårt att säga exakt hur lång tid det tar att ladda ett batteri fullt. 

Laddningen kan när som helst avbrytas vilket gör det möjligt att snabbladda endast några minuter 

och få några extra mils räckvidd.  
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3.4  Laddsäkerhet 

Enligt internationell och svensk standard IEC/SS-EN 61851-1 gäller vissa säkerhetsnivåer vid laddning 

av elfordon. Dessa säkerhetsnivåer är uppdelade i Mode 1-4. För samtliga säkerhetsnivåer krävs ett 

jordat uttag.    

Mode 1 

Mode 1-laddning är laddning med en vanlig kontakt i ett standarduttag för både enfas och trefas. 

Strömstyrkan är som högst 16 A, men rekommenderat är att använda maximalt 10 A för Mode 1. Ska 

laddning ske med 16 A bör Mode 3 användas.  

Ett problem med användning av ett vanligt standarduttag är att avgöra om uttaget är jordat eller 

inte. Användaren bör känna till uttaget för att kunna vara helt säker. Denna bristande säkerhet är 

anledningen att laddning med Mode 1 är förbjudet i vissa länder. Det blir också allt vanligare att 

denna typ av laddning inte är möjlig att använda i våra elbilar och laddhybrider. (5) 

Mode 2 

Mode 2-laddning kan användas i ett vanligt hushållsuttag i laddstolpen. På sladden sitter en 

kontrolldosa som kommunicerar med bilen. Kontakten som kopplas in i bilens el-intag är därför 

utrustad med kommunikationskomponenter. Kommunikationen vid Mode 2 laddning är den samma 

som för Mode 3-laddning. Mode 2 är säkrare laddning än Mode 1 och kan användas för laddning upp 

till 32 A, både enfas och trefas. 

Ett problem som upptäckts med Mode 2-laddning är att kontrolldosan som sitter mycket nära 

kontakten i stolpen ger en tung mekanisk belastning på kontakten. Detta sliter på materialet och 

konstruktionen. I framtiden är förhoppningen att kontrolldosans vikt ska reduceras och på så sätt ska 

detta problem kunna undvikas. En annan lösning som börjat användas är att kontrolldosan placeras 

på en hylla på laddstationen. Därmed hänger inte dosans tyngd i sladden och sliter på kontakten.  

Mode 3 

Mode 3-laddning är den idag säkraste laddningen och därför också den rekommenderade. Vid Mode 

3 laddning används en informationskabel från laddstationen till bilen som gör att dessa kan 

kommunicera med varandra. Skillnaden mellan Mode 2 och Mode 3 är att Mode 3 använder ett 

speciellt uttag även i stolpen och en högre strömstyrka kan tas ut. Vid användning av fast laddkabel 

är det Mode 3 som används.  

Mode 4 

Mode 4-laddning används vid laddning med likström och är därmed den laddsäkerhet som används 

vid snabbladdning. Laddkabeln är fastmonterad i laddstationen och kommunikationen sker på 

liknande sätt som vid Mode 3.  
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3.5  Laddkontakter 

Kontakter bland elfordon är en mycket omdiskuterad fråga som lätt kan upplevas som något 

förvirrande. Kontakterna avser dels de kontakter som används för anslutning mellan bilen och 

laddkabeln, men också de kontakter som används vid anslutning mellan laddkabel och laddstation. 

Laddstationen kan även utrustas med fast kabel med laddhandske och då gäller kontakterna endast 

anslutningen mellan bil och kabel. Läs mer om fasta kablar i kapitel 4.4 Jämförelse mellan lös och fast 

laddkabel.   

Det finns många olika kontakter som kan användas vid laddning. Dessa kontakter skiljer sig åt 

beroende på om laddningen sker med enfas eller trefas, vilken strömstyrka som ska användas och 

om kommunikation mellan laddstationen och bilen ska användas. Vid installation av laddstation 

måste beslut tas om vilken kontakt laddstationen ska utrustas med. Detta bör göras med hänsyn till 

de elfordon som ska använda laddstationen.  

Nedan följer en utredning av vilka kontakter som finns och används vid laddning av elbilar och 

laddhybrider.  

 

3.5.1  Laddkontakter för normalladdning  

För normalladdning används idag ett antal olika kontakter. Dessa är: 

 Typ 1 

 Typ 2 

 Schuko (hushållskontakt) 

Alla elbilar och laddhybrider är utrustade med elintag för antingen Typ 1 eller Typ 2. På varje 

laddkabel måste därför finnas en kontakt för Typ 1 eller Typ 2 i den ände som kopplas in i bilen. I det 

fall laddstationen är utrustad med fast kabel skall därför laddhandsken på kabeln vara utrustad med 

kontakt för antingen Typ 1 eller Typ 2. I det fall där laddkabeln är lös och därför ska kopplas in i 

laddstationen kan kontakten mellan laddkabeln och stationen vara av Typ 1, Typ 2 eller Schuko 

(hushållskontakt).  

Nedan redovisas kort de tre kontakternas egenskaper och utseende. 
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Typ 1 

Typ 1 är en kontakt från USA för laddning med enfas som även kallas Yazaki. Den kan ladda med upp 

till 32 A och har signalstift för kommunikation. Denna kontakt finns idag i vissa elbilar. Då den endast 

kan användas för laddning med enfas kommer den förmodligen inte bli en av de framtida 

laddkontakterna i Europa. Kontakten kallas även Yazaki. Se figur 6. 

 
Figur 6. Typ 1. Till vänster uttag i fordon. Till höger kontakt på laddhandske. 

 

Typ 2 

Typ 2 är en tysk kontakt som klarar att ladda med både enfas eller trefas. Vid trefas klarar kontakten 

upp till 63 A och vid enfas 70 A. Kontakten har två signalstift. Denna kontakt blir förmodligen 

standard framöver för laddning av elfordon i Europa. Se 3.8 Rekommendationer enligt ACEA. 

Kontakten kallas även Mennekes. Se figur 7. 

 
Figur 7. Typ 2. Till vänster uttag i fordon. Till höger kontakt på laddhandske. 

 

Schuko 

För laddning med enfas är det vanligt att använda Schuko-kontakten som är vår jordade 

hushållskontakt, se figur 8. Den är lättanvänd eftersom den passar i alla hushållsuttag och därför är 

det enkelt att hitta plats att ladda på. Den är däremot inte rekommenderad att använda för laddning 

av fordon eftersom den saknar kommunikation och den kan slitas vid laddning under lägre tid, 

speciellt vid strömmar på 16 A. (6)  

 

Figur 8. Schuko. Jordad hushållskontakt för enfas. 
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Det är även möjligt att använda CEE-don för anslutning mellan laddstationen och laddkabeln. Dessa 

är inte rekommenderade men det förekommer fortfarande att dem används och därför följer nedan 

en beskrivning av dessa.  

 

CEE-don 

CEE-don är våra industrikontakter. Enfasladdning med strömstyrka på 16 A kan ske med den blå 

industrikontakten för enfas. För trefasladdning kan den röda industrikontakten användas. Se figur 9. 

Användning av industrikontakterna vid laddning av elfordon är inte rekommenderat eftersom de 

saknar kommunikation. De är även olämpliga i användarsynpunkt då de kan vara trögt att koppla lös 

kontakten från laddstationen.  

               
Figur 9. CEE-don, industrikontakter. Till vänster, blå industrikontakt för enfas. Till höger, röd industrikontakt för trefas. 

 

3.5.2  Laddkontakter för snabbladdning  

För snabbladdning finns i framtiden tre olika kontakter. Dessa är: 

 CHAdeMO 

 Typ 2 

 Combo T2 

Idag används främst CHAdeMO eftersom det ännu inte kommit ut några fordon som kan hantera 

snabbladdtekniken för de övriga två kontakterna, men detta kommer att dyka upp mycket snart. 

CHAdeMO-kontakten används för snabbladdning med CHAdeMO-tekniken. Snabbladdning med 

kontakterna Typ 2 eller Combo T2 sker med Combined Charging System (CCS). Snabbladdning med 

kontakten Typ 2 kan även ske med Chameleon. Se nedan.  

CHAdeMO 

CHAdeMO är en japansk lösning som laddar med likström upp till 50 kW. Den har tio stift där de två 

största är strömledande stift och de åtta övriga används för kommunikation. Se figur 10.  

Laddning sker med spänning och ström på upp till 500 V och 120 A. Detta gör att säkerheten vid 

användning måste vara hög. Innan CHAdeMO-laddaren spänningssätter laddkabeln genomförs flera 

olika kommunikationstest mellan laddstationen och bilen för att säkerställa att kontakten är korrekt 

ansluten till bilen och att sladden är hel och fullständigt isolerad. Först när alla tester är genomförda 

och godkända kan laddningen påbörjas.  
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Figur 10. Kontakt för snabbladdning med CHAdeMO. 

CHAdeMO-laddaren kommunicerar med en styrenhet i bilen som känner av batteriets tillstånd och 

temperatur. När batteriet når 80 % från att vara fulladdat sänks laddeffekten för att skydda batteriet. 

Kommunikationen sker med mellanrum på 200 ms vilket gör att bilen aldrig kommer att ta emot för 

hög ström som kan ha negativ inverkan på batteriet. (7) 

 

Combined Charging System (CCS)  

CCS är en teknik som klarar att ladda med både växelström och likström. Det är en global öppen 

standard och kallades tidigare för Combo2. En bil med CCS har ett elintag som är utformad för att 

passa två typer av kontakter. Se figur 11. I elintagets övre del kan en kontakt av Typ 2 anslutas för 

normal- och semisnabbladdning med växelström. I kontaktens nedre del kan en kontakt för 

snabbladdning med likström anslutas, kallad Combo T2. Combo T2 använder samma 

kommunikationsstift som Typ 2 och därför finns dessa stift även i denna kontakt. Denna teknik 

utvecklas även för USA där kontakten för växelström istället baseras på Typ 1. 

CCS är numer en global standard som flertalet biltillverkare valt att använda i de kommande 

elbilarna. Bland dessa finns Audi, BMW, Ford, GM (där ingår bland annat Chevrolet), Porsche och 

Volkswagen (8). Däremot finns ännu ingen bil som kan använda likströmskontakten för 

snabbladdning.  

Laddeffekten vid likströmsladdning med CCS är ännu inte standardiserad, men det blir inte lägre än 

50 kW.   

 

 
Figur 11. Kontakter för laddning med CCS. Kontakten till vänster är Typ 2 och används för laddning med växelström (AC). 

Kontakten till höger är Combo T2 och används för laddning med likström (DC). 
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Chameleon 

Chameleon är Renaults patenterade laddteknik som laddar med trefas växelström genom en Typ 2 

kontakt. Renault har valt att använda den redan befintliga likriktaren i bilen för att likrikta 

växelströmmen. Likriktaren i bilen används ursprungligen för att ladda batteriet vid bland annat 

inbromsningar. Genom att använda likriktartekniken inne i bilen behövs ingen likriktare i 

laddstationen som därmed blir mindre. Även laddkabeln kan göras tunnare.  

Tekniken för Chameleon är fortfarande under utveckling och det återstår att se om det kommer att 

bli någon framgång. Förhoppningen är att det ska vara möjligt att kunna ladda 63 A med trefas 

växelström, vilket resulterar i 44 kW.  

 

3.5.3 Laddkontakter för semisnabbladdning  

Semisnabbladdning kan ske med både växelström och likström. Kontakterna är desamma som 

används vid normal- eller snabbladdning.  

För semisnabbladdning med växelström kan följande kontakter användas: 

 Typ 1 

 Typ 2 

För semisnabbladdning med likström kan istället följande kontakter användas: 

 CHAdeMO 

 Combo T2 

 

3.5.4  Aktuella laddkontakter i våra elbilar 

Eftersom det hittills inte funnits någon standard för vilken kontakt som skall gälla för samtliga elbilar 

och laddhybrider har biltillverkarna valt olika kontakter.  Nedan följer en sammanställning med de 

elbilar som idag finns tillgängliga på den svenska marknaden och de som planeras dyka upp, vilken 

typ av laddkontakt och snabbladdningsteknik de har samt om de ingår i elbilsupphandlingen. Se 

tabell 3.  

Frågetecken finns angivet på flertalet ställen i tabellen där information saknas. Det kan vara näst intill 

omöjligt att få fram information om kommande bilmodeller som biltillverkaren inte vill avslöja. Det 

händer att informationen från olika källor skiljer sig från varandra och därför reserveras tabellen 

nedan för eventuella fel.  
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Tabell 3. Elbilar och laddhybrider tillgängliga på den svenska marknaden. 

 
Normalladdning 

kontakt 

Snabbladdning 

kontakt 
Trefas 

Elbilsupp-

handlingen 

Rena elbilar    

BMW i3* Typ 2 Typ 2/Combo T2 X  

Citroën Berlingo Electric* Typ 1 CHAdeMO   

Citroën C-Zero Typ 1 CHAdeMO  X 

Fiat E CAR 500 EV Schuko -   

Ford Focus Electric* Typ 2 -   

Mercedes-Benz Vito E-CELL Typ 2 -   

Mitsubishi i-MiEV Typ 1 CHAdeMO  X 

Nissan e-NV200*/** Typ 1 CHAdeMO   

Nissan LEAF** Typ 1 CHAdeMO   

Peugeot iOn Typ 1 CHAdeMO   

Peugeot Partner Electric* Typ 1 CHAdeMO   

Renault Fluence Z.E.* Typ 2 Typ 2 X X 

Renault Kangoo Z.E.*** Typ 1 -  X 

Renault ZOE* Typ 2 Typ 2 X  

Tesla Model S* ***** Tesla   

Volkswagen e-Up!* Typ 2 Typ 2/Combo T2 X  

Volkswagen e-Golf* Typ 2 Typ 2/Combo T2 X  

Volvo C30 Electric**** Typ 1 -   

Volvo C30 (Siemens version)* Typ 2 Typ 2 X  

Laddhybrider     

Chevrolet Volt Typ 1 -  X 

Fisker Karma ? -   

Mitsubishi Outlander ? CHAdeMO  X 

Opel Ampera Typ 1 -   

Toyota Prius Plug-in Typ 1 -   

Volvo V60 hybrid Typ 2 -   

* Kommande (bilarna kan vara lanserade i andra länder) 

** Kommande modeller är utrustade för laddning med enfas 32 A  

*** Finns i flera varianter, utrustade med adapterkabel Typ 1 - Typ 2  

**** Tillverkningen är avslutad 

***** Kommer med Typ 2, kontakt eller adapterkabel ej bestämt 

 

I tabellen kan ses att nästan alla bilar som är tillgängliga idag har Typ 1 kontakt. Däremot kommer så 

gott som alla nya modeller vara utrustade med Typ 2 kontakt och det är också den utvecklingen som 

förväntas. Volvo V60 laddhybrid är bland de första bilarna som laddas med Typ 2 kontakt och den har 

nyligen börjat levereras till kunderna.  

Volvo har ett samarbete med Siemens där de tagit fram en ny version av Volvo C30 electric som kan 

laddas med 32 A trefas och har därför Typ 2 kontakt. Bilarna ska nu testas och utvärderas. Visar det 

sig fungera bra är det troligt att det utvecklas fler bilar med denna laddteknik framöver. 

Många bilar som finns idag laddar med maximalt 15-16 A enfas, men detta börjar utvecklas bilar som 

klarar mer.  
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3.6 Jämförelse mellan lös och fast laddkabel 

Laddkabeln kan vara lös eller fast, förutom vid laddning med likström då kabeln alltid är fast. En lös 

kabel har två kontakter i var sin ände, den ena som ansluts till bilens elintag och den andra till 

laddstationens eluttag. En lös laddkabel tillhör bilen precis som sladden till motorvärmaren och 

bilföraren tar själv med sig kabeln till laddstationen. En fast kabel är fastmonterad i laddstationen 

och har därför bara en kontakt som ansluts till bilens elintag. Här behöver föraren inte ta med sig en 

egen sladd. 

Fördelar med fast kabel i laddstationen 

De två främsta fördelarna med fast kabel är hanteringen och bilens fasta anslutning till elnätet. 

Eftersom kabeln är fastmonterad i laddstationen blir kontakten som ansluts till bilens elintag en 

direkt anslutning till elnätet. Det gör att drift och underhåll som uppdateringar av programvaran i 

laddstolpen kan fjärrstyras. Det är också fördelaktigt vid eventuella betalningssystem.  

Hanteringen underlättas då föraren inte behöver ta med sig en egen kabel som ska lyftas i och ur 

bilen för varje laddning. Då en kabel för laddning av minst 16 A kräver Mode 3 blir kabeln tjock och 

tung att handskas med.     

