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Förord
Transportsektorn står idag för en betydande del av växthusgaser och den är i behov av en stor
hållbarhetsomställning. Regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 kräver
engagemang, innovation och handlingskraft från samhällets olika aktörer.
I denna utveckling är eldrift en viktig del av lösningen.
För att öka möjligheterna för en bredare och snabbare marknadsintroduktion av elfordon
växer behovet på utbyggnad av en publik laddinfrastruktur i allmänhet och av snabbladdare i
synnerhet som skapar trygghet för elbilsförare och för att elfordon ska kunna användas även
för längre resor.
GreenCharge Sydost är ett samverkans- och utvecklingsprojekt som sedan 2012 arbetar med
att öka andelen elfordon och samtidigt skapa förutsättningar för en länsövergripande
laddinfrastruktur i Småland, Blekinge, Öland och nordöstra Skåne. Projektet har 25
kommuner, 3 landsting, 4 regionförbund och 4 länsstyrelser samt ett 50-tal företag som
medlemmar, samarbetspartners och finansiärer. Blekinge Tekniska Högskola är huvudman
och ansvariga för forskningen medan Miljöfordon Syd ansvarar för den operativa
projektledningen utan kommersiella intressen.

Småland, Blekinge, Öland och nordöstra Skåne är viktiga geografiska pusselbitar för att skapa
ett rikstäckande nät av snabbladdningsstationer som möjliggör elektrifierade bilresor mellan
städer i Sverige. Uppförande av snabbladdare är dessutom en förutsättning för att öka den
dagliga användningen av elbilar inom städer och orter där en övergång till eldriven biltrafik har
stor potential att även förbättra den lokala luftkvalitén och minska bullernivåerna från
biltrafiken.
Som ett led inom GreenCharge har denna rapport tagits fram för att belysa hur en
basinfrastruktur för snabbladdning kan placeras ut i Småland, Blekinge, Öland och nordöstra
Skåne så att resor inom och igenom regionen med elfordon ska kunna ske på ett tillförlitligt
sätt.
Genom samverkan mellan samhällets olika aktörer kan utbyggnad av en infrastruktur med
snabbladdare som presenteras i denna rapport både förverkligas och snabbas på.
Jonas Lööf
Ansvarig för den operativa projektledningen inom GreenCharge Sydost
Projektansvarig Miljöfordon Syd
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Sammanfattning
Miljöengagemang anses vara den största drivkraften hos svenska elbilsköpare men det finns
andra orsaker som kan väga tyngre. Låga ägandekostnader är ett minst lika starkt argument och
trots att elbilar är förhållandevis dyra i inköp gör låga driftskostnader att bilägandet blir
ekonomiskt fördelaktigt över tid. Ytterligare påverkande faktor vid val av bil är att den,
medvetet eller omedvetet, är en social markör som förmedlar status, livsstil och tillhörighet.
Oavsett anledning till att bilköpare överväger en elbil så finns flera osäkerhetsfaktorer som
verkar hämmande på elbilsförsäljningen. Högt inköpspris och osäkert andrahandsvärde är
tillsammans med bristande infrastruktur för publik laddning de enskilt största anledningarna till
att elbilsförsäljningen fortfarande inte har tagit ordentlig fart i Sverige.
En snabb uppbyggnad av ett nationellt nätverk med strategiskt placerade snabbladdare och
destinationsladdare1 är därför avgörande för att öka försäljningen av rena elfordon i Sverige.
Syfte med rapporten
Rapporten har tagits fram för projektet GreenCharge Sydost, vilket omfattar ett stort antal
kommuner och landsting samt företag verksamma i Småland, Blekinge, på Öland och nordöstra
Skåne. Rapporten ska ses som en komplettering till den rapport som 2013 togs fram på uppdrag
av Länsstyrelsen i Västra Götaland, Infrastruktur för snabbladdning av elfordon, Strategisk
studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen, Rapport 2013:41. Ytterligare en kompletterande
studie genomfördes under 2014, på uppdrag av Region Skåne och Länsstyrelsen i Halland,
Strategisk studie av snabbladdinfrastruktur för elfordon i Halland & Skåne. Dessa tre rapporter
utgör tillsammans en heltäckande studie för snabbladdningsinfrastruktur i södra och västra
Sverige vilket bland annat omfattar hela E6 och större delarna av E22 samt E4 upp till
Jönköping.
Studien för utbyggnad av snabbladdningsinfrastruktur i Småland, Blekinge, på Öland och i
nordöstra Skåne bygger på Trafikverkets registrerade trafikströmmar och redan befintliga
snabbladdare i regionen. För att skapa en sammanhängande nationell korridorstruktur med
snabbladdare bör hänsyn tas till etablering av snabbladdare i angränsande regioner som Västra
Götaland, Halland, Skåne och Östergötland.
Möjligheter
Uppförande av snabbladdare i Småland, Blekinge, Öland och nordöstra Skåne är en
förutsättning för att öka den dagliga användningen av elbilar. Det finns i mars 2015 fyra
snabbladdare i området varav två med stöd för de tre etablerade laddstandarderna. Utöver dessa
snabbladdare har Tesla Motors uppfört en Superchargerstation i Toftaholm strax norr om
Ljungby utefter E4, Tesla Model S är den enda elbil som kan ladda där.
Rekommendation
För att möjliggöra elbilsresor utöver elbilars normala räckvidd krävs uppbyggnad av en
sammanhängande korridorstruktur av snabbladdare utefter de större vägarna i Småland,
Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne. Den avgjort största vägen med högst trafikflöde är
E4 mellan Gränna och Markaryd men även E22 och flera mindre vägar är viktiga för
transporter inom detta stora geografiska område. En snabbladdare som placeras strategiskt så
den fungerar både som korridorladdare och klusterladdare främjar både längre elbilsresor samt
utökar den dagliga räckvidden för elbilar som brukas inom ett begränsat område eller ort.

