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Tips till dig som satsar på laddbar bilpark  

- Kommunala perspektivet



• Fossilfri stad 2040

• Enkelt att ha elbil i Stockholm

• 4 000 publika laddplatser i

Stockholm år 2022

• Fossilfri organisation 2030

• Har redan 100 % miljöbilar i egna 

fordonsflottan

– Elbilpool

– Elcyklar, lastcyklar mm

15.04.2019

Mål



Elbilarna är här!

Varför elbilar?

• Bättre miljö globalt och lokalt

• Det är kul att köra elbil

• Det finns många bra elbilar på 

Svenska marknaden

http://www.elbilsupphandling.se/2013/01/elbilen-ar-pigg-och-rolig-att-kora/elbil-2/
http://www.elbilsupphandling.se/2013/01/elbilen-ar-pigg-och-rolig-att-kora/elbil-2/


Alla laddbara fordon på svenska 

marknaden:

18 leverantörer

40 modeller

Alla offentliga laddplatser:

1 800 platser i Sverige 

- totalt 7 800 uttag

220 platser i Stockholms län

- totalt 1 600 uttag

www.miljofordon.se

www.miljofordon.se/tanka/laddkarta

http://www.miljofordon.se/tanka/laddkarta


• Kartläggning

– Fordonsbestånd

– Användarmönster
• körjournal

• Analysera fordonsbehovet

• Mål och riktlinjer

• Säkerställ parkering och laddning

• Skapa acceptans hos 
användarna

– Demobil för utlåning

• Byt till laddfordon

– Bilpool m.m.

– TCO

• Marknadsför!

Tips laddbar bilpark!
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http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=N5_6cJar98etgM&tbnid=FZS8nXlbzecctM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/jamtkraft/images/elbilar-laddar-vid-ica-maxi-i-oestersund-2-206044&ei=A-qfU_6yKaeD4gTRxYDwAQ&bvm=bv.68911936,d.bGE&psig=AFQjCNFkkUx8ZPah9JWPYhVfwVyyGbIZlg&ust=1403075383279476


Provkörning bästa tipset!



Laddbox - Laddstolpe



Positiva erfarenheter Elbilsupphandingen

Hemma

annan 
plats

Privatbilar laddas

På 
företaget

annan 
plats

Företagsbilar laddas



Förarreflektioner

• Räckviddsångesten går över!

• 94 % nöjda förare

• Förarna kör mjukt

• Bilen är tyst

• Kortare räckvidd på vintern



Laddtider

Normalladdning, 3,7 kW

1-fas 16A = ca 2 mil/timme

Laddtid: ca 6 - 25 timmar

3-fas 16A = ca 5 mil/timme

Snabbladdning, 50 kW

Laddtid: ca 40 min (0-80 %)



Kostnader

2,5 kr/mil

350 kr/månad eller 4 000 kr/år i 

elkostnad

Väggmonterad laddbox:

Utrustning o installation:

12 - 20 000 kr

Laddstolpe: 

Utrustning o installation: 

20 – 50 000 kr



Laddutrustning – tips!

• ”Skönt att skippa åka till macken”

• Allt elarbete ska utföras av behörig 
elektriker

• All utrustning ska vara CE-märkt

• Anläggningen ska klara hög belastning 
under lång tid, det gör inte vanliga vägg-
och motorvärmaruttag

• ”Kolla elföretaget” – i Elsäkerhetsverkets 
register

• Välj en totalentreprenad så att samma 
leverantör ansvarar för utrustning, 
montering, ledningsdragning och 
installation

• Välj smarta stolpar & lastbalansering

• www.fixaladdplats.se

http://www.fixaladdplat.se/


Välj Typ 2 

Europastandard i elbilar från 2015.



Sätt upp många laddare på en gång!



Fördelar med laddbar fordon

• Bra arbetsmiljö

• Spar tid – slipper åka till 

macken

• Stärker miljöprofilen – en 

arbetsgivare som bryr sig

• Leva som vi lär!

• Spar pengar

• Lägre TCO

• Inspirerar andra



TACK!

Eva Sunnerstedt

eva.sunnerstedt@stockholm.se

08-508 28 913

mailto:eva.sunnerstedt@stockholm.se