Stöldrisken av kabeln försvinner vid val av fastmontering. Just stöldrisken av laddkabeln har varit ett 

problem bland annat vid den laddstation i Helsingborg som drivs av solceller. Där har laddkablarna 

vid flera tillfällen blivit stulna och slängda i en sjö i närheten. Laddkablar med Mode 3 kan inte 

användas till någonting annat än att ladda elfordon, men de är dyra och därför kostsamt att behöva 

köpa nya.  

Vid byte av kontakt i laddstationen är det betydligt billigare om stationen har fast kabel än om 

stationen endast är utrustad med en kontakt.   

Fördelar med kontakt i laddstationen 

Den främsta fördelen med en kontakt i laddstationen är möjligheten att kunna använda en 

adapterladdkabel till kontakten. Genom att använda en adapter kan en bil som inte är utrustad med 

samma kontakt som laddstationen ändå laddas. En laddkabel med adapter kan t.ex. ha en Typ 1 

kontakt i ena änden och en Typ 2 kontakt i den andra. Till vissa bilar är det möjligt att köpa en sådan 

kabel som är utrustad med två olika kontakter. Montering av en adapter på bilsidan är förbjudet 

enligt IEC 61851 på grund av säkerhetsmässiga skäl och därför finns inte denna möjlighet vid 

stationer med fast kabel. (9) 

En annan fördel vid val av kontakt i laddstationen är att det blir en komponent mindre som har behov 

av underhåll och som kan utsättas för en skada eller vandalisering. Dessa eventuella problem läggs 

istället på bilägaren.   
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3.7  Valmöjligheter vid köp och installation av en laddstation  

För att summera de olika valmöjligheter som finns vid köp och installation av en laddstation följer här 

en kortare beskrivning. 

Först bör det klargöras om laddplatsen ska erbjuda normal- till semisnabbladdning eller 

snabbladdning. Ska det vara snabbladdning används idag endast CHAdeMO-laddning, men CCS-

tekniken är på ingång även om det fortfarande är något osäkert. Ska laddningen istället vara normal- 

till semisnabb finns många olika valmöjligheter.  

Typ av kontakt bör bestämmas med hänsyn till de bilar som ska använda laddstationen. Om detta 

innebär behov av både Typ 1 och Typ 2 kontakt kan båda kontakterna väljas för laddplatsen. 

Laddstolpar och laddboxar kan vid önskemål vara utrustade med kontakter för att ladda två bilar 

samtidigt. I dessa fall kan den ena kontakten vara Typ 1 och den andra Typ 2. Observera att en 

kontakt kan betyda både ett uttag i laddstolpen eller den kontakt som sitter på laddkabeln, d.v.s. 

laddhandsken.  

Säkringsstorlek bör installeras för önskat maximalt effektuttag. För Schuko är detta 16 A, 230 V. För 

kontakterna Typ 1 och Typ 2 är det inte lika självklart. Eftersom de flesta bilar idag inte kan ta emot 

mer än 16 A enfas räcker finns ännu inget behov av en större installation, men för att bygga och 

förbereda för framtidens laddbehov kan det vara lämpligt att installera 32 A trefas. Då behöver inte 

arbetet göras om i framtiden när laddbehovet ökar. Kostnaden att dra kabel för 16 A jämfört 32 A är 

försumbart. Det är arbetskostnaden som är det avgörande.  

Viktigt att tänka på vid installation är att ingen bil kan laddas med för hög effekt. Eftersom 

kommunikation används kommer bilen kommunicera med laddstationen och tala om hur hög effekt 

som kan användas. Därmed kommer laddeffekten aldrig bli för hög och kunna skada bilen, batteriet 

eller laddkabeln. Därför är det också möjligt att installera högre effekt i stolpen än bilarna klarar av.  

En sammanfattning av vilka val som finns visas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Sammanfattning av valmöjligheter vid köp och installation av laddstation. 

 Kontakt Strömmatning Ansluten spänning Laddkabel Utseende 

A
C

 

Typ 2 6 A 400 V Kontakt/Fast kabel Stolpe/Box 

Schuko 16 A 230 V Kontakt Stolpe/Box 

Typ 1 32 A 230 V Kontakt/Fast kabel Stolpe/Box 

Typ 2 32 A 230/400 V Kontakt/Fast kabel Stolpe/Box 

Typ 2 63 A 400 V Fast kabel Stolpe/Box 

D
C

 CHAdeMO/CCS 32 A 400 V Fast kabel Station 

CHAdeMO/CCS 125 A 400 V Fast kabel Station 
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3.8  Rekommendationer från europeiska biltillverkare 

ACEA, European Automobile Manufacturers´ Association, representerar 15 europeiska bil-, lastbil- 

och busstillverkare inom EU. Medlemmarna i ACEA konkurrerar på handelsmarknaden men 

samarbetar inom föreningen för att säkerställa en effektivare kommunikation och tillsammans fatta 

beslut om nya standarder och klassificeringar inom branschens olika områden.  

ACEA har tagit fram rekommendationer för standarder gällande laddning av elfordon. För 

normalladdning är dessa uppdelade i två faser, Fas 1 och Fas 2, se nedan. 

Fas 1 

Fas 1 avser rekommendationer för nuvarande laddteknik och bör ses som ett förberedande steg inför 

Fas 2.  

Till varje elbil ska minst en kabel medfölja med antingen Typ 2 kontakt, Mode 3 eller vanlig 

hushållskontakt, Mode 2. För laddning på offentliga laddstationer eller i hemmet rekommenderas 

Typ 2 kontakt med Mode 3. Laddning hemma kan även ske med en vanlig hushållkontakt eller 

industrikontakt om Mode 2 används.  

En laddstation som har fast kabel med Typ 2-handske ska även vara utrustad med Typ 2 kontakt. 

Detta för att de bilar som har annan kontakt än Typ 2 ska kunna använda den medföljande 

adapterladdkabeln och på så sätt kunna använda laddstationen.  

ACEA anser att det är acceptabelt att använda Schuko- och industrikontakterna under fas 1. Det är 

även accepterat att de olika bilarna är utrustade med olika laddkontakter. 

Fas 2 

Fas 2 syftar på en enhetlig europeisk standard som ska minska antalet lösningar på laddtekniken. 

Denna fas bör gälla alla nya elfordon från och med 2017. Under tiden får industrin tid att 

implementera dessa nya lösningar till deras teknikutvecklingsprogram och de får möjlighet att hinna 

genomföra nödvändiga åtgärder.  

Från och med 2017 ska samtliga elbilar och laddhybrider vara utrustade med uttag för Typ 2. Till varje 

bil skall det också medfölja en laddkabel med Typ 2 kontakt, Mode 3. Offentliga laddstationer skall 

vara utrustade med Typ 2, Mode 3.  

 

Semisnabb- och snabbladdning 

Rekommendationen är att alla bilar och snabbladdstationer ska vara utrustade med Typ 2 eller CCS-

uttag och kontakter. Eftersom det redan finns bilar och laddstationer som använder andra tekniker 

för snabbladdning, t.ex. CHAdeMO, ska utvecklingen av laddinfrastrukturen även innehålla 

laddstationer för dessa bilar. De vill inte omöjliggöra användandet av redan befintlig laddteknik. 
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4.  Laddinfrastruktur 
För att underlätta användandet av elbilar är det viktigt att det finns laddplatser att ladda bilen på. 

Antal laddplatser som behövs varierar beroende på antal elfordon som har behov av laddning och 

vart behovet finns. En laddinfrastruktur kan beskrivas som ett nätverk av laddplatser där 

laddstationerna är utplacerade med hänsyn till varandra och till laddbehovet. Laddplatserna i en 

laddinfrastruktur ska tillsammans göra det möjligt att använda elbilar på ett smidigt och inte allt för 

tidskrävande sätt.  

En laddinfrastruktur kan utformas på många olika sätt och vara mer eller mindre omfattande. Den 

bör innehålla ett flertal laddplatser på ställen där det är enkelt att komma åt laddstationerna.  

De vanligaste platserna att ladda elbilen på är hemma och på jobbet. Flera undersökningar har 

genomförts för att analysera laddbeteendet hos elbilsanvändare. I samtliga av fallen har laddning på 

offentliga laddplatser varit liten. I en undersökning som Vattenfall genomfört testade de olika 

beteenden vid användning av laddhybrider hos Vattenfall och Volvos personal. Endast 7 % av all 

laddning skedde på offentliga laddplatser. Övriga laddningar inträffade främst i hemmet eller på 

jobbet. (10)   

 

4.1  Befintlig laddinfrastruktur, utvecklingsprojekt och behov av utbyggnad 

Idag är det få platser i Sverige som har en utbyggd laddinfrastruktur. Östersund är den kommun inom 

landet som kommit längst med att införa denna teknik i samhället. De har baserat infrastrukturen på 

ett antal laddplatser som finns på olika ställen inom kommunen. De har även en snabbladdare för de 

som snabbt behöver öka räckvidden. Östersund ingår i Green Highway-projektet som bland annat ska 

skapa en möjlighet att köra fossilfritt mellan Trondheim och Sundsvall där eldrift ska vara ett 

alternativ.   

Laddinfrastrukturen i Sverige behöver utvecklas och byggas ut mer. En väl utbyggd laddinfrastruktur 

ökar tryggheten att använda elfordon. Idag är det många som avstår att köpa en elbil på grund av 

räckviddsångest. Räckviddsångest drabbar de som är oroliga att elbilens räckvidd inte ska vara 

tillräckligt lång. I Sverige är antalet laddplatser idag mycket begränsat och därmed kan bra planering 

av färdvägen krävas för att kunna ta sig ända fram. Det kan vara svårt eller mycket tidskrävande att 

idag åka längre sträckor med en elbil. Mellan städer finns oftast inga speciella laddplatser med 

möjlighet till snabbare laddning. Laddningen tvingas då ske med hushållskontakt och därmed blir 

laddeffekten låg och laddningen tar lång tid. En utbyggnad med fler laddplatser skulle underlätta 

användandet och i många fall skapa en möjlighet att välja elbilen framför ett annat alternativ. 

Det pågår ständigt olika projekt inom uppbyggnad och utveckling av laddinfrastruktur. Det kommer 

ofta ut nyheter från kommuner eller företag som installerat och ställt upp laddstationer för laddning 

av elfordon. Majoriteten av dessa har installerat en eller flera laddstolpar med hushållsuttag vilket är 

ett litet steg i rätt riktning. Tyvärr ger det inte mycket för en fungerande laddinfrastruktur då 

laddplatser med högre laddeffekt är mer användbart vid publika laddplatser. Däremot blir det allt 

vanligare att det installeras snabbladdstationer runt om i landet.  

Ett projekt som är under utveckling och kan komma att bli användbart är de elektriska vägarna. 

Tekniken bygger på strömförande skenor i vägbanan eller luftledningar ovanför körbanan som främst 
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tyngre fordon kan ansluta sig till. Fordonet matas med ström under färden och behöver därför inte ta 

energin från batteriet. Detta är tänkt att användas längs motorvägar och mer trafikerade vägar.  

En typ av laddplats som varit under utveckling är de s.k. battery swap stations, eller 

batteribytesstation. På en sådan station byts elbilens urladdade batteri ut mot ett som är fulladdat. 

Better Place heter företaget som utvecklat denna laddteknik. Det har genomförts flertalet projekt 

och test av dessa stationer. Renault har använt sig av denna laddteknik för deras Fluence Z.E. som 

därmed blev den första moderna elbil att använda batteribytestekniken, men p.g.a. bristande 

intresse för denna laddteknik har de valt att avsluta detta samarbete och i fortsättningen ladda 

bilarna från laddstationer.   

Vid uppbyggnad av en laddinfrastruktur är det viktigt att den passar så många som möjligt. 

Infrastrukturen ska lämpa sig för de som arbetar i området, för de som är på besök, för de som är på 

genomresa, för de som gärna kan ladda länge och för de som har mer bråttom. Därför är det viktigt 

att det finns många olika typer av laddmöjligheter på olika platser.  

 

4.2  Placering av laddstationer 
Det finns två olika tillvägagångssätt att välja laddplats. Antingen sker detta med hänsyn till ett 

specifikt laddbehov eller efter önskan om ökat antal laddplatser. 

Val av laddplats med hänsyn till specifikt laddbehov 

Vissa platser kan ha ett särskilt laddbehov.  Det kan vara på en kundparkering där företaget vill 

erbjuda sina kunder att ladda elbilen under besöket, en företagsparkering för laddning av företagets 

egna elfordon eller på en parkeringsplats där en biluthyrningsfirma har sina elbilar parkerade.  I dessa 

fall är laddplatsen självklar, däremot kan den exakta placeringen av laddstationen behöva planeras. 

Stationen bör placeras där den är lättillgänglig för att underlätta för användaren. Laddstationen bör 

placeras väl synligt. Det kan t.ex. vara nära företagets entré.   

Val av laddplats med hänsyn till önskan om utbyggd laddinfrastruktur 

Denna metod används oftast av kommuner eller lokala energibolag som vill vara med och bygga upp 

en laddinfrastruktur i deras område för att underlätta användningen av elbilar och laddhybrider.  

En laddinfrastruktur bör byggas upp på ett sätt så den passar många olika typer av laddbehov. Den 

ska vara användbar för privatpersoner och anställda, varierande laddbeteende, olika bilmodeller och 

önskemål om parkeringstid samt lämpa sig för framtida behov. En väl fungerande laddinfrastruktur 

bör innehålla någon eller några snabbladdstationer och ett antal laddstationer för normal- till 

semisnabbladdning. En bra uppbyggnad ger möjlighet att ladda bilen på de flesta ställen där föraren 

kan tänkas stanna till: vid jobbet, lunchrestaurangen, mataffären, banken, köpcentret, träningar, 

skolan, sjukhuset, äldreboendet, o.s.v. Finns det möjlighet att ladda vid alla dessa ställen kan 

batteriet laddas ofta.   

Offentliga laddstationer är viktigt att placera synligt och lättillgängligt så de är enkla att hitta och 

svänga in till. Däremot kan viss hänsyn ges till laddplatsens placering i förhållande till det befintliga 

elnätet då installationskostnaderna kan variera kraftigt mellan olika placeringsalternativ. Läs mer om 

installationskostnader i kapitel 4.5 Kostnader vid uppbyggnad och drift av laddinfrastruktur. 
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4.3  Skyltning av laddplatser 

För att öka uppmärksamheten och göra det enklare att hitta laddstationerna är det viktigt att skylta 

ordentligt. Bensinstationer skyltas väl från vägarna för att det ska vara enkelt att hitta dem och det 

samma bör gälla för laddstationer. Det finns ingen standard för hur skyltningen in till laddplatserna 

ska se ut och därför finns flera varianter på vägskyltar som informerar om möjlighet att ladda. 

Själva laddplatsen bör skyltas tydligt. Transportstyrelsen har tagit fram en skylt som visar vart 

bilägaren kan parkera och ladda sin elbil eller laddhybrid. Se figur 12. Användning av skylten 

reserverar därmed parkeringsplatsen för enbart elbilar och laddhybrider då innebörden förbjuder 

övriga fordon att parkera på platsen. Det är även möjligt att använda andra skyltar med egna motiv 

eller text som informerar om laddmöjligheten.   

 
Figur 12. Transportstyrelsens skylt för laddplats. 

En snabbladdstation kan vara bra att skylta lite extra för att öka dess synlighet. Den bör även få skydd 

mot yttre påfrestningar som regn, snö och vind. Figur 13 visar hur skyltning och skydd mot väder har 

utförts vid en snabbladdstation i Östersund. Stationen har fått en vägg som stoppar mot vind samt 

ett tak mot regn och snö. I taket sitter LED-belysning som lyser upp stationen när det är mörkt.  

 
Figur 13. Skyltning av snabbladdstation i Östersund. 

En annan typ av skyltning som kan användas är att i parkeringsrutan markera att platsen endast avser 

laddbara elfordon. På Siemens företagsparkering i Upplands Väsby har de valt att markera 
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parkeringsrutorna med en laddsymbol. I Östersund har de valt att skriva ”EL” och måla hela rutan 

grön. Se figur 14. 

       
Figur 14. Exempel på markering av laddplats. Till vänster visas Siemens markering. Till höger visas Östersunds markering. 

 

4.4  Marknadsföring av laddinfrastruktur 
Att marknadsföra laddinfrastrukturen ökar dess uppmärksamhet. Ett sätt att marknadsföra en 

laddinfrastruktur är att använda ett gemensamt tema för laddplatserna inom infrastrukturen. Det 

kan vara en färg, ett visst utseende eller ett namn.  

I Östersund använder de Green Highway-projektet. På 

skyddet av snabbladdstationen i figur 13 syns tydligt 

projektnamnet. Även den grön-gula färgningen på skyltens 

tak är utmärkande för projektet. Ett annat exempel på 

tema för marknadsföring är Elbil Dalarna som använt den 

dalahäströda färgen som grund och sedan målat 

dalakurbitsar på samtliga laddstolpar som ingår i projektet. 