1

Destinationsladdare benämns oftast de laddare som är knutna till specifika destinationer för olika resor som
handelsområden såsom IKEA t.ex. Laddning på dessa ställen sker oftast mellan 1-4 timmar i samband med att
elbilsföraren uträttar ärenden i anslutning till laddplatsen.
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Följande prioritetsordning föreslås för en uppbyggnad av laddinfrastruktur utifrån trafikflöden
på de större vägarna i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne.
Prioritet
Etapp 1

Korridor
E4

Placeringsort
Jönköping, Värnamo, Ljungby, Markaryd

Etapp 2

E22

Etapp 3

Väg 25

Bromölla/Sölvesborg, Karlskrona, Söderåkra/Bergkvara,
Kalmar, Oskarshamn, Västervik
Växjö, Nybro, Kalmar, Ljungby

Väg 26

Gislaved

Väg 27

Tingsryd, Gislaved, Värnamo, Växjö, Ronneby

Väg 40

Eksjö, Vimmerby, Jönköping, Västervik

Väg 23

Älmhult, Åseda, Växjö, Vimmerby

Väg 40/31

Nässjö

Väg 31/47/127

Vetlanda

Väg 32/133/131

Tranås

Väg 28/120

Emmaboda

Väg 116/121

Olofström

Väg 136

Borgholm

Väg 37/34

Högsby

Väg 30/127

Vrigstad

Etapp 4

Samtliga snabbladdningsstationer bör ha stöd för samtliga tre etablerade standarder för
snabbladdning; CHAdeMO, CCS och Typ2. Utöver dessa snabbladdningsstationer
rekommenderas även uppförande av laddstolpar med 7-22kW laddeffekt för att erbjuda
destinationsladdning vid exempelvis köpcentrum, stadskärnor och turistattraktioner.

Slutsats







Utbyggd infrastruktur med snabbladdare är en förutsättning för att fler ska våga köpa
och köra rena elbilar
Viktigt att skapa en sammanhängande infrastruktur som stödjer snabbladdning av
samtliga elfordon
För att minska driftstörningar krävs övervakningssystem och jour för reparation
Samarbete med olika aktörer och angränsande regioner är en förutsättning för att skapa
ett nationellt nätverk av snabbladdare
Vid vältrafikerade vägsträckor rekommenderas uppförande av minst två snabbladdare
på samma plats för att minska risken för köbildning då fler vill ladda samtidigt.
Vid etablering av ny laddplats bör denna förberedas för uppförande av ytterligare
snabbladdare när elbilarna blir fler och laddbehovet ökar.

Uppförande av totalt 36 snabbladdare på dessa 26 orter innebär en total kostnad på cirka 22
miljoner kronor vilket är en önskvärd investering för att öka rörligheten för elbilar inom
Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne.
Rekommendationen i denna rapport är ett första steg för att skapa en basinfrastruktur med
snabbladdare placerade med ett längsta avstånd på 80 km utefter större delen av vägnätet. På
lite längre sikt bör snabbladdningsmöjlighet erbjudas med max 40 km mellan laddplatserna.
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Ordlista
AC

Alternating Current. Benämning för växelström och innebär att strömmen
byter riktning och styrka över tiden. Växelström finns i vanliga eluttag för
hushåll.

BEV

Battery Electric Vehicle. Engelsk förkortning för en ren elbil som endast
har elmotorer för framdrivning. Elbilens batteri laddas i ett eluttag.

BMS

Battery Management System. Engelsk förkortning för elbilens eget
batteriövervakningssystem som kontrollerar i- och ur-laddning samt
temperatur av batteriet.

DC

Direct Current. Benämning för likström vilket innebär att strömmen har
konstant styrka och samma riktning. Vanligtvis drivs en elbils motor med
likström.

Elbil

Samlingsnamn för samtliga fordon som har någon form av elektrisk
framdrivning. Drivlinan kan vara helt elektrisk eller en kombination av
både förbränningsmotordrift och eldrift. I denna rapport refererar termen
elbil till en rent eldriven personbil. Elbilens batteri laddas i ett eluttag.

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment. Engelsk förkortning som bl.a. används
som benämning på jordfelsbrytare som används vidd laddning av elfordon.
EVSE är vanligen monterad på laddsladden eller i laddstolpen.

Jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare är en mekanisk brytare för personskydd vid
elinstallationer.

Laddplats

Plats med en eller flera laddstolpar där man kan ladda elfordon.

Laddeffekt

Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning från elnät till
batteri. Laddeffekt mäts i Watt, enhet kW.

Laddfordon

Ett fordon som helt eller delvis drivs av en elmotor och vars batteri laddas
i ett eluttag.

Laddhybrid

Ett elfordon som kan köras på enbart elmotor, enbart förbränningsmotor
eller båda motorerna i samverkan. Laddhybridens elmotor får ström från
ett batteri som kan laddas i ett eluttag.

Laddstolpe

Ett fast eluttag placerat vid laddplats anpassat för att ladda elfordon.

NEDC

New European Driving Cycle. Körcykel som tillämpas vid certifiering av
samtliga bilmodeller avseende bränsleförbrukning och avgasemissioner.
NEDC används även för redovisning av elbilars elektriska räckvidd men
metoden har kritiserats då resultaten skiljer sig från verklig räckvidd.

OBC

On-board Charger. Engelsk förkortning för elbilens egen laddare som
används vid växelströmsladdning.

PHEV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Se Laddhybrid.

Wall Box

En fast installation avsedd för laddning av elfordon. Väggmonterad och
utrustad med fast laddsladd och kontakt anpassad för specifikt elfordon.
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1.

Inledning

För att minska klimatutsläppen från transporter och nå regeringens mål med en fossiloberoende
fordonsflotta till år 2030 krävs en övergång till förnybara energislag inom transportsektorn. Det
finns flertalet möjliga teknologier idag där elektrifiering är den lösning med bäst förutsättning
att reducera växthusgaser, partikelutsläpp och buller från trafiken. Vanliga personbilar en
medellivslängd på 17 år2 vilket gör att många av de bilar som säljs idag fortfarande rullar på
Svenska vägar 2030. Det krävs därför en snabb omställning till fossilfri bilpark för att nå
regeringens klimatmål – detta kan göras genom en utökning av supermiljöbilspremien och
införande av trafikförmåner för elbilsägare, exempelvis tillåtelse att köra i bussfiler, undantag
från trängselskatt etc.
Utöver incitament för ökad elbilsförsäljning krävs även ett väl utbyggt nationellt nätverk av
snabbladdare utefter de större vägarna i Sverige.

