Elbilar och laddning
-För dig som funderar på att skaffa elbil

Funderar du på a skaﬀa
elbil?
Laddfordon blir allt vanligare och har de
senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000 laddfordon i landet
och enligt prognoserna kommer det öka
till runt 17 000 i slutet av 2015.
I den här informationsbroschyren finns
en kort sammanställning om el- och
hybridbilar och hur man laddar dem.

Elbilen och laddfordon
Pris och räckvidd
Idag har det kommit en rad olika elbilsmodeller som varierar i pris och
utförande, från rena arbetsbilar till sportbilar. Nedan listas några exempel på olika typer av bilmodeller och deras ungefärliga pris. Även räckvidden är angiven, denna är ungefärlig och varierar mellan olika märken.
Värt att tänka på är att den angivna räckvidden från bilproducenten oftast är högre än den verkliga räckvidden.
Innan man skaffar en elbil är det bra att fundera på hur långt man kör
varje dag och var man ska ladda bilen, exempelvis om det finns någon
möjlighet att ladda bilen på jobbet.
Generellt så är majoriteten av alla resor som görs under en dag under 50
kilometer, vilket innebär att en elbil har tillräcklig räckvidd för att det
dagliga transportbehovet.
Typ av bil

Pris (kr)

Ca räckvidd
(sommar/vinter)

Arbetsbil (mindre skåpbil)

Från ca 200 000

150 / 100 km

Mindre personbil (5 sittplatser)

Från ca 200 000

180 / 110 km

Sportbil

Från ca 600 000

450 / 330 km

Underhållskostnader
Eftersom det är färre komponenter som kan gå sönder i en elbil jämfört
med en fossil bil så har elbilen lägre reparations- och underhållskostnader.
Kostnaden för att köra en mil brukar man generellt säga att den ligger på
runt 2 kr. Det är dock viktigt att man köper el som är producerad av förnyelsebara energikällor, annars tappar man syftet med en minskad klimatpåverkan. Dessutom finns det för tillfället en supermiljöbilspremie
på 40 000 kronor som man kan få i statligt bidrag om man köper en elbil.

Laddstationen
Elsäkerheten först
När bilen ska laddas är det viktigt att ledningar och säkringar är rätt dimensionerade för att klara av att ladda en elbil.
Om du ska ladda bilen vid hemmet så är en rekommendation att skaffa
en s.k. laddbox som installeras av en behörig elektriker. Denne ser även
till att ledningarna fram till boxen är i gott skick och klarar av den effekten som behövs för att ladda bilen.
Laddar man bilen från ett vanligt vägguttag (schukouttag) som man inte
har gått igenom och säkrat elledningarna så finns det en brandrisk när
man laddar sin elbil.
Från år 2017 träder standarden EN 61851-1 vilket innebär att mod 3 typ
2-uttag är standard för normalladdning av elfordon i EU.

Laddtider och priser
Hur kan man ladda bilen, hur lång tid tar det och vad kostar en laddstation? Oftast kategoriserar man laddningen i tre olika kategorier beroende på
hur lång tid det tar att ladda bilen.
Nedan listas dessa tillsammans med ungefärligt pris för en laddstation, observera att det endast är en indikation då priser kan variera mellan olika
märken, utförande etc. Dessa är exklusive kostnad för installation. Mycket
av kostnaderna beror på om markarbete måste utföras, exempelvis om en
laddstolpe ska sättas upp vid en offentlig parkeringsplats. Den angivna
laddtiden är från tomt till fullt batteri.

Typ av laddning/placering

Pris (kr)

Ungefärlig laddtid

Normalladdning /
vid hemmet

8 000 till 15 000

2 till 8 h

Semisnabbladdning/
Offentlig parkering, kundparkering etc.

25 000 - 50 000

30 min till 4 timmar

Snabbladdning/
Längs motorväg

350 000 850 000

20 till 50 min

Var hittar man en laddstation?
På sidorna uppladdning.nu finns alla laddstationer upplagda. Sedan har
även de större söktjänstföretagen skapat egna webbsidor och appar där
man kan se laddstationer och använda för att planera sin elbilsresa dessa
kan man hitta genom webbsidan laddinfra.se . Som företag med en egen
laddstation kan den här typen av webbsidor vara ett sätt att synas och locka
till sig nya kunder som har elbilar.

Typer av kontakter
Det finns flera olika typer av kontaktdon för att ladda ett elfordon, de
flesta elbilsmodeller går även att ladda i vanliga s.k. Schukokonntakter
förutsatt att behörig elektriker sett över elsäkerheten.
Nedan finns de fyra vanligaste typerna av kontakter. Typ 1 och 2 används
för normal– och semisnabbladdning medan CHAdeMO och CCS används
för snabbladdning. I EU har man bestämt att Typ 2-kontakten samt CCS
ska vara standard för laddning av elfordon.
Typ 2, mod 2 & 3

3-fas 230v, 16-32A

kW

kW

Länkar:
www.uppladdning.nu
www.laddinfra.se
www.powercircle.se
www.elbilsstatistik.se

Kontakta energi– och
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för mer råd och stöd.
Besök: www.energiost.se
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