Se figur 15. De har även en hemsida där det finns 

information om samtliga av deras laddplatser i Dalarna.  

Uppladdning.nu är en gratis internettjänst som visar kartor 

över laddplatser med information om vilken typ av 

laddning det finns på de olika platserna. Vem som helst 

kan anmäla och ladda upp information om en laddplats på 

sidan. Den fungerar för hela världen men används främst 

inom Sverige. Genom att ladda upp information och 

placering av laddstationerna på uppladdning.nu blir 

informationen mer lättillgänglig jämfört om endast en 

lokal hemsida används. Detta gäller främst för de som 

normalt vistas i området. 

 

 

  

Figur 15. En av Elbil Dalarnas laddstolpar. 
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4.5  Kostnader vid uppbyggnad och drift av laddinfrastruktur 

Vid uppbyggnad och drift av en laddinfrastruktur finns vissa kostnader. Dessa beskrivs nedan. 

Planering och projektering 

Planeringen innefattar det planeringsarbete som utförs. Det kan innebära att utreda hur 

laddinfrastrukturen ska se ut, vilka laddstationer som ska väljas och vilken utrustning de ska vara 

utrustade med. Vid projekteringen planeras uppbyggnaden mer i detalj. Det ska utformas ritningar 

för hur laddplatserna ska se ut och vart de nya kablarna ska dras.  

Upphandling av laddstationer och eventuella tjänster 

Upphandling av laddstationer måste göras. Det kan även vara aktuellt att upphandla vissa tjänster 

som installation av laddstationerna, service och underhåll av dessa. Även ombyggnation av den 

blivande laddplatsen kan bli aktuellt och då kan en upphandling av bygg- och anläggningsfirma vara 

nödvändigt.  

Laddstationer 

Priset på en laddstation beror på vilken laddeffekt stationen ska leverera, om det ska vara likström 

eller växelström och vilka kontakter/kablar som ska erbjudas. Priset kan även variera mellan olika 

leverantörer. I tabell 5 nedan finns ungefärliga priser för de olika laddstationerna. Priserna är 

framtagna med hänsyn till de priser som flertalet svenska leverantörer erbjuder men är också något 

överdrivna för att de inte ska bidra till en för låg kostnadsuppskattning.  

Tabell 5. Ungefärliga priser för de olika laddstationerna. 

Laddstation à pris exkl. moms 

Snabbladdstation max 50 kW (DC)  

   CHAdeMO 200 000 kr 

   CHAdeMO + CCS + ev. Typ 2 (AC) 250 000 kr 

Laddstation  max 22 kW (DC)  

   CHAdeMO 100 000 kr 

   CHAdeMO + CCS + ev. Typ 2 (AC) 150 000 kr 

Laddstolpe  max 32 A trefas (AC)  

   monterad på fundament 35 000 kr 

   monterad på vägg 25 000 kr 

Laddstolpe/Wallbox utan kommunikation 10 000 kr 

 

Installation av laddstationer, ny kabeldragning och anslutning till elnätet 

Under byggnationen ska nya kablar dras vilket medför en del markarbete som grävning, brytning av 

asfalt eller plattor och omdirigering av trafik. Det kan bli aktuellt att bygga om platsen där 

laddstationen ska placeras för att platsen ska bli mer lättillgänglig eller tilltalande. Laddstationerna 

ska installeras och det ska monteras upp skyltar.  

Kostnaden för ny kabeldragning och installation av laddstation samt mätarskåp kan delas indelas i tre 

delar enligt principskiss i figur 16.  
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Figur 16. Principskiss av indelning av kostader vid elanslutning och ny kabeldragning. 

Del A motsvarar ny kabeldragning från närmaste nätstation eller kabelskåp till serviscentral. Del B är 

inköp av serviscentral. Del C motsvarar ny kabeldragning från serviscentral fram till laddstationer 

samt installation av laddstationer.  

Del A 

Kostnader vid ny kabeldragning är kostnader för grävning och återställning, ny kabel, arbetskostnad 

och eventuell omdirigering av trafik. Schablonvärden kan användas för att uppskatta kostaden. Se 

tabell 6. Detta arbete utför elnätsägaren och det är elnätsägarens anläggning.  

Del B 

Serviscentralen ägs av fastighetsägaren och därför tillkommer en kostnad för inköp av denna. Det 

finns två olika typer av serviscentraler. Den ena för användning då säkringen för laddplatsen är 80 A 

eller högre. Då behövs en sekundärmätning av effektförbrukningen. Vid en säkring under 80 A kan 

istället ett mätarskåp användas som har en direktmätning på strömmen. För pris se tabell 6. 

Del C 

Kostnader för ny kabeldragning baseras på samma innehåll som i Del A. Däremot kan kostnaden för 

Del C skilja sig från Del A. Dels kan det vara olika företag som utför arbetet för de skilda delarna och 

omfattningen av arbetet kan variera. Kostnad för installation av laddstationer tillkommer för del C. Se 

tabell 6. 

Del B och C ägs av laddplatsens innehavare. 
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Tabell 6. Uppskattad kostnad för ny kabeldragning och installation av laddstationer. 

 Uppskattad kostnad per laddplats exkl. moms 

Del A  

Ny kabeldragning* 25 000 – 100 000 kr 

Del B  

Mätarskåp (< 80 A) 10 000 kr 

Serviscentral (> 80 A) 25 000 kr 

Del C  

Schaktning* 20 000 kr 

Installation av laddstationer* 8 000 kr 

* Priset bör uppskattas för varje enskild laddplats då kostnaden kan ha stor variation  

Drift och underhåll 

När laddplatserna är i drift finns ett visst behov av underhåll. Platsen ska hållas städad och snöröjning 

kan behövas under vinterhalvåret. Laddstationerna behöver ibland uppdateras med ny programvara 

då nya bilmodeller kommer ut på marknaden. Stationerna kan också bli skadade, påkörda eller 

utsatta för vandalisering vilket kan kräva reparationer eller service. Denna service kan skötas av 

särskild servicefirma, leverantören av laddstationerna eller laddstationernas ägare.  

Varje laddstation eller laddplats måste ha ett elabonnemang. Abonnemanget är en årlig kostnad som 

beror på säkringens storlek. De elabonnemang som Umeå Energi erbjuder är angivna i tabell 7. 

 
Tabell 7. Priser för Umeås elabonnemang. (11) 

Mätarsäkring Årlig avgift exkl. moms 

upp till 50 A enfas 618 kr 

16 A 1 551 kr 

20 A 2 322 kr 

25 A 2 895 kr  

35 A 3 910 kr 

50 A 5 777 kr 

63 A 8 083 kr 

80 A 11 288 kr 

100 A 14 248 kr 

125 A 18 961 kr 

160 A 23 224 kr 

200 A 30 267 kr 

 

Vissa andra elbolag har vid säkringar från 80 A och uppåt s.k. effektabonnemang. Med ett 

effektabonnemang betalas en avgift för medeleffekten per timme istället för en årlig fast kostnad. 

Detta gör att det finns möjlighet att betala en lägre abonnemangskostnad om effekttopparna kan 

spridas ut jämnare över dygnet. För laddning av elfordon är det svårt att sprida ut dessa effekttoppar 

då det är svårt att påverka när elfordonen ska laddas. Läs mer om minimering av effekttoppar under 

kapitel 4.8 Laststyrning. 
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Betalning av elförbrukning vid laddning 

Oavsett hur betalningen av laddning ska ske innebär det en kostnad för laddstationens ägare. Ska 

laddningen vara gratis får ägaren av stationen själv stå för elkostnaden. Det kan ske med en elmätare 

och elabonnemang på samma sätt som vid andra elanläggningar. Ska laddningen istället vara belagd 

med en avgift för den som laddar måste det tillkomma ett system för denna betalning. Detta system 

kan utvecklas tillsammans med leverantören av laddstationen eller med annan part som utvecklar 

dessa typer av betalsystem. Läs mer om betalsystem under kapitel 4.6 Betalsystem och access.  

Kostnad för elförbrukningen vid laddning beror på hur mycket de offentliga laddstationerna används 

och hur stora intäkterna är från laddningen.  Kostnaden blir störst om laddningen är gratis för den 

som laddar.  

En beräkning av kostnaden för elförbrukningen vid laddning kan genomföras med vissa antaganden. 

Medelkörsträckan för en bil är ungefär 5 mil/dag. Då bilens elförbrukning är 2 kWh/mil blir det totala 

elbehovet därför 10 kWh/dag och bil om bilen antas köra hela sträckan på enbart el. Antas 

elkostnaden vara 0,8 kr/kWh exkl. moms motsvarar detta 8 kr/dag och bil.  

Övriga eventuella kostnader 

Kostnader som kan tillkomma vid uppbyggnad av en laddinfrastruktur beror på vad och hur 

uppbyggnaden sker, vad den ska innehålla och hur den ska marknadsföras. Om laststyrning ska 

användas tillkommer en kostnad för de komponenter som sköter styrsystemet. Om kommun eller 

företag vill ge ekonomiskt stöd i form av subventioner till de som väljer att köpa elbil eller laddhybrid 

tillkommer denna kostnad.   

 

4.6  Betalsystem och access 

Betalsystem avser en metod för att ta betalt för laddning av elfordon, d.v.s. att på något sätt ta betalt 

för den elenergi som bilens batteri tagit upp. Idag finns ingen självklar lösning för hur detta ska gå till 

och därför finns många olika varianter. En del metoder bygger på ett fast pris per laddning medan 

andra grundas på laddtiden. I Sverige är det idag vanligast att erbjuda laddningen kostnadsfritt.  

 

4.6.1  Accessystem 

Det är möjligt att använda accessystem på laddstationerna för att identifiera användaren och tillåta 

att laddning blir tillgängligt. Det kan t.ex. ske med ett RFID-kort eller med mobiltelefoner genom NFC 

(Near Field Communication), SMS eller applikationer för Smartphones.  Laddstationen kan utrustas 

med kodlås. För att få tag i den aktuella koden kan ett meddelande skickas via en applikation eller till 

en mobiltjänst vilken returnerar en kod som kan knappas in och ge tillgång till laddstationen. Figur 17 

visar hur Park & Charge valt att utrusta en laddstolpe med kodlås.  
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Figur 17. Accesslösning med kodlås från Park & Charge. 

Det kan i vissa fall vara lämpligt att använda ett accessystem där föraren själv anmäler önskemål om 

tillgång till laddning i en reception eller informationsdisk. Detta system kan vara lämpligt för ett 

köpcentrum eller matvaruaffär som då tvingar in föraren i butiken. Föraren parkerar vid en 

laddstation och kopplar upp bilen för laddning, går sedan in till butiken eller köpcentrumets 

informationsdisk och anmäler vilken laddstation bilen är ansluten till. Personalen slår då på 

laddningen. Medan bilen laddas förväntas bilägaren spendera tiden i deras butiker. Detta 

accessystem gör det möjligt att ladda endast då butiken är öppen och därmed undviks att någon som 

inte besöker butiken står och laddar. Figur 18 visar hur Ica Maxi i Östersund valt att informera 

elbilsförarna om detta accessystem.  

 
Figur 18. Information om accessystem vid laddplats hos Ica Maxi i Östersund. 
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4.6.2  Betalsystem för betalning av laddning 

Betalning kan ske på många olika sätt. Om priset ska baseras på upptagen energimängd och därmed 

ha ett rörligt pris måste elmätaren i stolpen vara kopplad till betalsystemet. Vid val av detta 

betalsystem måste detta betalsystem först utvecklas vilket är lämpligt att göra med leverantören av 

laddstationen. Om priset istället ska baseras på en fast kostnad per laddning eller fast kostnad per 

timme kan liknande system användas som vid betalning för parkering. För betalning av en fast 

timkostnad kan ett accessystem vara kopplat till betalsystemet som identifierar användaren och 

håller reda på hur länge bilen har laddat.  

Betalsystem som kan användas är t.ex. vanliga betalautomater med kortläsare, mobila 

betalningsapplikationer som t.ex. WyWallet, abonnemangsystem eller att föraren personligen går in 

till en reception för att betala.  

 

4.6.3  Betallösningar för normal- till semisnabbladdning 

Vid normal- till semisnabbladdning kan parkeringstiden bli tillräckligt lång för att bilföraren ska vilja 

lämna bilen under tiden. Därmed kan en parkeringsavgift för elbilen vara aktuellt. Det kan även vara 

aktuellt att ta betalt för elförbrukningen vid laddning. 

En jämförelse mellan intäkterna vid betalning av parkering respektive laddning ges i figur 19. 

Laddningen antas ske med enfas växelström 16 A, d.v.s. en laddeffekt på 3,7 kW. 

Parkeringskostnaden antas vara 15 kr/h och kostnaden för laddning är 4 kr/h respektive 1 kr/kWh. 

Elbilens batteri antas vara fullt när det blivit laddat med 20 kWh. Ett vanligt batteri i en elbil rymmer 

20-30 kWh och är förmodligen inte helt tomt när det parkerar för laddning. Därför är en laddning på 

20 kWh en mycket ovanligt stor laddning.  

 
Figur 19. Intäkter vid betalning av parkering jämfört laddning. 

 

Figuren visar tydligt att intäkten från parkeringen är större än intäkten för laddningen. Den visar även 

att en fast timkostnad på 4 kr överensstämmer bra med det rörliga priset.   
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För laddning med högre laddeffekt bör den fasta timkostnaden vara högre för att motsvara det 

rörliga priset. Vid laddning med trefas växelström 32 A, d.v.s. en laddeffekt på 22 kW, bör 

timkostnaden vara ungefär 22 kr/h.  

Om betalningen vid laddtillfället även ska täcka laddplatsens totala kostnader för bland annat 

snöröjning och underhåll blir priset högre. En beräkning bör därför genomföras som baseras på 

förväntade kostnader och förväntad laddning.  

Ett problem som kan uppkomma vid betalning med fast timkostnad är i de fall då parkeringstiden är 

längre än laddtiden. I detta fall kan bilägaren betala för laddning som den inte använder. För att 

undvika detta bör det vara möjligt att stänga av tidmätningen för laddning då bilen är fulladdat, 

alternativt att det är elbilsägarens eget ansvar att se till att parkeringstiden överensstämmer med 

laddtiden. I annat fall får ägaren ta den extra kostnaden eftersom bilen står parkerad på en laddplats 

och upptar därmed denna laddmöjlighet för övriga elbilar. 

Idag används olika lösningar på betalning. Vissa kommuner har valt att visa sin uppskattning av att 

bilisterna valt att använda elfordon genom att bjuda på gratis parkering för dessa fordon. Nedan 

redovisas motivering och kort kommentar till de olika lösningarna som kan väljas. 

Gratis laddning och gratis parkering 

Genom att bjuda bilägaren på både laddning och parkering visas uppskattningen av eldrift tydligt.  

 

Betala för parkeringen men ladda gratis 

Eftersom bilen tar upp lika stor plats på parkeringen ska detta också prissättas för samma kostnad 

som för en vanlig parkerad bil, men det uppskattas att bilen har eldrift och därför bjuds föraren på 

gratis laddning under parkeringstiden.   

Detta är ett enkelt sätt att ta betalt för en parkerad elbil som laddar. Denna lösning gör att de 

betalningsautomater eller annat betalsystem för parkering som används idag också kan användas för 

elbilarna och därmed behöver inget nytt system införas.  

Betala för laddning men parkera gratis 

Att istället betala för laddningen och parkera gratis är en något mer omständig betallösning. Det 

måste tillkomma en regel som säger att bilar med eldrift parkerar gratis och det måste tillkomma ett 

system för att betala för laddningen.  

En nackdel att bjuda på parkeringen är att bilen kan stå gratisparkerad flera timmar efter att den 

blivit fulladdad. Detta kan lösas genom att t.ex. tidsstyra parkeringstiden.  

Betala för både laddning och parkering 

För att underlätta införandet av elfordon i vårt samhälle bör detta inte ses som en affärsmöjlighet för 

att öka intäkterna. Det kan istället ses som en metod för att minska kostnaderna av 

laddinfrastrukturen. Detta kommer förmodligen vara en självklarhet i framtiden om antalet elbilar 

och laddstationer blir stort.  
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4.6.4  Betallösningar för snabbladdning 

Eftersom en snabbladdning normal inte tar speciellt lång tid är det inte tänkt att bilägaren ska lämna 

bilen under en längre tid och därför bör inte platsen belastas med en parkeringsavgift. Laddplatsen 

vid en snabbladdstation bör inte ses som en parkeringsplats där det finns möjlighet att lämna bilen 

efter att laddningen avslutats eftersom bilen då tar upp laddplatsen för andra bilar som kan behöva 

snabbladdstationen.  