1.1

Skillnad mellan olika typer av elfordon

Elbilar, eller laddfordon som de även kallas, kan vara helt elektriska eller ha en kombination av
både eldrift och fossildrift. En laddhybrid eller PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) har en
eller flera elmotorer i kombination med en förbränningsmotor. Laddhybrider har ett mindre
batteripack, jämfört med rena batterielbilar, som begränsar den elektriska räckvidden till 40-50
km. För vissa modeller är räckvidden på batteridrift inte mer än 20 km. När laddhybridens
batteri är urladdat tar förbränningsmotorn över framdrivningen och bilen kan köra vidare.
Eftersom laddhybrider har kort elektrisk räckvidd och inte heller behöver laddas för att brukas
kan det få till följd att dessa används som rena fossilbilar.
Rena elbilar har endast elektrisk framdrivning och hämtar sin energi från stora batteripack som
laddas upp under tiden elbilen står parkerad. En ren elbil benämns ofta som BEV (Battery
Electric Vehicle). Beroende på batteristorlek har de flesta BEV en deklarerad räckvidd på 150210 km. Undantag förekommer med både kortare och längre räckvidd, värt att nämna är Tesla
Model S som med 85 kWh batteripack har en deklarerad räckvidd på mer än 500 km.
De flesta BEV har stöd för snabbladdning vilket gör det möjligt att på 20-30 minuter ladda
batteriet till 80 % vilket ger en utökad körsträcka med 80-100 km per laddningstillfälle.
Snabbladdning är att betrakta som en typ av stationär räckviddsförlängning för BEV men det
förutsätter att snabbladdaren är rätt placerad för att vara till hands där behovet uppstår.
Det finns även elbilsmodeller som är utrustade med räckviddsförlängare - en bensinmotor som går in och laddar drivbatteriet när det är tomt. Dessa elbilar klassificeras som laddhybrider
och har beroende på modell en deklarerad elektrisk räckvidd på upp till 80 eller 130 km.

1.2

Mål med rapporten

Rapportens mål är att undersöka förutsättningarna för att skapa infrastruktur för snabbladdning
för att möjliggöra elbils-resor i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne:



Hur grovmaskigt kan ett nät av snabbladdare vara för att på ett kostnadseffektivt sätt
skapa en heltäckande laddinfrastruktur utefter vägnätet i regionen?
I vilka etapper ska infrastrukturen byggas för att på bästa sätt skynda på försäljning och
bruk av rena elbilar i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne?

Eftersom laddhybrider har räckviddsförlängning inbyggt ligger rapportens fokus främst på
behovet av snabbladdning för rena elfordon.
Tesla Motors uppför snabbladdare helt i egen regi. Tekniken och placeringen av Teslas Super
Chargers beskrivs kort i rapporten men omfattas ej i den rekommenderade utbyggnaden.
2

Källa Motormännens Riksförbund
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2.

Elfordon

En rent eldriven bil släpper inte ut några avgaser i närmiljö och förorenar därför inte lokal
luftkvalité. Vid inbromsning regenereras större delen av rörelseenergin tillbaka till batteriet
vilket innebär att det frigörs betydligt färre partiklar3 från elbilens bromsar jämfört med
konventionella bilar som bromsar bort hela rörelseenergin. Ytterligare fördel med elfordon är
att de avger avsevärt mindre buller än konventionella fordon. På senare tid anses partiklar och
buller från biltrafik vara ett växande hälsoproblem i städer.
De avgjort största hindren för bredare acceptans av elfordon är den relativt begränsade
räckvidden, ett högt inköpspris samt osäkerhet kring batteriernas livslängd. Batteriernas
livslängd har stor påverkan på elbilarnas andrahandsvärde och det är därför svårt att förutse
värdeminskning och därigenom den totala milkostnaden. Den ekonomiska osäkerheten uppvägs
av att elektriska drivlinor har hög verkningsgrad och därigenom mycket låg driftkostnad, en
elbil förbrukar 1,2 – 2,1 kWh el per mil vilket ger en milkostnad kring 1,50 – 3,00 kr.
Högt inköpspris i kombination med låg driftkostnad gör att det krävs längre körsträckor för att
räkna hem ett elbilsköp. Utbyggd infrastruktur för snabbladdning gör det möjligt att köra elbilar
längre än den deklarerade räckvidden – och därmed snabbare nå tidpunkten då totala
ägandekostnaden blir lägre än för likvärdig bil med förbränningsmotor.

2.1

Elbilar på Svenska marknaden

Senaste åren har flera nya elbilar blivit tillgängliga i Sverige. Nedan redovisas respektive
bilmodell tillsammans med deklarerad räckvidd samt typ av standard för normalladdning och
snabbladdning.
Fabrikat & bilmodell
Mitsubishi i-MiEV
Peugeot iOn
Citroën C-Zero
Volvo C30 Electric **
Renault Kangoo Z.E.**
Nissan Leaf **
Mercedes-Benz Vito E-cell
Renault Kangoo Z.E. fas 2
Volvo C30 Electric gen.2
Nissan Leaf
Ford Focus Electric
BMW i3
Volkswagen e-Up!
Tesla Model S 85kWh
Tesla Model S 60kWh
Renault Zoe
Volkswagen eGolf
Nissan e-NV200
Citroën Berlingo Electrique
Peugeot Partner Electric
Kia Soul EV
Mercedes B-class ED

Räckvidd
(NEDC)
150 km
150 km
150 km
150 km
170 km
175 km
130 km
170 km
164 km
199 km
162 km
160 km
160 km
502 km
390 km
210 km
190 km
170 km
170 km
170 km
210 km
200 km

NormalSnabbladdning
laddning
DC
AC
Typ-1
CHAdeMO
Typ-1
CHAdeMO
Typ-1
CHAdeMO
Typ-1
Typ-1
Typ-1
CHAdeMO
Typ-2
Typ-2
Typ-2
22kW Typ-2
Typ-1
CHAdeMO
Typ-1
Typ-2
CCS *
Typ-2
CCS
Typ-2
135kW SC
22kW Typ-2*
Typ-2
135kW SC * 22kW Typ-2*
Typ-2
43kW Typ-2
Typ-2
CCS
Typ-1
CHAdeMO
Typ-1
CHAdeMO
Typ-1
CHAdeMO
Typ-1
CHAdeMO
Typ-2
-

Svensk
säljstart
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q2
2012Q1
2012Q1
2012Q4
2013Q2
2013Q2
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2013Q4
2013Q4
2013Q4
2014Q2
2014Q3
2014Q3
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2

Tabell 1, Rena elbilar tillgängliga i Sverige
* Ingår ej i bilens standardutrustning men finns som tillval mot pristillägg.
** Försäljningen har upphört och ersatts med nyare årsmodell.
3

Partiklar från slitage av däck och vägbana är i stort sätt det samma för alla personbilar.
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Det finns ytterligare elbilar som tagits fram enbart för den nordamerikanska marknaden. Det är
främst de stränga avgaskraven i Kalifornien som i praktiken tvingar fordonstillverkarna att sälja
en viss andel utsläppsfria bilar. Toyota RAV4 EV, BMW ActiveE, Fiat 500e, Honda Fit EV
och Chevrolet Spark EV är några exempel på sådana elbilar. Beroende på hur den globala
elbilsförsäljningen utvecklar sig är det möjligt att någon av dessa elbilar även blir aktuella för
Europa och Sverige.