Betalning av snabbladdning kan ske på liknande sätt som för normalladdning, antingen genom en fast 

kostnad per laddning eller en rörlig kostnad efter upptagen energimängd. Att använda en fast 

timkostnad är inte lämpligt eftersom laddeffekten är mycket beroende på utomhustemperaturen och 

därmed blir laddningen mycket dyrare om det är kallt ute jämfört om det istället är varmt. Samma 

problem uppstår om bilägaren väljer att ladda batteriet upp till 100 %. Eftersom laddeffekten är hög 

upp till 80 % av batteriets kapacitet och sedan intar normalladdningens laddeffekt, blir de resterande 

20 % mycket mer kostsamma. Däremot är detta ett effektivt sätt att korta ner laddtiderna och öka 

tillgängligheten på laddstationen.   

Betalsystemen bör även för snabbladdstationerna utvecklas tillsammans med leverantören av 

laddstationen. 

 

4.6.5  Abonnemang 

Ett abonnemangssystem kan användas för att betala för laddningen. Det bör finnas flera olika typer 

av abonnemang där alla bygger på en fast månadskostnad och sedan en fast kostnad per laddning. 

Om den fasta månadskostnaden är högre, betalas ett lägre pris för en laddning och tvärt om. På 

detta sätt får elbilsägaren möjlighet att välja det betalsätt som blir mest fördelaktigt. Ett exempel på 

uppbyggnad av olika abonnemang ges i tabell 8. För att laddstationen ska veta vilket abonnemang 

bilföraren har bör ett accessystem för identifiering användas. 

Tabell 8. Uppbyggnadssystem för abonnemang. 

 Fast månadskostnad Fast pris per laddning 

Abonnemang A Hög Låg/gratis 

Abonnemang B Mellan Mellan 

Abonnemang C Låg Hög 

 

Vilken typ av laddning som inkluderas i det fasta priset kan variera. Priset för en snabbladdning bör 

inte vara detsamma som för en normal- eller semisnabbladdning. En snabbladdstation är både dyrare 

i inköp och drift och därför kan det vara lämpligt att priset för att utnyttja den också är något dyrare. 

Viktigt att komma ihåg är att vid full laddning, d.v.s. laddning upp till 100 % är energiuttaget från 

laddstationerna detsamma oavsett vilken laddtyp som har använts.  

Ett alternativ kan vara att ta betalt för snabbladdning, men att övriga laddstationer ingår i den fasta 

månadskostanden.  
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4.7  Smart laddning 

Begreppet smart laddning innebär att laddningen sker med laststyrning, övervakning och loggning av 

laddmönster. Laststyrning används för att fördela belastningen av laddeffekten på en laddplats. 

Detta beskrivs mer noggrant i kapitel 4.8 Laststyrning.  

Smart laddning samspelar mellan föraren, elbilen och elnätet genom kommunikation. Att använda 

smart laddning gör att det är möjligt att styra laddplatsen och laddstationerna på distans och därmed 

kan kostnaderna för drift och underhåll minskas.  

Övervakning och loggning av laddmönster innebär att all laddning som sker på laddplatsen loggas och 

kan sedan studeras. Detta kan vara användbart för att analysera laddbeteende, laddbehov eller 

överförd energimängd per laddtillfälle. 

Smart laddning kräver Mode 3 eller Mode 4 laddning och följer de rekommendationer som ACEA 

tagit fram.  

 

4.8  Laststyrning 
Med laststyrning menas styrning av belastningen på laddstationernas lokala elnät. Det handlar om 

att fördela laddeffekten mellan de olika laddstationerna för att den totala belastningen på platsen 

inte ska bli för stor. Vid laddplatser där elnätet är tillräckligt starkt för att klara av en maximal 

belastning på samtliga laddstationer är det inte nödvändigt att använda laststyrning. På platser där 

elnätet inte klarar av en maximal belastning från laddstationerna är laststyrning ett bra alternativ. 

Självklart är det också möjligt att hoppas att alla laddstationer aldrig blir upptagna samtidigt och inte 

installera någon laststyrning, men då kan det bli problem om det väl inträffar. 

Förutom att se till att platsen klara en maximal belastning kan laststyrning användas för att få ner 

nätkostnaden för laddplatsen och kan därför vara ekonomiskt fördelaktigt att använda även om 

elnätets kapacitet är tillräcklig. En laddplats med tio laddstationer som vardera är installerade för att 

kunna leverera 16 A/400 V laddström, har en maximal belastning på 160 A. De tillfällen då alla tio 

laddstationer kommer vara belastade med bilar som laddar med trefas är troligtvis inte många och 

därför kan installationen av platsens maximala uttag sänkas, t.ex. 80 A. En sådan installation skulle 

vara tillräcklig under en stor del av tiden. I många fall kommer platsen vara belastad med elbilar som 

laddar med enfas och då kan laststyrningen fördela de olika faserna mellan de bilar som ska laddas 

för att få en jämnare belastning mellan faserna. 

Det som sker om laddbelastningen vid något tillfälle överstiger den installerade maximala 

belastningen är att laststyrningsenheten fördelar belastningen mellan stationerna. Hur belastningen 

ska fördelas kan ställas in efter önskemål och det finns flera olika varianter. Ett sätt är att alla bilar får 

lika hög laddeffekt, men då lägre än de önskar. Ett annat sätt är att använda någon form av 

prioriteringssystem som kan baseras på vem som kom först, vem som har mest bråttom eller vem 

som betalat mest, t.ex. har dyrast abonnemang.    
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4.8.1  Förenklad laststyrning 

Mindre laddplatser har sällan ett behov av laststyrning. Däremot kan det vara ekonomiskt 

fördelaktigt att sänka mätarsäkringen jämfört vad laddplatsen är dimensionerad för och på så sätt få 

en lägre elabonnemangskostnad. Varje laddplats är utrustad med en mätarsäkring som täcker hela 

laddplatsen.  

Varje laddplats bör dimensioneras för ett effektuttag på 32 A trefas. Då vissa laddplatser idag 

utrustas med Typ 1 kontakt blir det maximala effektuttaget istället 32 A enfas. Eftersom det inte finns 

några bilar i Umeå idag som kan ladda med enfas växelström högre än 16 A kan mätarsäkringen 

dimensioneras efter det. Figur 20 visar skillnaden mellan att dimensionera för 32 A trefas eller 16 A 

enfas för samtliga ladduttag för en laddplats med tre laddstationer för växelströmsladdning.   

 
Figur 20. Skillnad mellan dimensionering av 32 A trefas (t.v.) jämfört 16 A enfas (t.h.) för samtliga ladduttag. 

Då inte alla ladduttag används samtidigt finns utrymme för en bil som laddar med 32 A trefas att 

använda laddplatsen utan att säkringen löser ut. En säkring kan även överbelastas upp till 80 % under 

en kortare tid.  

  



37 
 

5.  Diskussion om laddteknik och laddinfrastruktur 
För att öka förtroendet hos allmänheten och de som använder laddstationerna är det viktigt att 

stationerna är i bra skick och väl fungerande. Problem med tekniken minskar förtroendet och kan ge 

en negativ syn på användning av eldrift. 

Laddstationer och kontakter 

Eftersom användning av en lös laddkabel för Mode 3 är något klumpig att hantera och skapar mer 

arbete vid inkoppling till laddstationen är det lätt hänt att bilägaren inte orkar besvära sig med att 

koppla in kabeln för laddning om parkeringstiden inte är så lång. Detta medför en dålig vana då 

elbilar bör kopplas upp för laddning vid varje stopp, även om parkeringstiden inte är speciellt lång. 

För att underlätta och skapa bra laddvanor är fast laddkabel att föredra. Fast laddkabel är mycket 

smidig att hantera. Vid val av kabel bör en spiralkabel väljas för att undvika att kabeln ligger på 

marken och blir smutsig eller kan utsättas för att bli påkörd eller sönderplogad.  

Val av kontakter bör göras främst efter de bilar som ska använda dessa. Om detta inte är självklart, 

t.ex. om laddstationen är offentlig, kan laddstationen utrustas med eluttag eller laddhandske för 

både Typ 1 och Typ 2. Enligt ACEA rekommenderas att laddstationer utrustade med fast kabel och 

Typ 2 laddhandske även ska installeras med Typ 2 eluttag för att bilar utrustade med Typ 1 elintag 

ska få tillgång till laddstationen genom att använda en adapterladdkabel. Att använda 

adapterladdkabel medför det onödiga arbetet med kabeln som vill undvikas. En mer lätthanterlig 

lösning är att varje laddstation istället utrustas med två fasta kablar, den ena med laddhandske för 

Typ 1 och den andra för Typ 2. Alternativt kan de platser med flera laddstationer utrustas med en 

laddstation för Typ 1 och en station för Typ 2. När behovet av laddhandske Typ 1 minskar eller 

försvinner helt kan dessa enkelt och billigt bytas ut till Typ 2.  

Installation av industrikontakterna ska undvikas. Våra elbilar och laddhybrider är inte utrustade för 

dessa kontakter och därför finns ingen användning av dessa. De saknar också kommunikationsstift 

vilket bör användas.  

Hushållskontakten Schuko är inte rekommenderad eftersom den saknar kommunikation och kan vara 

känslig för långa laddtider. Däremot kan alla bilar ladda via ett Schuko-uttag. Idag finns fortfarande 

några få bilmodeller som endast kan ladda med denna kontakt. ACEA godkänner laddning via Schuko 

för laddning i hemmet om Mode 2 används. Publika laddstationer bör istället satsa på Typ 1 och Typ 

2. Genom att undvika Schuko i laddstationerna ökar laddsäkerheten. En Schuko-kontakt finns på 

nästan varenda elektrisk apparat och därför är det lätt att koppla in dessa i en laddstation med 

Schuko. Genom att välja bort Schuko-uttag i laddstationerna försvinner också problemet med bilister 

som felparkerar med uppfattningen att det är en vanlig parkering med möjlighet att koppla in motor- 

och kupévärmare.  

En snabbladdstation har ett stort reklamvärde och är därför ett bra alternativ i en laddinfrastruktur. 

Den ger en positiv och intressant bild av tekniken och är även en utmärkt nödladdare vid behov av en 

snabb ökning av räckvidden.  Det är också en kostsam laddstation som inte kan användas fullt ut 

under vinterhalvåret då temperaturen är lägre. Detta gör att en övervägning bör göras mellan 

användbarheten, dess marknadsföringsvärde samt kostnaden. Snabbladdstationen bör utrustas med 

CHAdeMO eftersom det är den enda kontakt som används för snabbladdning idag. För att förbereda 
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för framtida laddbehov kan även en CCS-kontakt installeras i stationen även om ingen bil idag kan 

använda den.  

De laddstationer för semisnabbladdning med likström som använder CHAdeMO-tekniken kan vara 

ett alternativ för de bilar som inte klarar att semisnabbladda med växelström. Tyvärr blir detta en 

mycket kostsam lösning då dessa stationer är dyrare än en station för motsvarande laddeffekt med 

växelström. Bättre är att dessa bilar kan normalladda när de har tid och snabbladda i nödfall. 

Installation av laddstation och laststyrning 

Vid installation av ny laddstation bör nya kablar dras som klarar en framtida belastning. Idag laddar 

de flesta bilar med enfas växelström upp till 16 A (förutom vid snabbladdning), men redan nu har det 

kommit ut testmodeller som laddas med trefas växelström 32 A. Det är mycket svårt att förutse 

vilken typ av laddning som kommer att gälla i framtiden men utvecklingen går mot trefasladdning 

med 32 A eller eventuellt högre. Därför är det också lämpligt att förbereda laddstationerna för detta 

genom att dra fram trefas till samtliga laddstationer. Anslutningskostnaden kommer därmed att vara 

något högre än nödvändigt men arbetet behöver inte göras om när behov av ökad laddeffekt blir 

större. Däremot är det möjligt att välja ett elabonnemang som bättre överensstämmer med 

nuvarande laddbehov för att sänka kostnaderna. Vid behov av mer laddeffekt kan abonnemanget 

höjas.   

Om det finns behov av laststyrning kan detta enkelt integreras till laddplatsen. Detta är inte speciellt 

kostsamt men det bör bestämmas hur på vilka grunder laststyrningen ska styra. Om laddplatsen inte 

är speciellt stor eller att elmatningen för den maximala laddeffekten är tillräcklig finns inget behov 

att använda laststyrning förutom de ekomoniska besparingarna.  

Marknadsföring, skyltning och betalsystem 

Laddstationerna bör skyltas och märkas ut tydligt för att skapa uppmärksamhet. Det ska finnas 

skyltar som talar om att endast laddbara fordon får använda parkeringen. Annan marknadsföring av 

laddstationerna kan ske vid önskemål. Att ladda upp de offentliga laddplatserna på uppladdning.nu 

underlättar lokaliseringen och information om laddplatserna. 

Om betalning för laddning ska användas bör detta utformas tillsammans med leverantören av 

laddstationerna. Ett problem kan då bli om det finns flera olika leverantörer av stationerna. Det är 

olämpligt att använda flera olika betalsystem inom samma område.  
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6.  Förutsättningar för laddbehov i Umeå  
Nedan följer information om de elbilar och laddhybrider som finns i Umeå samt Umeås vägnät och 

trafikflöden, parkeringar, besöksmål och elnät. Även en kortare redogörelse av de laddstationer som 

finns i Umeå idag finns beskrivet nedan. 

 

6.1  Elbilar och laddhybrider i Umeå 

Vid årsskiftet 2012/2013 fanns totalt 32 stycken registrerade elbilar och laddhybrider i Umeå. Dessa 

fordon är registrerade i Umeå men kan användas på annan plats och därmed kan det exakta antalet 

elfordon som används inom Umeå avvika något. Främst är det Umeå kommun och Umeå Energi som 

äger dessa fordon, men det finns även andra företag och privatpersoner i Umeå som innehar elbilar 

eller laddhybrider. 

De bilar som Umeå kommun och Umeå Energi äger är Renault Kangoo, Mitsubishi i-MiEV och Toyota 

Prius laddhybrid som är konverterade från hybrid till laddhybrid i efterhand och därmed inte Toyotas 

fabrikstillverkade laddhybrid. Bilarna används som tjänstebilar och laddas idag vid de redan befintliga 

laddplatserna. 

Umeå kommun ingår i elbilsupphandlingen och köper därför elbilar och laddhybrider från 

upphandlingens utbud. Umeå kommun planerar att utöka sin elbilsflotta med upp till åtta nya bilar 

under 2013.  

Utöver de företagsägda bilarna finns ett antal privatägda elbilar och laddhybrider i Umeå. Dessa är 

bland annat Mitsubishi i-MiEV, Nissan LEAF och de båda laddhybriderna Toyota Prius och Volvo V60.   

Genom att anta att utvecklingen av antal laddbara bilar i Umeå följer utvecklingen för samma biltyp i 

Sverige fås en uppskattning av antal elbilar och laddhybrider i Umeå. År 2020 förväntas antal elbilar 

och laddhybrider i Umeå vara cirka 1 700 stycken och 2030 upp mot 8 500 stycken. Se figur 21. 

 
Figur 21. Uppskattning av antal elbilar och laddhybrider i Umeå. 
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För att uppskatta behovet av antal offentliga laddstationer antas att laddning vid de offentliga 

laddstationerna överensstämmer med Vattenfalls test, d.v.s. 7 % av all laddning skedde vid offentliga 

laddplatser. (10) Det kan beskrivas som att 7 % av Umeås elbilar och laddhybrider väljer att ladda på 

de offentliga laddplatserna. Värsta scenariot i detta fall är att samtliga av dessa sju procent väljer att 

ladda varje dag och vid samma tidpunkt. Behov av antal laddplatser blir därmed detsamma som 

antalet elbilar som motsvarar dessa 7 % av det totala antalet. Se tabell 9.    

Tabell 9. Antal elfordon och behov av laddplatser. 

År 
Antal elfordon i 

Umeå 

Antal som laddar 

offentligt (7 %) 

Behov av antal parkeringar 

med laddmöjlighet 

2013 32 3 3 

2014 120 9 9 

2015 260 18 18 

2016 450 31 31 

2017 690 48 48 

2018 980 69 69 

2019 1 300 93 93 

2020 1 700 120 120 

2022 2 700 150 150 

2024 3 800 230 230 

2026 5 200 370 370 

2028 6 800 480 480 

2030 8 600 600 600 

 

Denna uppskattning förutsätter att andelen offentlig laddning förblir 7 %. En stor del av antalen 

elfordon i tabellen är laddhybrider som inte har lika stort behov av laddning som en ren elbil, men 

det antas att laddhybriderna laddar lika mycket som en elbil. Testet som Vattenfall genomförde 

utfördes endast med avseende på privatpersoner och innehåller därmed inte ett laddbeteende från 

näringslivet.  