2.2

Förutsättningar för elbilsägande

Normala tankegångar är att en bil ska fungera för samtliga resebehov som kan tänkas uppstå.
Kravet att bilen ska kunna transportera en hel familj med skidutrustning och packning på
sportlovsresa gör att många pendlar till sina arbeten i stora dieseldriva kombibilar med onödigt
stor klimat- och miljöpåverkan som följd.
80 % av hushållens dagliga privatresor är
kortare än fem mil och 90 % kör mindre än
tio mil per dag – en sträcka som utan
problem avverkas med elbil.
Skulle bilköpare titta mer på den dagliga
körsträckan och inte fästa så stor vikt vid att
lösa transportbehovet vid ett fåtal längre
semesterresor per år, skulle sannolikt fler
människor överväga ett elbilsköp.
Figur 1, Fördelning av vardagliga körsträckor
Källa: Blue Institute, 2013, Roadmap: Sweden

Bruksbilar som används i kommersiell och offentlig verksamhet har hög utnyttjandegrad vilket
innebär att en elbils höga inköpspris slås ut på långa körsträckor. Låga driftskostnader gör att
elfordon är ekonomiskt fördelaktiga eftersom drivmedel står för en betydande kostnad under
fordonens livscykel. Distributionsbilar har ofta förutbestämda körmönster vilket gör att
laddplatser med fördel kan planeras och anläggas där det finns behov att ladda fordonen.

2.3

Elbilars räckvidd

Officiell data för förbrukning och räckvidd tas fram enligt EU:s NEDC-körcykel som tillämpas
vid certifiering av alla nya bilmodeller som ska säljas i Europa. Större delen av de elbilar som
säljs idag har en deklarerad räckvidd på 150-210 km med helt uppladdade batterier. Under
verkliga förhållanden begränsas dock den praktiska räckvidden för de flesta elbilar till 120-150
km vilket dock är fullt tillräckligt för vardagliga pendlingsresor mellan hem och arbete samt
ärenden som att handla eller skjutsa barn till skola och dagis.
Vid motorvägskörning ökar energiförbrukningen markant till följd av ökat luftmotstånd. Elbilar
är bäst anpassade till körning i tätbebyggda områden med hastigheter upp till 70 km/h med
många stopp då en stor del av bilens rörelseenergi då kan tas till vara och återladdas i batteriet
vid inbromsning.
Elbilarnas batterier trivs bäst vid temperaturer kring tjugo plussgrader, vid minusgrader
försämras batteriets kapacitet vilket minskar räckvidden vintertid. Kyla ökar även behovet av
kupévärme och defroster som tar energi från batteriet under färd och orsakar ytterligare
begränsning av räckvidden. Vid temperaturer under tio minusgrader är det inte ovanligt att
elbilens räckvidd halveras jämfört med den deklarerade enligt NEDC.
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2.4

Elbilar med stöd för snabbladdning

Enligt försäljningsstatistik fanns det 2933 st rena elbilar i Sverige vid utgången av 2014, av
dessa var 827 st lätta eldrivna transportbilar. Av dessa har lite drygt 1000 elbilar stöd för
snabbladdning med den japanska CHAdeMO-standarden. Utöver dessa rena elbilar finns det
även 2306 st Mitsubishi Outlander PHEV med stöd för CHAdeMO-laddning på svenska vägar.
Den konkurrerande laddstandarden CCS introducerades på europeiska elbilar först i slutet på
2013 och det finns idag knappt 350 elbilar med stöd för denna typ av snabbladdning i Sverige.
Utöver dessa två standarder för snabbladdning finns det två elbilstillverkare som utvecklat egen
teknik för snabbladdning; Renaults elbil ZOE är ensam om att snabbladda med växelström upp
till 43 kW och Tesla Motors har utvecklat egna superchargers som laddar Tesla Model S med
en effekt på 135 kW likström. I slutet på 2014 fanns det 193 st Renault ZOE och 274 st Tesla
Model S i trafik i Sverige.
Av nyare elbilar saknar Ford Focus Electric och Mercedes B-klass ED samt transportbilarna
Renault Kangoo ZE och Mercedes Vito E-cell stöd för snabbladdning. Även äldre elbilar
tillverkade innan 2010 saknar stöd för de nu etablerade standarderna för snabbladdning.

3.

Laddning av elfordon

Den primära laddningen av elbilar sker vanligtvis då de står parkerade över natten och ibland
även under dagtid om det finns laddmöjlighet då bilen parkeras vid arbetsplatsen. Samtliga
elbilar kan laddas i vanliga eluttag, som är standard i svenska hem och arbetsplatser. Det är
vanligt att nya elbilar även kan snabbladdas på ett eller annat sätt, vilket relativt enkelt ger
möjlighet att utöka den dagliga körsträckan, en form av stationär räckviddsförlängning.

3.1

Normalladdning

Normalladdning innebär att en elbil laddas full på 6-12 timmar beroende på batteriets storlek
och laddplatsens tillgängliga effekt, oftast 230V/16A men även 230V/10A förekommer.
Vanligen sker den primära laddningen vid hemmet då elbilen står parkerad över natten, så
kallad nattladdning. Vissa arbetsgivare erbjuder även laddning under arbetstid vilket kan
förlänga den dagliga räckvidden upp till det dubbla. Destinationsladdning är den form av
laddning som görs på platser som elbilsföraren besöker för att uträtta vissa ärenden. Genom att
ladda vid ett restaurangbesök eller i samband med en shoppingrunda kan den dagliga
räckvidden förlängas med ett par mil.
Till skillnad mot att en vanlig bilist åker till en bensinmack för att tanka sin bil – vilket är en
aktivitet i sig – så laddar en elbilist sitt fordon då det inte används. Man laddar när man stannar,
snarare än att man stannar för att ladda. Elbilisten kan istället ägna sig åt att arbeta, umgås med
familj och vänner, sova, äta eller handla under tiden bilen normalladdas.