 

6.2  Umeås vägnät och trafikflöden 
Genom Umeå passerar två europavägar, E4 och E12. Dessa vägar utgör också de största in- och 

utfarterna till och från Umeå. E4:an på Umeås norra sida leder upp mot Skellefteå och vidare mot 

Haparanda. E4:an på Umeås södra sida går istället ner till Örnsköldsvik och vidare mot Stockholm. 

E12:an sträcker sig mellan Vännäs i Umeås västra del och Obbola/Holmsund i den Östra delen.  

Trafikverket driver ett ombyggnadsprojekt för att bygga ett nytt vägnät genom Umeå. Projektet heter 

Umeåprojektet E4/E12 (12). Målet är att all tung trafik som idag passerar genom Umeå centrum 

istället ska trafikera den nya ringled som dras runt Umeå centrum. Ringleden är uppdelad i tre delar, 

Östra länken, Norra länken och Västra länken. Både den Östra och Norra länken är klara och i bruk 

men byggnationen av den Västra länken har inte påbörjats ännu. Tidigast kan byggstarten ske våren 

2014 och förhoppningen är att den nya vägdragningen ska vara klar senast 2017.  
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Figur 22 visar Umeås in- och utfartsvägar och den nya ringleden. De siffror som anges i figuren är 

trafikflödet i antal passerande fordon per dygn innan någon av de nya länkarna var i drift och därför 

är dessa streckade. Detta beskrivs närmare längre ned.   

 
Figur 22. Umeås in- och utfartsvägar med trafikflöden. 

Figuren visar även de mindre in- och utfarterna; väg 363 mot Tavelsjö/Vindeln, väg 364 mot 

Ersmark/Flurkmark, väg 512 mot Röbäck/Skravelsjö, väg 531 mot Holmsund och väg 682 mot 

Innertavle/Täfteå.  

Umeå kommun genomförde 2011 mätningar av trafikflödet på utvalda gator och vägar i Umeå.  (13) 

Trafikflödet på in- och utfartsvägarna finns som tidigare nämnt angivet i figur 16 ovan. Flödet på de 

mer centrala vägarna finns markerat i figur 23 där endast de mest trafikerade och betydelsefulla 

vägarna för laddinfrastrukturen i Umeås tätort finns angivna. En karta med fullständiga mätningar 

finns i Bilaga 1. Trafikflöden i centrala Umeå.  
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Figur 23. Trafikflödet på utvalda vägar i Umeå. Uppmätt under 2011. 

Trafikflödet kommer att påverkas av de nya vägdragningarna runt Umeå. De som idag kommer på 

E4:an söderifrån och ska mot Vännäs, Tavelsjö ska välja Västra länken istället för att åka genom 

centrum. De som kommer från E4:ans norra del ska välja Norra länken och därmed inte passera 

centrum. Detsamma gäller för de som endast ska passera Umeå längs E4:an som därmed ska välja 

den Östra länken. Det finns planer på att kraftigt minska ner på den trafik som idag trafikerar E4-bron 

mellan centrum och Teg. Detta skulle också bidra till minskad trafik genom centrum.   

 

6.3  Parkeringar i Umeå 

Det finns många olika parkeringar i Umeå centrum. Ett flertal av dessa är parkeringshus av varierande 

storlek runt om i centrum, men det finns också ett stort antal parkeringar som är placerade på 

marken. Dessa parkeringar utgör inte en effektiv användning av markytan och därför är Umeå 

kommuns strävan att förflytta vissa av dessa parkeringsplatser till parkeringshus eller liknande. Dessa 

parkeringar har därför inte tagits med som alternativa laddplatser.   

 

6.4  Umeås besöksmål  

En turistekonomisk modell, s.k. TEM, är ett kalkylprogram för att genomföra effektberäkningar av 

turismen. Den senaste TEM-undersökningen i Umeå genomfördes för åren 2010-2011. Den visar 

antal besökare per år för de olika besöksmålen. I Umeå finns många olika besöks- och turistmål. Flera 

av dessa är placerade i centrum som t.ex. Norrlandsoperan, Bildmuseet och Samisk Vecka. Vid besök 

av dessa mål kan parkering ske i centrum och därmed skapas inte något laddbehov vid en ny plats. 

De besöksmål som istället har parkeringar som är placerade utanför centrum är i detta fall av större 
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intresse. Ett populärt besöksmål utanför centrum kan skapa ett laddbehov på annan parkering och 

bör därför undersökas.  

De besöksmål som ingick i TEM-undersökningen med parkering utanför eller i utkanten av centrum 

finns listade i tabell 10. Där anges det genomsnittliga antal besök per år för 2010 och 2011 i både 

totalt antal besök och totalt antal besök av ej kommunala invånare.  

Tabell 10. Besöksmål i Umeå. 

Besöksmål Antal besök (genomsnitt/år) Ej kommunala invånare 

Västerbottens Museum 243 425 97 370 

Mässor, Nolia 79 579 55 705 

Färjetrafiken, Norrbyskär 40 380 18 215 

Umåkers Travbana 30 154 7 539 

Umelagun 29 387 11 755 

Umeå Energicentrum 20 000 10 000 

Holmsunds Tropikhus 14 350 3 588 

Norrbyskärs Museum 5 950 3 570 

Holmöns Båtmuseum 3 000 2 400 

Regementsmuseum 2 500 625 

Västerbackens sågverksmuseum 1 135 908 

Den förhistoriska världen 675 338 

Båtfärd, Stora Fjäderägg 500 450 

GreenZone 300 270 

 

En fullständig tabell med samtliga besöksmål som ingick i TEM-undersökningen där antal besök finns 

angivet för 2010 respektive 2011 kan ses i Bilaga 2. Besöksmål enligt TEM-undersökning. 

 

6.5  Befintlig laddinfrastruktur i Umeå 

Idag finns ett antal laddplatser i Umeå varav några av dessa är publika.  

I parkeringshuset Nanna finns Umeås första offentliga laddplats med plats för fem elfordon. 

Laddplatserna är utrustade med Schukokontakter (vanliga hushållsuttag) med strömmatning på 16 A.  

Umeå kommun har fyra egna laddplatser. Dessa finns placerade på Stadshuset, Olofsdal, 

Verkstadsgatan på Teg och vid Dragonskolan, se figur 22. Dessa laddplatser är endast avsedda för 

kommunens egna elfordon förutom laddplatsen vid Stadshuset som är tillgänglig för den som har 

behov av laddning.  

Umeå Energi har tre laddplatser. Dessa är placerade vid kontoret inne i centrum vid Storgatan, vid 

Dåva kraftvärmeverk och vid Umeå Energicentrum i Klabböle. Se figur 24. Samtliga av dessa 

laddplatser är till för besökare på de olika anläggningarna och kan därför ses som publika.   
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Figur 24. Befintliga laddplatser i Umeå. 

 

6.6  Umeås elnät 
Elnätet i Umeå ägs till största delen av Umeå Energi Elnät AB. Elnätet inom Umeå tätort är mycket 

stabilt och det finns gott om kapacitet att öka effektuttaget. Umeå energis elnät är också ett av 

Sveriges säkraste elnät med avseende på elavbrott. (14)  

En noggrann mätning och beräkning av möjligt eleffektuttag för Umeå C Järnvägsstation har 

genomförts och kan ses i Bilaga 3. Beräkning av möjligt effektuttag vid Umeå C Järnvägsstation.  
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7.  Diskussion om Umeås laddbehov 
Umeå har redan en liten utbyggd laddinfrastruktur som främst riktar sig till kommunens egna 

elfordon. För att få en fungerande infrastruktur för samtliga elbilsanvändare behövs fler offentliga 

laddplatser.  

Umeå kommun ingår i elbilsupphandlingen och därför bör laddteknik väljas med extra hänsyn till de 

bilar som ingår i upphandlingen. Samtliga av de kommunalt ägda elfordonen och de elfordon Umeå 

Energi äger är utrustade med uttag för Typ 1. Detta gäller även för de bilar som ingår i 

elbilsupphandlingen. Det anses därför vara en självklarhet att laddstationerna ska utrustas med  

Typ 1-kontakter. Flertalet Volvo V60 laddhybrider används inom Umeå. Dessa bilar är utrustade med 

elintag för Typ 2. Därmed finns även behov av laddstationer utrustade med Typ 2-kontakter. Enligt 

rekommendationer från ACEA ska samtliga bilar 2017 vara utrustade för laddning med Typ 2-kontakt 

och därför är installation av Typ 2-kontakter även en förberedelse för framtida laddbehov.   

Eftersom Umeå har dålig luft kan övergång från fossilt bränsle till eldrift leda till att luften blir renare. 

En utbyggnad av laddinfrastrukturen är ett viktigt steg för att lyckas med detta. Laddinfrastrukturen 

bör vara lättanvänd, tillgänglig och kostnadseffektiv för att användarna ska känna sig nöjda och få en 

positiv inställning till att använda eldrift. Därför kan extra uppmuntran och information vara 

användbart.  

Umeå har idag några få offentliga laddplatser. Ett ökat antal laddplatser är av behov för att få igång 

en större användning av elfordon inom kommunen. Någon måste ta det första steget och besluta att 

bygga upp ett antal laddplatser för offentlig användning. Vid ökat antal laddplatser kommer intresset 

för elfordon bli större och användningen av dessa kommer att öka. De lokala företagen vill därmed 

vara med i utvecklingen och de vill kunna erbjuda sina kunder och personal laddplatser vid deras 

restauranger, bränslestationer eller butiker. På detta sätt kan kostnaden för den totala 

uppbyggnaden av en laddinfrastruktur delas upp. För att lyckas med detta är det viktigt att företagen 

informeras om laddtekniken och dess fördelar utifrån deras perspektiv. Lämpligt kan vara att ge dem 

ett erbjudande där det ingår förvalda laddstationer, installation, skyltar, driftsättning och underhåll.  

  



46 
 

8.  Förslag till uppbyggnad av laddinfrastruktur i Umeå 
Nedan följer den uppbyggnad av laddinfrastruktur som anses lämplig för Umeå med hänsyn till den 

information och diskussion som angetts ovan.  

 

8.1  Lämplig omfattning av laddinfrastruktur i Umeå 
Eftersom det inte går att med säkerhet säga vilken laddteknik som kommer att vara aktuell i 

framtiden är det därför inte lämpligt att överdimensionera laddinfrastrukturen. Inte heller bör den 

göras för blygsam. Rimligt är att laddinfrastrukturen dimensioneras för att klara laddbehovet för 

några år framöver. Då beslutad standard om laddteknik gäller från 2017 bör laddinfrastrukturen 

anpassas för att klara ett laddbehov fram till dess. Enligt tabell 9 är det därför lämpligt med 31-48 

parkeringar med laddmöjlighet vilket motsvarar behovet för 2016-2017. En laddplats innehåller ett 

flertal parkeringar med laddmöjlighet och därför är åtta till tio laddplatser med möjlighet till normal- 

och semisnabbladdning lämpligt.  

Laddplatser för normal- till semisnabbladdning bör placeras där det anses finnas ett laddbehov. De 

bör finnas ett flertal laddplatser i Umeå centrum för att motsvara laddbehovet för de som vistas i den 

centrala delen. Ett antal laddplatser bör finnas runt om centrum på de platser som har stort antal 

besökare. Umeå tätort är under många ombyggnationer och har flertalet planerade ombyggnationer. 

Därför är det i detta läge inte lämpligt att överdriva eller överdimensionera laddplatserna.  

Umeå har mycket vinterväder och därför är det inte lämpligt att investera i ett större antal 

snabbladdare. Lämpligt är att en snabbladdare placeras centralt för att täcka snabbladdbehovet i 

centrum. Minst en snabbladdare bör placeras i utkanten av Umeå för att uppfylla det 

snabbladdbehov som finns för de som vistas i tätortens utkanter eller är på genomresa. Detta ger ett 

antal på två till tre snabbladdstationer. 

 

8.2  Förslag till placering av laddplatser i Umeå 

Vid framtagning av förslag till placering av laddplatser har hänsyn tagits till angivelser enligt kapitel 

4.2 Placering av laddstationer. Även Umeås utformning, framtida stadsplanering och trafikflöden har 

haft påverkan till de framtagna förslagen. De platser som har ett högt trafikflöde och nära till 

aktiviteter är platser som kan vara lämpliga som laddplatser, men framtida stadsplaner kan göra det 

olämpligt att installera laddstationer på platsen då området inom kort skall rivas eller byggas om. 

Dessa platser har därför inte tagits med som förslag till laddplats. Detta gäller främst för markbelagda 

parkeringar i och i närheten av Umeå centrum.  

I detta stadium har ingen hänsyn tagits till ägaren av det interna elnätet. Inte heller har hänsyn tagits 

till laddplatsens placering i förhållande till det befintliga elnätet. Hänsyn till dessa kriterier har istället 

haft en påverkan i ett senare skede.   

I tabell 11 visas de framtagna förslagen av laddplatser. Platserna är även markerade på de två 

efterföljande kartorna i figur 25 och figur 26. I tabellen finns angivet vilken prioritet platsen anses ha. 

De med prioritet ett är de högst prioriterade och därför de platser som i första hand bör bli 

laddplatser med hänsyn till de kriterier som nämnts ovan. För motivering och beskrivning av samtliga 

utvalda laddplatser samt laddtyp, se Bilaga 4. Motivering till laddplatser.  
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Tabell 11. Förslag på laddplatser i Umeå. 

Laddplats Prioritet På karta 

Centrala centrum   

Gamla Rådhusparkeringarna 1 A 

Parkeringshuset Dragonen 2 B 

Parkeringshuset Nanna 1 C 

Parkeringshuset Parketten 1 D 

Stadshuset 1 E 

Umeå C Järnvägsstation 1 F 

Ringleden   

Ersboda GreenZone 1 G 

Ersboda köpcentrum 1 H 

OKQ8 Kronoparken 1 I 

Strömpilen 1 J 

Turistmål/Evenemang   

First Camp Umeå  3 K 

Nolia 3 L 

Nydala Fritidsområde 3 M 

T3 Arena 3 N 

Umeå Arena 3 O 

Umåker 3 P 

Västerbottens museum 3 Q 

Övriga intressanta platser   

IKSU Spa 3 R 

IKSU Sport 3 S 

Norrlands universitetssjukhus 2 T 

Umestan 3 U 

Umeå Airport 2 V 

Umeå universitet 2 W 

Östra C Järnvägsstation 1 X 

Framtida laddplatser   

IKEA-området 1 Y 

Nya badhuset 1 Z 
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Figur 25. Förslag till laddplatser i Umeå. 

 
Figur 26. Förslag till laddplatser i Umeå centrum. 
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8.3  Förslag till utformning av laddinfrastruktur 

Fyra förslag av lämplig uppbyggnad av laddinfrastruktur i Umeå har utformats. I förslagen anges 

valda laddplatser samt typ av laddstationer. Även antal parkeringsplatser med laddmöjlighet 

redovisas. 

De fyra förslagen har liknande omfattning med varandra. I samtliga förslag förekommer ett antal 

gemensamma laddplatser. Dessa visas i tabell 12.  

Tabell 12. Gemensamma laddplatser för samtliga konceptförslag. 

Laddplats Laddstation 
Antal parkeringar 

med laddmöjlighet 

Ersboda köpcentrum 3 laddstolpar 6 

Gamla Rådhusparkeringarna 1 laddstolpe 2 

Parkeringshuset Nanna 3 laddstolpe monterad på vägg 6 

Parkeringshuset Parketten 3 laddstolpe monterad på vägg 6 

Umeå C Järnvägsstation 2 laddstolpar 4 

Östra C Järnvägsstation 2 laddstolpar 4 

  Totalt: 28 

 

Skillnaden mellan de olika förslagen gäller främst placeringen av snabbladdstationer. Samtliga 

alternativ innehåller två snabbladdstationer. Alternativ 1-3 placerar den ena snabbladdstation vid 

Umeå C Järnvägsstation och den andra vid någon av Umeås större in- och utfarter. Alternativ 4 har 

båda snabbladdstationerna placerade vid in- och utfarterna.  

Alternativ 1 är det enda av alternativen där de två platserna för snabbladdning går att använda idag. 

De andra alternativen innehåller snabbladdstationer på det planerade IKEA-området och/eller den 

planerade OKQ8 stationen vid Kronoparken. Ingen av dessa platser är idag redo för en 

snabbladdstation.  

Detaljerad information om samtliga alternativ kan ses nedan.   
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8.3.1  Alternativ 1: Entré Norr 

Alternativ 1 placerar den andra snabbladdstationen vid Ersboda Greenzone.  