3.2

Kontakter och standarder för normalladdning

I Europa tillämpas två olika typer av kontaktdon för växelströmsladdning och ytterligare två
olika typer av laddhandske för likströmsladdning. För laddning med växelström består
gränssnitt mot bil antingen av en Typ-1 eller Typ-2 kontakt och i motsatt ände av sladden som
kopplas till elnätet är det vanligtvis en Schuko-kontakt alternativt Typ-2 kontakt för inkoppling
i laddstolpe med Typ-2 uttag.
Schuko är benämningen på den kontakt som enligt Svensk
byggstandard är avsedd för hushållsel i jordat eluttag och
avsäkrat upp till 16A enfas. Dock rekommenderas inte
kontinuerligt uttag av större effekt än 10A på grund av viss
brandrisk, vilket är fallet vid laddning av elfordon.
Schuko-kontakten är vanlig på den laddsladd som
medföljer vid bilköpet, endast avsedd för tillfällig laddning
Bild 1, Schuko kontakt mot elnät
i vanliga eluttag.
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Typ-1 är ursprungligen en Japansk kontakt som även kallas Yazaki eller SAE J1772. Typ-1 är
avsedd för strömstyrkor upp till 32A enfas och används endast som kontakt mot bil. Maximal
effekt vid laddning med Typ-1 kontakt är begränsad till 7,3 kW.

Bild 2, Typ-1 kontakt mot bil

Typ-2 kallas också för Mennekes och är ursprungligen ett tyskt kontaktdon för ström upp till
63A trefas. Typ-2 förekommer som kontakt både mot bil och laddstolpe och den maximala
laddeffekten är 43 kW.

Bild 3, Typ-2 kontakt mot bil

Samtliga etablerade kontaktdon avsedda för växelströmsladdning kan kombineras på flera olika
sätt beroende på elbilens fabrikat och laddplatsens tillgängliga ladduttag.

Bild 4, Flera olika kombinationer av kontaktdon för laddning av elfordon

3.3

Snabbladdning

Snabbladdare är främst tänkt att fungera som räckviddsförlängare för rena elbilar vid tillfällen
då det inte finns tid för normalladdning, ex vid längre resor eller frekvent dagligt användande
inom tätort. Laddplatsen är endast avsedd för ett kort stopp för snabbladdning och är ej till för
längre parkering eftersom snabbladdaren då blockeras för andra elbilar.
Vid snabbladdning används vanligtvis en extern likströmsladdare som överför energi direkt till
elbilens batteri med laddeffekt på upp till 50kW, tillräckligt för uppladdning av batteriets
kapacitet till 80 % på 20-30 minuter.
Renault ZOE, som började säljas i Sverige under sommaren 2014, kan laddas med växelström
upp till 43kW vilket då laddar upp batteriet lika snabbt som vid DC-laddning. Vid laddning
med växelström används elbilens egen ombord-laddare vilket gör att det inte krävs en extern
omvandlare. Laddstolpar för växelströmsladdning är därför avsevärt billigare att köpa in och
installera än snabbladdare för likströmsladdning.
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I motsats till normalladdning så är snabbladdning något som elbilisten tvingas göra i samband
med att elbilen körs längre sträckor – det blir en aktivitet som avbryter bilresan – på liknande
sätt som bilister som kör på fossildrivmedel stannar för att tanka. Den väsentliga skillnaden är
att laddförloppet tar upp till 30 minuter vilket ger tid över till annat som exempelvis fika,
snabblunch, toalettbesök eller distansarbete över trådlöst nätverk.
Snabbladdare för likströmsladdning är dyra i inköp och då det krävs effekt på 400 volt och 80120 ampere blir även kostnaden för entreprenad och anslutning till elnätet hög. Stora
effektuttag vid laddning samt behov av övervakning och service gör även drift och underhåll
kostsamt.
Det finns även semi-snabba likströmsladdare där effekten begränsats till 20 kW vilka är
billigare i inköp och installation än snabbladdare på 50 kW. Dessa laddare kräver endast
anslutning till trefas 32 ampere vilket gör att totala effektuttaget begränsas och elnätkostnaden
blir betydligt lägre. Semi-snabba DC-laddare finns både med CHAdeMO och CCS-standard
och att ladda en elbil till 80 % batterikapacitet med denna typ av laddare tar 40-50 minuter.
Vissa elbilar har inbyggda växelströmsladdare på 22 kW vilket också återladdar batteriet till 80
% på 40-50 minuter och tid för full laddning blir ca 1,5 timme. Fördelen med denna lösning är
att det inte krävs någon extern omvandlare, för omvandling av växelström till likström, vilket
sänker kostnaden för uppförande av laddplatsen. Laddstolpar med 22 kW är ännu inte vanliga
men elbilar med 22 kW-laddare kan även anslutas till industriella 32A trefas-uttag som finns
vid de flesta industrier och bilverkstäder, dock krävs en portabel laddbox som då får sköta
kommunikationen med elbilen för att laddningen ska starta. Elbilar som stödjer denna typ av
forcerad AC-laddning upp till 22 kW kan även laddas med lägre effekt.
Semi-snabbladdning som tar 40-50 minuter att ladda upp till 80 % batterikapacitet passar bra
vid kortare stopp vid exempelvis köpcentrum och i samband med biobesök eller träning.

3.4

Kontakter och standarder för snabbladdning

Det finns ett flertal kontaktdon avsedda för snabbladdning av elfordon – för snabbladdning med
likström upp till 50 kW används antingen CCS eller CHAdeMO kontakter. För snabbladdning
med växelström upp till 43 kW används Typ-2 kontaktdon.

Bild 5, Laddkontakter, från vänster; CHAdeMO, CCS och Typ-2

Trots att det utvecklats flera olika tekniker för snabbladdning innebär det inte några större
problem vid etablering av snabbladdningsstationer då det finns kombinerade laddare med stöd
för både CCS, CHAdeMO och Typ2/Mode3.
Det finns ytterligare en typ av snabbladdning utvecklad av Tesla Motors med laddeffekt upp till
135 kW. De använder en modifierad Typ-2 kontakt som används både för AC och DC-laddning.
DC-laddarna kallas för Super Chargers och uppförs helt i Tesla Motors egen regi och Tesla
Model S är den enda elbil som kan ladda vid dessa Super Chargers.

4.

Uppbyggnad av snabbladdinfrastruktur

Snabbladdare är dyra i inköp, installation och drift vilket gör att placeringen bör väljas med
omsorg för att snabbladdaren ska göra så stor nytta som möjligt. Med rätt placering kan en
snabbladdare möjliggöra fler dagliga elbilsresor samt fungera som räckviddsförlängare för
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elbilister på längre resor. Snabbladdstationer har även ett positivt signalvärde och en etablering
på en ort kan vara en förlösande faktor som resulterar i lokalt ökad elbilsförsäljning.