Laddstationer för normal- till semisnabbladdning placeras vid Norrlands universitetssjukhus och 

OKQ8 Kronoparken. 

Valet av laddplatser för alternativ 1 är att samtliga platser ska vara färdiga för byggnation och 

installation av laddstationer. Laddstationerna vid OKQ8 Kronoparken kan placeras vid parkeringen för 

den dagligvaruhandel som finns i anslutning till platsen. Därmed kan laddplatsen installeras innan 

den planerade OKQ8-stationen är byggd.    

Tabell 13 visar de laddplatser som tillkommer för alternativ 1.  

Tabell 13. Specifika laddplatser för alternativ 1. 

Laddplats Laddstation 
Antal parkeringar 

med laddmöjlighet 

Gemensamma laddplatser  28 

Ersboda GreenZone 1 snabbladdstation 1 

Norrlands universitetssjukhus 2 laddstolpar 4 

OKQ8 Kronoparken 2 laddstolpar 4 

Umeå C Järnvägsstation 1 snabbladdstation 1 

  Totalt: 38 

 

Figur 27 visar samtliga laddplatser som ingår i alternativ 1.  

 
Figur 27. Karta över laddplatser för alternativ 1. 
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8.3.2  Alternativ 2: Entré Väst 

Alternativ 2 placerar den andra snabbladdstationen vid den planerade OKQ8-stationen vid 

Kronoparken.  

Laddstationer för normal- till semisnabbladdning planeras vid Norrlands universitetssjukhus och 

Strömpilen. 

För att alternativ 2 ska vara genomförbart bör OKQ8-stationen vara byggd för att erbjuda den service 

som förväntas vid en snabbladdstation.  

Tabell 14 visar de laddplatser som tillkommer för alternativ 2.  

Tabell 14. Specifika laddplatser för alternativ 2. 

Laddplats Laddstation 
Antal parkeringar 

med laddmöjlighet 

Gemensamma laddplatser  28 

Norrlands universitetssjukhus 2 laddstolpar 4 

OKQ8 Kronoparken 1 snabbladdstation  1 

Strömpilen 3 laddstolpar 6 

Umeå C Järnvägsstation 1 snabbladdstation 1 

  Totalt: 40 

Figur 28 visar samtliga laddplatser som ingår i alternativ 2.  

 
Figur 28. Karta över laddplatser för alternativ 2.  
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8.3.3  Alternativ 3: Entré Syd 

Alternativ 3 innebär att den andra snabbladdstationen placeras på IKEA-området.  

Laddstationer för normal- till semisnabbladdning planeras vid Norrlands universitetssjukhus och 

Strömpilen. 

För att alternativ 3 ska vara genomförbart bör IKEA-området vara byggt.  

Tabell 15 visar de laddplatser som tillkommer för alternativ 3.  

Tabell 15. Specifika laddplatser för alternativ 3. 

Laddplats Laddstation 
Antal parkeringar 

med laddmöjlighet 

Gemensamma laddplatser  28 

IKEA-området 1 snabbladdstation 1 

Norrlands universitetssjukhus 2 laddstolpar 4 

Strömpilen 3 laddstolpar 6 

Umeå C Järnvägsstation 1 snabbladdstation 1 

  Totalt: 40 

 

Figur 29 visar samtliga laddplatser som ingår i alternativ 3.  

 
Figur 29. Karta över laddplatser för alternativ 3.  
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8.3.4  Alternativ 4: Entré Syd+Väst 

Alternativ 4 innehåller två snabbladdstationer längs ringleden. Den ena snabbladdstationen placeras 

vid OKQ8 Kronoparken och den andra vid det planerade IKEA-området. Båda dessa platser kommer 

efter uppbyggnad att utgöra några av de mest moderna och nybyggda anläggningarna i Umeå. 

Dessvärre är ingen av dessa två platser färdigbyggda och det kan därför dröja innan laddstationerna 

kan installeras och sättas i drift. 

Laddstationer för normal- till semisnabbladdning planeras vid OKQ8 Kronoparken och Strömpilen. 

Tabell 16 visar de laddplatser som tillkommer för alternativ 4.  

Tabell 16. Specifika laddplatser för alternativ 4. 

Laddplats Laddstation 
Antal parkeringar 

med laddmöjlighet 

Gemensamma laddplatser  28 

IKEA-området 1 snabbladdstation 1 

OKQ8 Kronoparken 
1 snabbladdstation 

2 laddstolpar 

1 

4 

Strömpilen 3 laddstolpar 6 

 Totalt: 40 

Figur 30 visar samtliga laddplatser som ingår i alternativ 4.  

 
Figur 30. Karta över laddplatser för alternativ 4.  
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8.4  Förslag till val av laddkontakter och övrig utrustning 

Samtliga laddstolpar oavsett val av montage skall vara utrustade med: 

 1 st Typ 1, fast spiralkabel 

 1 st Typ 2, fast spiralkabel 

d.v.s. varje laddstolpe ska ha uttag för att ladda två bilar samtidigt. Den ena med Typ 1 och den andra 

med Typ 2.  

Samtliga snabbladdstationer skall vara utrustade med: 

 1 st CHAdeMO 

 1 st CCS (DC) 

d.v.s. snabbladdstationerna ska klara att ladda elbilar som är utrustade med laddteknik för CHAdeMO 

eller CCS (DC). 

Samtliga laddstationer skall vara utrustade med komponenter för access- och betalsystem.  

 

8.5  Förslag till el- och kommunikationsanslutning samt elabonnemang 
Vid elanslutning skall laddstationerna förberedas för datakommunikation genom att ansluta 

laddstationerna till fibernät, GPRS, WiFi eller liknande. Detta för att förbereda laddstationerna för 

användning av smart laddning och betalsystem. Beroende på laddstationernas olika placeringar kan 

olika kommunikationer vara lämpliga.  

Elanslutning av laddstolpar för normal- till semisnabbladdning skall dimensioneras så att uttag av 32 

A trefas i samtliga laddstationer är möjligt. Däremot föreslås en lägre mätarsäkring vid laddplatserna 

för att minska kostnaden av elabonnemangen. Säkringen vid varje laddplats dimensioneras för uttag 

på samtliga uttagspunkter för 16 A enfas enligt kapitel 4.8.1 Förenklad laststyrning. Vid de platser 

som innehåller snabbladdstation skall elanslutning och säkring dimensioneras med hänsyn till detta. 

Vid behov av större säkring skall abonnemanget höjas.  

Tabell 17 visar förslag på dimensionering av strömmatning till samtliga laddplatser samt förslag till 

mätarsäkring och elabonnemang.    

Eftersom varje laddstolpe utrustas med en Typ 1-kontakt och en Typ 2-kontakt blir behovet av den 

maximala strömmatningen inte lika högt som tabellen anger då Typ 1 endast laddar med enfas. I 

framtiden när Typ 1-kontakterna byts ut mot Typ 2-kontakter kommer den maximala 

strömmatningen istället att överensstämma med dimensioneringen.   

  



55 
 

Tabell 17. Förslag till dimensionering för strömmatning och säkringsstorlek för elabonnemang. 

Alternativ 1   

 Strömmatning Förslag till mätarsäkring 

Ersboda Greenzone 125 A 125 A 

Ersboda köpcentrum 192 A 35 A 

Gamla Rådhusparkeringarna 64 A 16 A 

Norrlands universitetssjukhus 128 A 35 A 

OKQ8 Kronoparken 128 A 35 A 

Parkeringshuset Nanna 192 A 35 A 

Parkeringshuset Parketten 192 A 35 A 

Umeå C Järnvägsstation 125 A + 128 A = 253 A 160 A 

Östra C Järnvägsstation 128 A 35 A 
  

 

Alternativ 2   

 Strömmatning Förslag till mätarsäkring 

Ersboda köpcentrum 192 A 35 A 

Gamla Rådhusparkeringarna 64 A 16 A 

Norrlands universitetssjukhus 128 A 35 A 

OKQ8 Kronoparken 125 A 125 A 

Parkeringshuset Nanna 192 A 35 A 

Parkeringshuset Parketten 192 A 35 A 

Strömpilen 192 A 35 A 

Umeå C Järnvägsstation 125 A + 128 A = 253 A 160 A 

Östra C Järnvägsstation 128 A 35 A 

   

Alternativ 3   

 Strömmatning Förslag till mätarsäkring 

Ersboda köpcentrum 192 A 35 A 

Gamla Rådhusparkeringarna 64 A 16 A 

IKEA-området 125 A 125 A 

Norrlands universitetssjukhus 128 A 35 A 

Parkeringshuset Nanna 192 A 35 A 

Parkeringshuset Parketten 192 A 35 A 

Strömpilen 192 A 35 A 

Umeå C Järnvägsstation 125 A + 128 A = 253 A 160 A 

Östra C Järnvägsstation 128 A 35 A 

   

Alternativ 4   

 Strömmatning Förslag till mätarsäkring 

Ersboda köpcentrum 192 A 35 A 

Gamla Rådhusparkeringarna 64 A 16 A 

IKEA-området 125 A 125 A 

OKQ8 Kronoparken 125 A + 128 A = 253 A 160 A 

Parkeringshuset Nanna 192 A 35 A 

Parkeringshuset Parketten 192 A 35 A 

Strömpilen 192 A 35 A 

Umeå C Järnvägsstation 128 A 35 A 

Östra C Järnvägsstation 128 A 35 A 
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8.6 Förslag på accessystem 

Samtliga av laddplatserna som ingår i den föreslagna laddinfrastrukturen skall vara offentliga. Inget 

accessystem skall användas då detta försvårar användandet av laddstationerna. Eftersom samtliga 

laddstationer utrustas med kontakter som endast kan användas av elfordon undviks att 

laddstationerna används för något annat. Därmed finns inget behov av att använda ett accessystem.  

  

8.7  Förslag på betalningslösning för laddning 

Eftersom det varken finns en standard eller ett väl beprövat betalsystem för betalning av laddning 

föreslås att laddningen inledningsvis erbjuds kostnadsfritt. På detta sätt undviks att stora resurser 

används för utveckling av ett betalsystem som med stor sannolikhet kan bli inaktuellt inom några år. 

Kostnaden inledningsvis för elförbrukningen vid laddning kommer sannolikt inte överstiga kostnaden 

för att utveckla ett nytt betalsystem och därmed görs även en ekonomisk besparing. Då kostnaden 

för elförbrukningen vid laddning inom några år ökar kommer det finnas mer erfarenhet av 

betalsystem och förmodligen är dessa beprövade. Ett betalsystem som visat sig fungera bra kan då 

enkelt integreras i Umeås laddstationer eftersom laddstationerna vid inköp är förberedda med 

kommunikationskomponenter för dessa betalsystem.   

 

8.8 Förslag till serviceavtal 

Ett serviceavtal för underhåll av laddstationerna bör användas. Där bör det ingå uppdatering av 

programvara i laddstationerna, reparation vid behov, tillsyn av laddplatser och laddstationer samt 

uppföljning av laddning. Eftersom förslag är angett på lägre servissäkring än vad laddplatserna 

dimensioneras för bör de olika laddplatsernas belastning hållas under uppsikt. Då belastningen ökar 

tillräckligt kommer servissäkringen behöva höjas. Detta bör serviceavtalet ansvara för.  

 

8.9  Förslag på tillvägagångssätt för att engagera näringslivet 
Verksamheter inom Umeå som kan ha användning eller vara intresserade av laddstationer och eldrift 

bör informeras och ges ett erbjudande. Erbjudandet skall innebära att företaget till ett rimligt pris får 

investera i laddstationer och vid behov erbjudas hjälp med placering och användning av dessa.  

Inom näringslivet i Umeå finns många olika områden som kan ha nytta av att investera i 

laddstationer. Umedalen, Teg och Västerslätt är stora områden med många olika företag. Med rätt 

motivering och erbjudande kan flera av dessa företag vara intresserade av att investera i ett antal 

laddstolpar och därmed bidra till att laddinfrastrukturen utökas. Strömpilen och Ersboda är andra 

liknande exempel.  

 

8.10 Förslag på marknadsföring 

Samtliga laddplatser bör märkas upp med skylt som visar att platsen endast är avsedd för laddbara 

elfordon. Samtliga laddplatser bör laddas upp på hemsidan uppladdning.nu för att underlätta 

lokaliseringen av dem.  En app för Smartphones, internethemsida eller sida på befintlig hemsida, t.ex. 

flik under Umeå kommuns hemsida, kan vara ett bra alternativ för att informera och marknadsföra 

laddinfrastrukturen.   
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9.  Kostnader 
Nedan redovisas kostnader för uppbyggnad av laddinfrastruktur enligt alternativ 1: Entré Norr. 

Eftersom alternativ 1 är det enda av alternativen där det idag går att avgöra de olika laddplatsernas 

utformning och därmed kunna planera för installation och dragning av kablar har 

kostnadsberäkningen utförts endast för detta alternativ. Kostnaderna för alternativ 2-4 bör vara 

ungefär detsamma som för alternativ 1.  

 

9.1  Investering och byggnation 

För beräkning av investeringskostnad har kostnad för inköp av laddstationer och arbetskostnad för 

installation ingått. Eftersom priserna på laddstationerna beror på överenskommelse och leverantör 

är det inte möjligt att ange det exakta och slutgiltiga priset. De produkter som leverantören erbjuder 

kan också avvika från önskad utformning och därför kan det behövas en omplanering för att 

slutresultaten ändå skall uppfylla de förväntade önskemålen. Det kan t.ex. innebära att den aktuella 

leverantören inte erbjuder laddstolpar med två uttag för laddning. Lösningen kan vara att välja en 

stolpe per beräknat uttag eller att välja annan leverantör som bättre uppfyller önskemålen.  

 

9.1.1  Inköp av laddstationer 

Tabell 18 visar kostnaden för inköp av laddstationerna.  

Tabell 18. Kostnad för inköp av laddstationer. 

Alternativ 1 Antal á pris Totalt 

Snabbladdstation 2 250 000 kr 500 000 kr 

Laddstolpe  12 35 000 kr 420 000 kr 

Laddstolpe monterad på vägg  6 25 000 kr 150 000 kr 

Totalt:   1 070 000 kr 
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9.1.2  Ny kabeldragning och installation av laddstationer 

Kostnad för installation och ny kabeldragning har uppskattats separat för del A, B och C enligt figur 

15. 

Del A: Ny kabeldragning 

En uppskattad kostnad för ny kabeldragning vid varje laddplats har beräknats med hänsyn till 

platsens utseende och förväntad placering av laddstation. Se tabell 19. 

Tabell 19. Uppskattad kostnad för ny kabeldragning och installation av laddstationer för Del A. 

Alternativ 1 
Uppskattad kostnad Del A 

exkl. moms 

Ersboda Greenzone 100 000 kr 

Ersboda köpcentrum 75 000 kr 

Gamla Rådhusparkeringarna 50 000 kr 

Norrlands universitetssjukhus 50 000 kr 

OKQ8 Kronoparken 50 000 kr 

Parkeringshuset Nanna 25 000 kr 

Parkeringshuset Parketten 25 000 kr 

Umeå C Järnvägsstation 50 000 kr 

Östra C Järnvägsstation 40 000 kr 

Totalt: 465 000 kr 

 

Del B: Inköp av serviscentral/mätarskåp 

Eftersom dimensionering vid byggnation ska göras efter ett framtida maximalt uttag ska därför även 

serviscentralen dimensioneras efter detta. I alternativ 1 är det endast laddplatsen vid Gamla 

Rådhusparkeringarna som inte överstiger ett maximalt uttag på 80 A och därför ska dessa utrustas 

med serviscentraler. Däremot bör omkoppling av dessa ske för att istället använda sekundärmätning 

så länge säkringen för laddplatsen understiger 80 A. Därefter kan serviscentralen kopplas tillbaks till 

direktmätning. Se tabell 20. 

Tabell 20. Uppskattad kostnad för serviscentral/mätarskåp för Del B. 

Alternativ 1 
Uppskattad kostnad Del B 

exkl. moms 

Ersboda Greenzone 25 000 kr 

Ersboda köpcentrum 25 000 kr 

Gamla Rådhusparkeringarna 10 000 kr 

Norrlands universitetssjukhus 25 000 kr 

OKQ8 Kronoparken 25 000 kr 

Parkeringshuset Nanna 25 000 kr 

Parkeringshuset Parketten 25 000 kr 

Umeå C Järnvägsstation 25 000 kr 

Östra C Järnvägsstation 25 000 kr 

Totalt: 210 000 kr 
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Del C: Ny kabeldragning och installation av laddstationer 

Uppskattade kostader för ny kabeldragning och installation av laddstationer för Del C visas i tabell 21. 