4.1

Snabbladdare i klusterstruktur

Genom strategisk placering av snabbladdningsstationer inom en tätort kan eldrivna budbilar,
taxibilar och servicefordon köras utan större begränsning inom en stad.
Ges även privatbilister möjlighet att ladda vid
dessa snabbladdningsstationer ger det trygghet och
möjlighet till räckviddsförlängning vid de fåtal
tillfällen det skulle behövas.
Tillgång till snabbladdning kommer därför ge en
positiv inverkan på elbilsförsäljningen på orten.
Figur 2, Klusterstruktur

4.2

Snabbladdare i korridorstruktur

Utplacering av snabbladdare utefter motorvägar och större genomfartsleder mellan samhällen
och städer gör det möjligt för förare av elbilar att göra resor som i praktiken är längre än
elbilens normala räckvidd. Ett kort fikastopp på 30 minuter vid en snabbladdstation räcker för
att ge ytterligare 8-10 mils räckvidd.

Figur 3, Korridorstruktur

En förutsättning är att snabbladdarna placeras på strategiskt avstånd från varandra och
erfarenheter från Norge talar för ett maximalt avstånd på 80 km. För att få redundans och
flexibilitet i ett nätverk av snabbladdare är dock det ideala avståndet 40-50 km mellan
laddstationerna, vilket bör vara riktvärde för ett väl utbyggt nätverk av snabbladdare.

4.3

Kombinerad struktur

Genom att placera snabbladdare i en korridor så de kan nyttjas även som klusterladdare gör det
möjligt att förlänga den dagliga körsträckan för elbilar som används inom en aktuell ort. Denna
kombination ökar kundunderlaget för snabbladdningsstationen markant vilket är en stor fördel
då antalet elbilar fortfarande är begränsat i Sverige.
Behovet av klusterladdare är vanligtvis det första som uppstår på en ort och anges ofta som ett
krav från taxibolag och distributionsföretag för att det ska vara möjligt att bruka elfordon på
orten. En organisation eller företag med potential att köpa in ett större antal elfordon kan vara
intresserade att delfinansiera uppförande av klusterladdare. Placeras en klusterladdare så den
även stödjer en korridorstruktur blir nyttan dubbel.

Figur 4, Kombination av kluster- och korridorstruktur
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5.

Placering av snabbladdningsstationer

Att snabbladda en elbil kan ta upp till 40 minuter beroende på tillgänglig laddeffekt,
yttertemperatur och batteriets kapacitet då laddningen påbörjas. Laddplatsen måste därför
kännas tillräckligt trygg och säker för att man ska vilja uppehålla sig där en längre stund, det
bör också finnas belysning och väderskydd. Ytterligare argument att inte placera laddaren på en
enslig plats är att den ska vara lätt att hitta. Tillgängligheten är viktig varför laddstationen bör
hållas öppen dygnet runt samt vara enkel att använda.

5.1.

Passande verksamheter för snabbladdare

Det är en klar fördel om snabbladdaren placeras i närheten av annan verksamhet eller service
eftersom elbilsföraren kommer uppehålla sig på platsen under längre tid.
Exempel på verksamheter som är lämpliga att kombinera med snabbladdning:
 Restaurang / Café
 Trådlöst internet
 Dagligvaruhandel
 Bemannad bensinstation
Oberoende av verksamhet bör det i anslutning till snabbladdstationen finnas tillgång till samma
service som bilister vanligen efterfrågar vid konventionella tankstopp på långresor. Bemannade
bensinstationer är i regel strategiskt placerade utefter större genomfartsleder och erbjuder ofta
både snabbköp och caféverksamhet.
Bemannade bensinstationer erbjuder även enklare självservice för bilresan:
 Påfyllning av spolarvätska
 Rengöring av vindruta
 Kontrollera däcktryck
 Tillgång till toalett
Speciellt kontroll av lufttryck i däcken är viktigt för elbilister på långresa då felaktigt däcktryck
ger ökad elförbrukning vilket resulterar i försämrad räckvidd.

Bild 6, Norsk bensinstation som erbjuder snabbladdning för elbilar
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5.2.

Laddning som konkurrensfördel

Restauranger och köpcentrum kan erbjuda gratis laddning av elfordon för att locka kunder till
sin egen verksamhet. Mest fördelaktigt vore då att installera laddare med lägre effekt för att få
elbilförare att stanna längre tid. Likströmsladdare med 20 kW samt laddstolpar med 400V/32A
och laddeffekt på 22 kW är som nämnts tidigare billigare i inköp, installation och drift.
Laddning med denna effekt gör att det tar knappt en timme att ladda batteriet till 80 % vilket
bör vara acceptabelt om laddningen är gratis. Den elbilist som stannar ytterligare en timme får
laddning upp till 100 % batteriladdning. Elkostnaden för ett full-laddat batteri på 24 kWh ligger
mellan 20-30 kronor beroende på aktuellt elpris. I gengäld får man en kund som besöker
varuhuset under längre tid vilket förhoppningsvis ger merförsäljning. Som tidigare nämnts så är
semi-snabbladdare med denna effekt även billigare i drift och installation då de ansluts till lägre
nätspänning på 400V/32A.

5.3.

Snabbladdning i kombination med solceller

Verksamheter som vill visa på miljöengagemang och locka miljömedvetna kunder kan med
fördel kombinera laddning av elbilar med närproducerad solel. Elbilsladdning i kombination
med solceller har visat sig ha stort marknadsföringsvärde, exempelvis har Öresundskrafts
solcellsladdade elbilspool i Helsingborg, som togs i drift 2012, rönt stor uppmärksamhet.

Bild 7, Öresundskrafts sol-laddade bilpool i Helsingborg

6.

Kostnader vid uppförande av snabbladdare

Att bygga en snabbladdningsstation är förenat med en investering som varierar beroende på
framförallt val av placering såsom avstånd till elskåp med erforderlig elkraft, ledig kapacitet i
eventuellt befintliga abonnemang, tillgång på internet mm. Inköp och installation påverkas
dessutom beroende på utformning och utrustning.
Priset för en snabbladdare kan skilja mellan 200-300 kSEK beroende på om den har stöd för
flera laddstandarder – så kallad multiladdare. Funktioner som fjärrövervakning och olika
betalningslösningar fördyrar laddaren ytterligare. Kostnad för anslutning till befintligt elnät
varierar mellan 50-100 kSEK beroende på avstånd från nätstation till den beslutade platsen för
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snabbladdaren. Även kostnad för omgivande faciliteter kan variera beroende på typ av funktion
och utformning. Exempel på kringutrustning är fundament, påkörningsskydd, väderskydd,
skyltar, vägmarkering, belysning och solceller. Kringutrustningen kan av förklarliga skäl kosta
allt mellan 50 – 400 kSEK beroende på utformning och materialval.
Vid entreprenad och uppförande av kringutrustning är det viktigt att anpassa laddplatsen och
förbereda strömförsörjning för framtida utbyggnad med fler snabbladdare.
Kostnaderna delas in i fyra grundläggande punkter vilka kan variera kraftigt. I posterna nedan
illustreras en låg och en hög kostnad för uppsättande av snabbladdningsstation med en laddare.






Snabbladdare
Markarbeten
Nätanslutning
Faciliteter
Administration
Totalkostnad

200 000
50 000
50 000
50 000
50 000
400 000

300 000 SEK
100 000 SEK
100 000 SEK
400 000 SEK
100 000 SEK
- 1 000 000 SEK

En installation kan alltså hamna allt mellan 400 kSEK och 1 MSEK beroende på funktioner,
förutsättningar och kringutrustning. Uppförande av ytterligare en eller två snabbladdare på
samma plats ger en tillkommande kostnad på 250 000 – 400 000 kr per snabbladdare.

7.

Samverkan vid uppförande av snabbladdare

Det finns flera möjliga aktörer som kan ta initiativ att uppföra snabbladdare. Oftast är det lokalt
engagemang eller behovet i den egna verksamheten som är drivkraft i syfte att möjliggöra och
öka den dagliga elbilsanvändningen samt främja elbilsförsäljningen inom en kommun eller ort.
Det finns flera olika aktörer som med fördel kan samverka för att med gemensamma krafter
kan realisera en fungerande laddinfrastruktur både lokalt och nationellt.

Figur 5, Tänkbara intressenter vid uppförande av snabbladdstationer
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Brukare av elfordon som exempelvis distributionsföretag och taxibolag har behov att snabbt
kunna ladda sin eldrivna vagnpark för att inte riskera att den dagliga verksamheten stannar upp.
Bilpooler och biluthyrningsföretag vill skapa trygghet för sina användare och öka beläggningen
på sina eldrivna bilar.
Köpcentrum och stormarknader kan med fördel medverka i etablering av snabbladdstationer för
att locka miljömedvetna kunder och signalera miljöansvar och hållbarhet.
Lokala energibolag tillsammans med kommuner och regionala myndigheter bör som offentliga
aktörer utarbeta strategier och förenkla regelverk kring administration och tillstånd vid
prospektering och etablering av snabbladdare.
För att öka nyttan ur ett nationellt perspektiv och främja längre resor med elfordon krävs
samverkan med aktörer i angränsande regioner för att tillsammans skapa korridorer med
snabbladdare utefter det svenska vägnätet.
Samverkan mellan snabbladdnings-operatörer och drivmedelsbolag är fördelaktigt för att
etablera en sammanhängande infrastruktur för snabbladdning med en gemensam och öppen
plattform för att elbilsanvändare enkelt ska hitta snabbladdare och erbjudas enkla
betallösningar vid laddning.

8.

Analys av trafikflöden

Kartläggning av trafikflöden i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne är gjord
utifrån Trafikverkets mätningar från 2010 och framåt. Endast vägar med ett årssnitt på minst
2000 fordon/dygn har ingått i analysen.

Karta 1, Trafikflöden i Småland och Blekinge, antal fordon årssnitt per dygn

Den mest trafikerade vägen är E4:an som går genom de västra delarna av Småland, från Gränna
i norr till Markaryd i söder. Största knytpunkten utefter E4 är Jönköping/Huskvarna med ett
årssnitt på 50 000 fordon/dygn. Bidragande orsaker är att RV40 mellan Göteborg och Västervik
passerar Jönköping samt att väg 26 från Skövde ansluter till E4 här. Närheten mellan
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Huskvarna och Jönköping bidrar även till hög pendlingstrafik mellan de båda städerna. Norr
om Huskvarna trafikeras E4 av 22 000 fordon/dygn som minskar till 16 000 fordon/dygn vid
länsgränsen mot Östergötland. E4 söder om Jönköping har ett dygnssnitt på 27 000 fordon som
tunnas ut till 11 000 – 13 000 fordon/dygn söder om Vaggeryd och ner till Markaryd.
Regionens näst största väg är E22 som trafikerar Blekingekusten och fortsätter norrut på den
Småländska östkusten på sin väg mot Norrköping. Störst trafikflöde registreras förbi Kalmar
med 26 000 fordon/dygn - vilket kan förklaras av den höga semestertrafiken på Ölandsbron
med ett årssnitt på 17 000 fordon/dygn. Mellan Karlskrona och Bromölla varierar trafiken
mellan 9 000 och 16 000 fordon/dygn. Övriga avsnitt på E22 har betydligt lägre trafikflöden
med 3 000 – 8 000 i dygnssnitt.
Växjö trafikeras av 17 000 fordon/dygn tack vare att staden är knytpunkt för flera mindre
vägar; väg 27 passerar på sin sträckning mellan Borås och Ronneby samt väg 25 mellan
Halmstad och Kalmar. Även vägarna 23, 30 och 37 sammanstrålar i Växjö vilket gör orten till
en av Smålands största knutpunkter.
Småland, Blekinge och Öland har ett stort antal mindre vägar med en dygnsmedeltrafik på
2 000 – 6 000 fordon. Dessa bildar ett finmaskigt vägnät mellan orter och städer i regionen.

9.

Befintlig snabbladdinfrastruktur

I juli 2013 fanns det fjorton snabbladdare i Sverige, samtliga med stöd endast för CHAdeMOladdning. På bara ett och ett halvt år har det installerats ytterligare 65 snabbladdare och det
finns nu offentliga snabbladdare på totalt 70 platser. Ett tiotal av dessa laddplatser har två eller
tre snabbladdare vilket minskar risken för kö och ökar även möjligheten att ladda även om det
är något fel på någon av snabbladdarna. På 68 av laddplatser finns CHAdeMO-laddare medan
53 laddplatser har stöd för CCS. Endast femton platser i Sverige erbjuder snabbladdning med
växelström Typ-2 43kW laddeffekt.