Tabell 21. Uppskattad kostnad för ny kabeldragning och installation av laddstationer för Del C. 

Alternativ 1 
Uppskattad kostnad Del C 

exkl. moms 

Ersboda Greenzone 28 000 kr 

Ersboda köpcentrum 28 000 kr 

Gamla Rådhusparkeringarna 28 000 kr 

Norrlands universitetssjukhus 28 000 kr 

OKQ8 Kronoparken 28 000 kr 

Parkeringshuset Nanna 28 000 kr 

Parkeringshuset Parketten 28 000 kr 

Umeå C Järnvägsstation 28 000 kr 

Östra C Järnvägsstation 28 000 kr 

Totalt: 252 000 kr 

 

9.1.3  Skyltning och skydd mot påfrestande väder 

Kostnaden för lämplig skyltning och skydd mot påfrestande väder vid de olika laddplatserna har 

uppskattats med hänsyn till den kostnad som fanns vid beställning och uppmontering av detta i 

Östersund. Kostnaden visas i tabell 22. 

Tabell 22. Uppskattad kostnad för skyltar och väderskydd av laddstationer. 

Alternativ 1 
Uppskattad kostnad för 

skyltning exkl. moms 

Ersboda Greenzone 100 000 kr 

Ersboda köpcentrum 50 000 kr 

Gamla Rådhusparkeringarna 50 000 kr 

Norrlands universitetssjukhus 50 000 kr 

OKQ8 Kronoparken 50 000 kr 

Parkeringshuset Nanna 50 000 kr 

Parkeringshuset Parketten 50 000 kr 

Umeå C Järnvägsstation 100 000 kr 

Östra C Järnvägsstation 50 000 kr 

Totalt: 550 000 kr 
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Total kostnad 

Den totala kostnaden för laddstationer, ny kabeldragning och installation blir 2 547 000 kr. Se tabell 

23. 

Tabell 23. Total investeringskostnad för uppbyggnad av laddinfrastruktur. 

Alternativ 1 Uppskattad kostnad exkl. moms 

Inköp av laddstationer 1 070 000 kr 

Del A: Ny kabeldragning  465 000 kr 

Del B: Inköp av serviscentral/mätarskåp 210 000 kr 

Del C: Ny kabeldragning och installation av laddstationer 252 000 kr 

Skyltning och skydd mot påfrestande väder 550 000 kr 

Totalt: 2 547 000 kr 

 

Utöver de kostnader som nämnts ovan kan kostnader för eventuella tillägg till laddstationerna 

tillkomma. 

Enligt tidigare motivering är kostnaden beräknad endast för alternativ 1 då detta är det enda 

alternativet där kostnaderna idag kan uppskattas.  

  

9.3  Driftkostnader 

Driftkostnaderna för en laddplats består av underhållskostnaderna och kostnader av elförbrukningen 

vid laddning. 

Serviceavtal 

De underhållskostnader som finns för laddplatserna i Umeå kan variera mellan de olika 

laddplatserna. Tillsyn och uppdatering av laddstationerna kommer behövas. Eventuell service vid 

vandalisering eller skada kan bli aktuellt. Snöröjning kommer att behövas under vinterhalvåret men 

eftersom detta redan utförs på de aktuella platserna bör ingen extra kostnad för detta tillkomma.   
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Elabonnemang 

Kostnad för elabonnemang är 67 196 kr vilket är beräknat efter den föreslagna mätarsäkringen för 

samtliga laddplatser. Se tabell 24. Till elabonnemanget finns även en rörlig kostnad på 13,2 öre/kWh. 

Eftersom denna kostnad beror på elförbrukningen redovisas den i tabell 25. 

Tabell 24. Årlig kostnad för elabonnemang. 

Alternativ 1 Årlig kostnad exkl. moms 

Ersboda Greenzone 18 961 kr/år 

Ersboda köpcentrum 3 910 kr/år 

Gamla Rådhusparkeringarna 1 551 kr/år 

Norrlands universitetssjukhus 3 910 kr/år 

OKQ8 Kronoparken 3 910 kr/år 

Parkeringshuset Nanna 3 910 kr/år 

Parkeringshuset Parketten 3 910 kr/år 

Umeå C Järnvägsstation 23 224 kr/år 

Östra C Järnvägsstation 3 910 kr/år 

Totalt: 67 196 kr/år 

 

Elförbrukning vid laddning 

Kostnaden för elförbrukningen vid laddning kan beräknas med hänsyn till den dagliga 

medelkostnaden per bil på 8 kr enligt beräkning i kapitel 4.5 Kostnader vid uppbyggnad och drift av 

laddinfrastruktur samt antagandet att endast 7 % av det totala antalet elfordon inom kommunen 

laddar offentligt. Tabell 25 visar den årliga kostnaden för elförbrukningen och den rörliga kostnaden 

för elabonnemanget vid laddning enligt dessa antaganden.  

Tabell 25. Årlig kostnad för elförbrukning vid laddning då laddningen erbjuds kostnadsfritt. 

År 
Antal elfordon i 

Umeå 

Antal som laddar 

offentligt (7 %) 

Kostnad för 

elförbrukning  

exkl. moms 

Kostnad för rörligt pris 

för abonnemang  

exkl. moms 

Totalt 

exkl. moms 

2013 32 3 8 200 kr 670 kr 8 800 kr 

2014 120 9 25 000 kr 2 000 kr 27 000 kr 

2015 260 18 53 000 kr 4 300 kr 57 000 kr 

2016 450 31 91 000 kr 7 500 kr 98 000 kr 

2017 690 48 140 000 kr 12 000 kr 150 000 kr 

2018 980 69 200 000 kr 17 000 kr 220 000 kr 

2019 1 300 93 270 000 kr 22 000 kr 290 000 kr 

2020 1 700 120 350 000 kr 29 000 kr 380 000 kr 
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10.  Förväntade resultat av föreslagen laddinfrastruktur 
En uppbyggnad av föreslagen laddinfrastruktur ökar möjligheten till användning av eldrivna fordon. 

Ökat antal laddplatser i Umeå gör det möjligt att ladda sin elbil på fler platser och därmed ökar 

sannolikheten att färdmålet är utrustad med laddstation. Detta underlättar användningen av elbilar 

som därmed förväntas öka. Ökad andel eldrivna fordon inom Umeå ger en positiv effekt på Umeås 

luftkvalitet och kan därmed förbättra detta. 

Uppbyggnaden skulle även öka intresset av att använda elfordon. Genom att laddstationerna finns 

utplacerade och tydligt skyltade kommer en nyfikenhet skapas. De som redan är väl informerade om 

elfordon och laddstationer kommer se att utbudet av laddplatser är stort. För de mindre insatta 

kommer en nyfikenhet att väckas. Om de som kommer använda laddinfrastrukturen är nöjda och 

tycker att den fungerar bra kan de sprida ett gott rykte och därmed öka intresset av eldrift till andra.  

Näringslivet kommer vilja följa med i utvecklingen för att skapa ett miljövänligt PR kring deras företag 

och därmed installera egna laddstationer på deras kundparkeringar eller investera i elfordon till 

företagets tjänsteresor. Erfarenheter från tidigare uppbyggnader av laddinfrastruktur visar att 

flertalet företag snabbt visar intresse av att också få vara med att erbjuda sina kunder laddning under 

besökstiden. Dessa företag är främst bilhandlare, bilverkstäder, köpcentrum och dagligvaruhandel.  

För Umeå betyder det att om den föreslagna laddinfrastrukturen byggs upp kommer den att ge bra 

möjligheter till laddning, men den kommer endast att utgöra en grund för laddinfrastrukturen i 

Umeå.  

Umeå är redan känt inom branschen för eldrift då det lokala företaget Hybricon haft sin verksamhet i 

kommunen. Hybricon var ett världsledande innovationsföretag inom utveckling av eldrivna 

stadsbussar. Några av Hybricons eldrivna bussar används idag i Umeås bussflotta. Däremot har Umeå 

idag ingen utbyggd laddinfrastruktur för bilar. En utbyggnad av laddinfrastrukturen enligt förslag 

skulle göra Umeå till en av de främsta inom Sverige för användning av elfordon. 
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11.  Diskussion 
En svårighet med detta arbete har varit att tekniken och användningen av den utvecklas snabbt. 

Spekulationer om framtidens teknik har förändrats och utvecklats under tiden. Det har t.ex. kommit 

ut ny information om kommande bilmodeller och laddteknik under projektets gång som i vissa fall 

lett till att förslagen av laddstationernas egenskaper ändrats. Att ta reda på information och bilda sig 

en uppfattning om hur en laddinfrastruktur bör utformas har också varit en av svårigheterna. Det har 

inte funnits någon självklar information om detta utan kunskap har främst hämtats genom samtal 

med erfarna personer inom branschen som gett sin syn på detta område.  

 

11.1  Laddstationer, laddkontakter och elanslutning 

Resultatet av arbetet uppfyller väl det syfte och målsättningar som grundade projektet. I arbetet har 

förslag på lämplig laddinfrastruktur utformats så att den ska överensstämma med nuvarande och 

framtida laddbehov. Det nuvarande laddbehovet motsvaras främst av Typ 1 kontakt med en 

strömmatning på 16 A för normalladdning och CHAdeMO kontakten för snabbladdning. Det framtida 

behovet är inte lika tydligt. Då det börjat utvecklas bilar med trefasladdning är valet av Typ 2 

kontakter och trefasanslutningar till laddstationerna en förberedelse för det framtida behovet. 

Däremot är det osäkert vilken strömmatning som kommer att gälla framöver. Laddstationerna för 

normal- till semisnabbladdning i Umeå dimensioneras för strömmatning på 32 A med spänningen 

400 V. Detta eftersom flertalet bilmodeller börjat utvecklas för denna laddning.  

Osäkerheten av ett framtida behov av snabbladdning med växelström anses vara för stor för att det 

ska vara lämpligt att investera i sådana laddstationer. Om behovet av denna laddning senare 

uppkommer kan en investering och installation av laddstation anpassad för snabbladdning med 

växelström göras till den då befintliga laddinfrastrukturen. Snabbladdning med växelström sker inte 

genom en laddstation för normal- till semisnabbladdning och därför är det inte möjligt att använda 

dessa laddstationer för snabbladdning genom att öka strömmatningen vid elanslutningen.  

Valet att inte föreslå semisnabbladdstationer med likström till laddinfrastrukturen i Umeå baseras på 

ekonomiska aspekter. En sådan laddstation har närapå lika hög investeringskostnad som liknande 

modell för snabbladdning. Däremot kan installationen och driftkostnaden hållas lägre. Som ett första 

steg anses semisnabbladdstationer för växelström ha högre prioritet och utgöra en bättre 

användning av ekonomiska resurser.   

Fasta kablar har föreslagits för samtliga laddstationer i Umeå eftersom det underlättar hanteringen. 

Att välja fasta kablar är mindre kostsamt än att utrusta laddstationerna med eluttag då både inköp av 

laddstationerna och byte av kontakt har en lägre kostnad för fasta kablar med laddhandske än då 

laddstationen är utrustad med eluttag. Detta har dock haft en liten påverkan vid beslut om 

rekommendationen av fasta kablar. Den förenklade hanteringen grundar även förslaget att inte 

installera Typ 2 eluttag i laddstationerna. 

 

11.2  Access- och betalsystem 

Förslaget att inte använda något accessystem för laddstationerna grundas på det bristande behovet 

av ett sådant. Enligt motivering till förslaget kan laddstationerna inte användas för andra syften än 

laddning av elfordon eftersom kontakterna som laddstationerna utrustas med endast passar elbilar 
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och laddhybrider. Laddstationerna innehåller inget uttag för Schuko-kontakt och därmed undviks 

problematiken med att laddstationerna används för anslutning av motor- och kupévärmare till en 

konventionell bil.  

Valet att avvakta med att integrera ett betalsystem i laddstationerna grundas på den osäkerhet som 

finns för dessa system enligt motivering av förslaget. 

 

11.3  Dimensionering av säkringsstorlek och antal laddplatser 

Förenklad laststyrning av laddplatserna har föreslagits för att minska kostnaderna för laddplatsernas 

elabonnemang. En lägre servissäkring har valts för samtliga laddplatser. Detta kommer förmodligen 

inte vara något problem under de första åren då belastningen förväntas vara låg. Däremot är det 

viktigt att hålla belastningen under uppsikt så att säkringen inte blir så överbelastad att den löser ut 

när bilägarna vill ladda. Det ger inte ett pålitligt intryck. 

Vid analysering av laddbehovet i Umeå har många antaganden gjort som troligtvis gör resultatet 

högre än vad som kommer vara aktuellt i verkligheten. Ingen sammanlagring har antagits vid val av 

laddtillfälle eftersom alla de 7 % av elbilarna och laddhybriderna väljer att ladda samtidigt. Normalt 

bör spridningen av laddtillfälle vara större. Antagandet att Umeås utveckling av antal elbilar och 

laddhybrider följer Sveriges utveckling kan ge en felaktig uppskattning. En snabbare tillväxt av antal 

elbilar och laddhybrider i Umeå jämfört Sveriges kan förväntas om en väl utbyggd laddinfrastruktur 

finns tillgänglig i Umeå. I Sverige finns många kommuner som ännu inte har en laddinfrastruktur eller 

helt saknar laddplatser för elfordon och utvecklingen hos dessa kommuner kan därför ha en 

bromsande påverkan på Sveriges totala utveckling av antal elfordon.  

 

11.4  Val av alternativ för laddinfrastrukturen 

Fyra alternativ har angetts som förslag till lämplig uppbyggnad av laddinfrastruktur. Av dessa är det 

endast alternativ 1 som kan genomföras direkt. Alternativ 2-4 innehåller laddplatser vid både det 

planerade IKEA-området och den planerade OKQ8-stationen vid Kronoparken. Därför föreslås val av 

alternativ 1 som en inledande uppbyggnad. Därefter kan vid behov ytterligare snabbladdstation 

integreras till laddinfrastrukturen vid IKEA-området eller OKQ8 Kronoparken. Även laddplatser för 

normal- till semisnabbladdning kan tilläggas vid behov.  

När behovet av Typ 1 kontakter minskar eller helt upphör bör dessa bytas ut mot Typ 2 kontakter. 

För att förhålla sig till ACEAs rekommendationer bör detta ske från och med 2017.  

I förslaget är samtliga laddstationer offentliga och innehåller därmed inte några laddstationer 

avsedda endast för kommunens egna elfordon. Vid behov av ytterligare laddplatser för kommunens 

elfordon bör detta tillgodoses genom installation av laddstationer för normalladdning vid de 

parkeringsplatser där behovet finns.  
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11.5  Motivering till investering 

Genom att investera i en laddinfrastruktur enligt förslag kommer Umeå ligga i framkant inom Sverige 

med att erbjuda laddstationer dimensionerade för nuvarande och framtida laddbehov. Möjligheterna 

att använda elbilar men också öka eldriften för laddhybrider blir bättre med denna laddinfrastruktur 

och en ökning av eldrift kan väntas. Därmed kan en investering i den föreslagna laddinfrastrukturen 

ses som en åtgärd för att förbättra Umeås luftkvalitet. 

Behovet av laddmöjligheter ökar ständigt och det installeras allt fler laddstationer runt om i Sverige. 

För att Umeå ska ligga i framkant av denna utveckling bör laddinfrastrukturen byggas upp inom kort. 

Att välja att bygga upp föreslagen utformning och omfattning av laddplatser kan ses som ett första 

steg mot en väl utbyggd laddinfrastruktur. Då efterfrågan på laddplatser och näringslivets intresse i 

eldriftens miljövinster ökar kommer detta leda till att näringslivet på egen hand installerar fler 

laddstationer inom kommunen för att deras verksamhet ska kunna erbjuda sina kunder 

laddstationer. Därmed har en uppdelning av investeringskostnaden för den framtida 

laddinfrastrukturen skett. Den part som tar det första steget behöver nödvändigtvis inte bli den som 

får bekosta hela uppbyggnaden. Det kan finnas lämpligt laddplatser där det också finns en 

näringsverksamhet som är intresserade att själva bekosta och driva en laddplats.   
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12. Slutsats 
Nedan listas de slutsatser som dragits under arbetet. Dessa överensstämmer med de förslag som 

tagits fram för uppbyggnaden av laddinfrastruktur i Umeå. 

 

Laddstationens funktion, placering och installation 

 Laddstationer för normal- till semisnabbladdning med växelström bör inledningsvis utrustas 

med både Typ 1 och Typ 2 fast spiralkabel 

 

 Uttag för Schuko-kontakt (hushållskontakt) bör undvikas i en laddstation 

 

 Snabbladdstationer ska vara utrustade med kontakt för CHAdeMO – de kan även vid behov 

utrustas med Combo T2 

 

 Laddstationerna bör utrustas med access- och kommunikationssystem för framtida 

användning av dessa 

 

 Elanslutning till laddstationerna bör dimensioneras efter ett framtida maximalt effektuttag 

 

Betalsystem för betalning av laddning 

 Utformning av betalsystem för betalning av laddning bör avvaktas för att undvika att 

använda stora resurser på en utveckling som sannolikt blir inaktuell 

 

 För att underlätta införandet av elfordon bör uppbyggnad av en laddinfrastruktur inte ses 

som en affärsmässigt lönsam investering – däremot kan ett företag välja att investera i en 

laddstation och erbjuda kunderna gratis laddning under besökstiden för att locka till sig fler 

besökare 

 

Förväntade resultat av uppbyggnad av laddinfrastruktur 

 En utbyggnad av föreslagen laddinfrastruktur kommer att öka intresset och tryggheten av att 

använda elfordon vilket leder till en ökad försäljning av dessa fordon som därmed kan minska 

användandet av fossila bränslen och bidra till en bättre luftkvalitet 
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Bilaga 1.  Trafikflöde i centrala Umeå 
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Bilaga 2.  Besöksmål enligt TEM-undersökning 

Besöksmål Antal besök (genomsnitt/år) Ej kommunala invånare 

Västerbottens Museum 243 425 97 370 

Mässor, Nolia 79 579 55 705 

Umeå Fotbollsfestival 70 000 42 000 

Norrlandsoperan 69 001 13 800 

Umeå Teaterförening 41 206 10 302 

Färjetrafiken, Norrbyskär 40 380 18 215 

Bildmuseet 39 316 15 726 

Umåkers Travbana 30 154 7 539 

Umelagun 29 387 11 755 

Umeå Energicentrum 20 000 10 000 

Samisk Vecka 15 414 6 166 

Holmsunds Tropikhus 14 350 3 588 

Umeå Jazzfestival 13 620 2 043 

Made-festivalen 11 490 3 447 

Umevatoriet 8 670 2 168 

Norrbyskärs Museum 5 950 3 570 

Golf 5 385 - 

Umeå Open 4 750 950 

Glödheta glashytta 3 600 1 080 

House of Metal 3 435 687 

Holmöns Båtmuseum 3 000 2 400 

Regementsmuseum 2 500 625 

Umeå Folkmusikfestival 2 250 1 125 

Guideturer 1 996 1 796 

Västerbackens sågverksmuseum 1 135 908 

Den förhistoriska världen 675 338 

Båtfärd, Stora Fjäderägg 500 450 

GreenZone 300 270 
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Bilaga 3.  Beräkning av möjligt effektuttag vid Umeå C Järnvägsstation 
Effektmatningen till laddstationerna vid Umeå C Järnvägsstation planeras ske från ett kabelskåp som 

finns i närheten av laddplatsen. Idag är skåpet placerat enligt figur 1. Området kommer att byggas 

om vilket medför att kabelskåpets placering kommer att ändras. Belastningen på skåpet kommer 

däremot att vara så gott som oförändrat.  

 
Figur 1. Karta över effektmatning av planerad laddplats. 

Kabelskåpet matas med två parallella kablar från den nätstation som är placerad på andra sidan 

järnvägen, se figur 2. Från nätstationen går två parallella kablar ut till ett kabelskåp som är placerat 

precis utanför nätstationsbyggnaden. Från detta kabelskåp finns två kablar som matar det kabelskåp 

som står vid de planerade laddplatserna.  
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Figur 2. Detaljerad karta av effektmatning av planerad laddplats. 

För att beräkna möjligt effektuttag till laddstationerna måste hänsyn tas till möjlig ökning av 

effektbelastning på nätstationen, på kablarna mellan nätstationen och kabelskåpet och på kablarna 

mellan de båda kabelskåpen. Samtliga av dessa kablar är dimensionerade för en belastning på 

maximalt 200 A. De nya kablarna som dras från kabelskåpet till laddstationerna kommer att 

dimensioneras efter maximalt effektbehov och kommer därför inte att påverka möjligt effektuttag.  

Nätstationen är dimensionerad för en effekt på 800 kVA. Då den reaktiva belastningen på 

nätstationen är mycket liten kan den försummas. Därmed kan nätstationens dimensionering antas 

vara 800 kW.   

Belastningen på nätstationen och de båda kabelskåpen är näst intill konstant och därför kan en 

mätning av aktuell belastning användas för att beräkna möjligt effektuttag oberoende av tidpunkt för 

uttaget.  

 

Mätresultat 

Mätningen visade att belastningen på kablarna mellan de båda kabelskåpen var 15 A/fas och kabel. 

Mellan nätstationen och kabelskåpet var belastningen 40 A/fas och kabel. Det senare alternativet är 

därmed begränsande då den är högre belastad.  
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Mätning av belastning på nätstationen har utförts under oktober till december 2012, se figur 3. 

 
Figur 3. Belastning på nätstation. 

 

Den maximala belastningen under mättiden uppmättes till 400 kW. 

 

Beräkning av möjligt effektuttag 

De befintliga kablarnas maximala belastning kan beräknas enligt ekvation [1]:  

  √        [1] 

där P är laddeffekten [W], U är spänningen [V], I är strömmen [A] och cos φ är effektfaktorn. 

Effektfaktorn antas vara ett.  

Då det finns två kabeldragningar kan ekvationen multipliceras med två för att ge den totala effekten. 

                                  √                 

Kablarnas aktuella belastning beräknas på liknande sätt: 

                              √               

Möjlig ökning av effektuttag i kablarna kan därför beräknas: 
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Möjlig ökning av effektuttag i nätstationen kan beräknas till: 

                                                                    

 

Beräkning av laddstationernas maximala effektbehov  

Laddplatsen vid Umeå C Järnvägsstation planeras för en snabbladdare och fyra uttag för normal- till 

semisnabbladdning. Maximalt effektbehov kan därför beräknas till: 

                                           

 

Slutsats 

Av de befintliga enheterna är det kablarna som klarar den minsta ökningen av effektuttag. Den 

begränsade ökningen är 222 kW. Det maximala effektbehov som laddstationerna kan kräva är 138 

kW och därmed blir det inget problem. 
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Bilaga 4.  Motivering till förslag av laddplatser 
Nedan angivna förslag till laddplatser i Umeå tätort är framtagna för att användas som underlag vid 

planeringen av laddinfrastruktur. Till samtliga laddplatser med prioritet ett och två medföljer 

beskrivning och kommentar för att motivera samt utvärdera laddplatsens tillgänglighet och 

reklamvärde. Till varje laddplats finns även angivet vilken laddning som är lämplig för platsen 

oberoende av vad de andra laddplatserna har för laddning. Vid planeringen av en laddinfrastruktur 

har de olika laddplatserna ett visst beroende av vilket typ av laddning övriga laddplatser i närheten 

erbjuder. Därför kan en laddplats som nedan är lämplig för både snabbladdning och normal- till 

semisnabbladdning ändå planeras annorlunda i de föreslagna laddinfrastrukturerna. 

Laddplatser med prioritet tre beskrivs kortfattat. 

Prioritet 1 och 2 

 Ersboda GreenZone 

Laddtyp: Snabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

GreenZone är ett miljökvarter på Ersboda som är anpassat för bilismen. Området är helt 

kretsloppsanpassat och har årligen ungefär en miljon besökare. Trafikflödet är även stort på 

vägar i närheten av GreenZone. Det är enkelt att svänga in till platsen och tillgängligheten blir 

därför stor. På platsen finns både en energistation med mindre livsmedelsbutik och en 

lättare matservering som passar för ett kortare stopp.  

 

 Ersboda köpcentrum 

Laddning: Snabbladdning +normal- och semisnabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

Ersboda köpcentrum lämpar sig väl för normal- och semisabbladdning då det finns gott om 

aktiviteter för ett längre stopp. Parkeringen utanför köpcentrumet är väl besökt och detta 

ger en bra reklamplats. Reklamvärdet gör att även snabbladdning kan vara lämpligt, men 

parkeringen kan vara svårtillgänglig och det kan upplevas som besvärligt att åka ända in till 

parkeringen för ett kortare stopp.    

 

 Gamla Rådhusparkeringarna 

Laddning: Snabbladdning + normal- och semisnabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

Gatan är väl trafikerad och laddstationen får ett högt reklamvärde. Närheten till Umeå 

centrum gör det möjligt till både kortare och lägre stopp och därför lämpar sig platsen både 

för snabbladdning och normal- till semisnabbladdning. Däremot kan platsen vara något 

olämpligt placerad om föraren inte planerat att passera denna plats.  

Gamla Rådhusparkeringarna planeras för ombyggnad och förmodligen kommer endast ett 

fåtal parkeringar finnas kvar. Därför kan platsen inte planeras för så många laddplatser.   
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 IKEA-området 

Laddning: Snabbladdning + normal- och semisnabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

Det planerade IKEA-området är en mycket bra plats för snabbladdning då E4:an passerar 

platsen. IKEA-området förväntas få många besökare och därför har laddplatsen ett högt 

reklamvärde. Däremot är en placering vid IKEA inte lämpligt. Snabbladdstationen bör istället 

placeras i anslutning till IKANOs butiker eller restauranger. Ett besök på IKEA tar normalt 

längre tid än en snabbladdning gör och därför är det vid dessa tillfällen lämpligare att 

använda normal- till semisnabbladdning.  

IKEA kommer installera ett flertal egna laddstationer i anslutning till IKEA-butiken för att 

erbjuda sina kunder normalladdning under besöket. Därför finns inte ett ytterligare behov av 

installation av dessa laddstationer. 

 

 Norrlands universitetssjukhus  

Laddning: Normal- och semisnabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

Norrlands universitetssjukhus har många besökare och det finns flertalet parkeringar inom 

området. Hit kommer besökare av olika anledningar, en del stannar längre och en del 

kortare. Den parkering som utgör en lätt tillgänglig åtkomst av laddplats är den s.k. P2, d.v.s. 

den parkering som ligger i anslutning till den nybyggda bussgatan. 

 

 Nya badhuset 

Laddning: Normal- och semisnabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

Vid en nybyggnation av byggnad med stort antal parkeringsplatser är det enkelt att installera 

laddstationer. I en stad med bra uppbyggd laddinfrastruktur finns ingen anledning att låta bli. 

 

 OKQ8 Kronoparken 

Laddning: Normal- och semisnabbladdning + ev. snabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

Vid platsen finns Ica Kvantum med tillhörande kundparkering och idag en obemannad OKQ8-

station. Platsen lämpar sig för normal- och semisnabbladdning för att ge Icas kunder 

möjlighet att ladda under besöket.  

I samband med att Västra länken anläggs finns planer att en ny bemannad OKQ8-station ska 

öppnas i anslutning till platsen. Det finns även förslag att göra om området till ett s.k. 

Truckstop, men beslut om detta är ännu inte fattat. Förbi platsen är trafikflödet stort och 

reklamvärdet i platsen är bra för en snabbladdstation. 
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 Parkeringshuset Dragonen 

Laddning: Normal- och semisnabbladdning 

 

Beskrivning och motivering: 

Dragonen är ett av Umeås mindre parkeringshus med 192 parkeringsplatser. Precis som för 

de två andra parkeringshusen, Nanna och Parketten, är Dragonen lämplig för normal- och 

semisnabbladdning. Platsen har fått lägre prioritet än de andra parkeringshusen Nanna och 

Parketten eftersom den inte innehåller lika många parkeringsplatser och har därmed ett 

lägre reklamvärde.   

 

 Parkeringshusen Nanna och Parketten 

Laddning: Normal- och semisnabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

Parkeringshusen är en bra placering av laddstationer för normal- och semisnabbladdning då 

de erbjuder en trygg laddplats under tak. Dessa två parkeringshus är Umeås två största 

parkeringshus. Nanna har 525 parkeringsplatser och Parketten 374 st. 

Snabbladdning är inte lämpligt främst då det är för omständigt att åka in i ett parkeringshus 

för ett kortare stopp, men också för att stationen inte syns tillräckligt bra och därmed skapas 

inte det önskade reklamvärdet. 

De som vistas i parkeringshusen kommer att känna till laddplatserna. För att öka 

kännedomen om laddplatsen kan skyltning utanför parkeringshuset användas. 

 

 Stadshuset 

Laddning: Snabbladdning + normal- och semisnabbladdning  

Beskrivning och motivering: 

Hit kommer många olika besökare och reklamvärdet är bra.  

Laddplatser vid stadshuset är redan planerat och kommer därför inte att ingå i alternativen 

för en uppbyggnad av laddinfrastruktur.   

 

 Strömpilen  

Laddning: Snabbladdning + normal- och semisnabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

Strömpilen har ett stort antal besökare. Här finns möjlighet att aktivera sig under både 

kortare och längre stopp. Platsen ligger även nära den nya dragningen av E4:an, den s.k. 

östra länken. Detta gör att det finns möjlighet att snabbladda för de som passerar Umeå. 

Däremot är infartern från E4:an till Strömpilen något omständlig för att snabbt stanna till och 

snabbladda.    
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 Umeå Airport 

Laddning: Normalladdning 

Beskrivning och motivering: 

Umeå Airport har närmare en miljon passagerare per år vilket gör platsen till en av de mest 

besökta i Umeå. Hit kommer många bilister för att hämta och lämna flygresenärer.  De 

resenärer som lämnar bilen vid flygplatsen kommer i de flesta fall vara borta minst några 

timmar och därför finns inget behov av semisnabbladdning. Snabbladdning kan användas vid 

platsen men nyttan av snabbladdning anses högre vid andra platser. En snabbladdstation vid 

Umeå Airport skulle även locka till bilister som endast åker dit för att ladda.  

 

 Umeå C Järnvägsstation 

Laddning: Snabbladdning + normal- och semisnabbladdning 

Beskrivning och motivering:  

Järnvägsalléen är den väg som passerar tågstationen Umeå C och är den mest trafikerade 

gatan i centrala Umeå. Platsen är synlig för de som passerar tågstationen och för resenärer 

som åker till och från Umeå. Platsen är därför en bra reklamplats. 

Mycket lämplig placering av en snabbladdstation med tanke på det stora trafikflödet som 

passerar platsen. Det är enkelt att svänga in för att snabbladda och det är enkelt att planera 

sin färdväg så att den passerar denna plats om behov av snabbladdning finns. Den bör även 

vara lämpligt placerad utifrån kommunens snabbladdbehov då laddstationen inte placeras 

långt ifrån två av kommunens elbilsparkeringar.  

Aktiviteter finns att aktivera sig med under laddtiden även för normal- och 

semisnabbladdning då närheten finns till både affärer och matserveringar och därför lämpar 

sig platsen även för dessa laddtyper. 

 

 Umeå universitet 

Laddning: Normal- och semisnabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

Umeå universitet har många antal besökare och reklamvärdet blir därför bra. Vägen förbi 

parkeringarna mot Berghem är väl trafikerad och därför är en laddplats mellan universitetet 

och denna väg lämplig.   

 

 Östra C Järnvägsstation 

Laddning: Normal- och semisnabbladdning 

Beskrivning och motivering: 

Till Östra C Järnvägsstation kommer resenärer som ska åka tåg och därmed parkera en längre 

tid. Därför är platsen lämplig för normal- och semisnabbladdning. Platsen är väl synlig från 

passerande vägar och därför ökar reklamvärdet.  
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Prioritet 3 

Samtliga av nedanstående förslag är tillhör företaget på platsen. Därför kan det vara lämpligt att 

erbjuda dessa företag att köpa in ett antal laddstationer.    

 First Camp Umeå 

Campingen har ett stort antal besökare under sommarhalvåret.  

 Nolia 

Nolia är ett av Umeås populäraste besöksmål av både invånare från och utanför Umeå. Nolia 

arrangerar bland annat välbesökta mässor, arrangemang, konferenser och idrottsträningar.   

 Nydala Fritidsområde 

Här finns både utomhusbadet och Nydala motionsspår, minigolfbana etc. Området är 

välbesökt.  

 T3 Arena 

Vid T3 Arena kommer många besökare som ska på olika träningar eller matcher. 

 Umåker 

Umeås travbana som även har lunchserveringar och konferensanläggningar. 

 Umeå Arena 

Hit kommer många besökare för att se matcher eller gå på träningar. De har även 

lunchservering. 

 Västerbottens museum 

Muséet är Umeås populäraste turistmål med ett stort antal besökare. 

 IKSU Spa 

IKSU Spa har många gäster som besöker spa- och träningsanläggningen. 

 IKSU Sport 

IKSU Sport har ett stort antal besökare på sin sportanläggning.  

 Umestan 

Umestan är en företagspark som bland annat innehåller två gymnasieskolor, en grundskola, 

polisutbildning och restauranger. 

 

 