Bild 9, CHAdeMO-laddare vid Giraffens köpcentrum i Kalmar (foto uppladdning.nu)

Smålands första snabbladdare uppfördes i maj 2013 i anslutning till Kalmar Energis elbilspool
vid Giraffen köpcentrum i Kalmar. Laddaren som endast har stöd för CHAdeMO-laddning
fungerar främst som klusterladdare för lokala elbilister som vill öka den dagliga körsträckan.
Den kan även fungera som korridorladdare för mer långväga elbilister som trafikerar E22 då
den är placerad endast 1 km från motorvägen. Närhet till ett stort antal affärer och restauranger
gör att laddtiden kan ägnas åt varierande aktiviteter. Snabbladdaren är öppen dygnet runt och
det är gratis att ladda.
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Bild 10, Snabbladdare med stöd för CHAdeMO och CCS på Preem i Jönköping

Den 7 april 2014 installerades en duoladdare med stöd för både CHAdeMO och CCS på Preem
Jordbron i Jönköping. Laddaren är strategiskt placerad som korridorladdare med bara några
hundra meter till E4 och V40/47. Laddaren ingår i ett större projekt där Fortum tillsammans
med Nissan, Preem och McDonalds satt upp ett trettiotal korridorladdare i Sverige. Laddaren är
öppen dygnet runt och det krävs RFID-bricka eller betalning med SMS för att snabbladda.

Bild 11, Trippel-laddare vid Stadshuset i Ronneby (foto uppladdning.nu)

Blekinges första snabbladdare installerades vid stadshuset i Ronneby i slutet på juni 2014.
Laddaren är en s.k. trippel-laddare och har alltså stöd för samtliga tre snabbladdningsstandarder; CHAdeMO, CCS och Typ-2 43kW. Den är uppförd i samarbete mellan Enkla
Elbolaget och Ronneby Miljö & Teknik AB. För tillfället är det gratis att ladda men det krävs
ett GreenCharge laddkort för att starta laddningen, detta hämtas i Stadshuset eller på ICA Maxi
vilket begränsar laddmöjligheterna till butikens öppettider.
Det går även att beställa ett GreenCharge laddkort (RFID-kort) via GreenCharge.se, då kan
man ladda dygnet runt på denna laddstation samt även på alla andra laddstationer inom
GreenCharge's nätverk i Småland, Blekinge, på Öland och i nordöstra Skåne.
19

Bild 12, Snabbladdare vid GARO i Gnosjö (foto uppladdning.nu)

Sommaren 2014 installerade GARO en snabbladdare vid sitt huvudkontor i Gnosjö men denna
togs bort senare under hösten. Kvar på platsen finns nu två laddstolpar med 22 kW laddeffekt.
En ny snabbladdare ska enligt uppgift från GARO ersätta den gamla och beräknas vara i drift
under våren 2015 igen.

Bild 12, Trippel-laddare vid Coop Forum i Karlshamn

Den 5 december 2014 invigdes Blekinges andra snabbladdare vid Coop Forum i Karlshamn.
Snabbladdaren är uppförd vid parkeringen i Strömma i samarbete med Karlshamn Energi som
även levererar grön el till de elbilar som laddar. Inledningsvis är det gratis att ladda men det
krävs ett GreenCharge laddkort, finns inne på Coop eller att beställa via greencharge.se.
Öland har ännu ingen snabbladdare men CHAdeMO-laddaren i Kalmar täcker behovet för
elbilsresenärer på långresa till större delen av ön, förutsatt att de kör japanska elbilar.
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Utöver de fyra befintliga snabbladdarna finns även laddstolpar med Typ-2 uttag och laddeffekt
på 22 kW i Kalmar, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, Olofström, Gislaved,
Jönköping, Växjö, Värnamo, Eksjö, Vimmerby, Älmhult, Gnosjö, Emmaboda, Ljungby och
Vetlanda. Dessa laddstolpar är att betrakta som semisnabbladdare men kan fungera för något
enstaka längre laddstopp med elbilar stöd för denna laddstandard och effekt.

Karta 2, Befintliga laddinfrastruktur med snabbladdare och semi-snabbladdare

I kartan ovan är CHAdeMO-laddare markerade med vita punkter och röd ram och de
laddstationer som även erbjuder CCS-laddning är markerade med blå punkt med röd ram.
Snabbladdare med stöd för samtliga laddstandarder är markerade med gul punkt och grön ram.
De mindre punkterna symboliserar laddplatser med effekt på 20 kW DC eller 22 kW AC vilka
kan användas som destinationsladdare vid lite längre laddstopp i samband med någon aktivitet.
De olika laddstandarderna begränsar dock laddmöjligheterna i olika utsträckning beroende på
vilken elbilsmodell som avses. Skillnaderna förklaras i kommande kapitel med kartor som även
visar cirklar med radie på 80 km från laddstationerna vilket symboliserar den minsta räckvidd
som fås efter 30 minuters snabbladdning upp till 80 % batterikapacitet.
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9.1

Snabbladdare CHAdeMO

Den japanska laddstandarden som används av Nissan, Mitsubishi, Citroën, Peugeot och Kia är
den mest utbredda laddstandarden och ger redan nu möjlighet till längre elbilsresor genom
vissa delar av Småland och Blekinge. Ytterligare snabbladdare i angränsande län skapar kortare
korridorer så det går att resa från Oskarshamn söderut på E22 med laddstopp i Kalmar,
Ronneby, Kristianstad och vidare hela vägen till Malmö. På likande sätt kan man resa från
exempelvis Vetlanda till Göteborg via Jönköping och Borås.
Tyvärr saknas viktiga länkar i korridorstrukturen utefter E4 för att göra det möjligt att resa
längre sträckor med elbil från Jönköping norrut och söderut på E4.

Karta 3, Befintliga CHAdeMO-laddare
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9.2

Snabbladdare CCS

Snabbladdare med Europastandarden är inte riktigt lika vanligt förekommande som
CHAdeMO. Den största skillnaden är att Kalmar inte kan erbjuda snabbladdning för
tysktillverkade elbilar så den som reser med en BMW eller Volkswagen från Malmö på E22
kommer med nöd och näppe till Kalmar.

Karta 4, Befintliga CCS-laddare

23

9.3

Snabbladdare Typ-2

Renault ZOE är ensam om att kunna snabbladda med växelström upp till 43 kW och det är
ännu så länge bara Ronneby och Karlshamn som kan erbjuda AC-laddning med denna effekt.
Ytterligare tre orter i angränsande län erbjuder snabbladdning med Typ-2 men de skapar inte
någon sammanhängande laddinfrastruktur för ZOE-förare i regionen.
Renault ZOE kan även ladda på lägre effekt och är alltså kompatibel med de nio laddplatserna
som levererar 22 kW samt ytterligare laddstolpar på några platser i angränsande län. Laddning
med 22 kW tar 1-2 timmar så dessa laddplatser fungerar främst för destinationsladdning.

Karta 5: Befintliga Typ2-laddare med laddeffekt på 22kW och 43kW

Laddplatser på 22 kW kan även användas av Volvo C30 electric och Tesla Model S då dessa
elbilar har kraftiga ombordladdare som laddar ett tomt batteri på 1-2 timmar. Ansluter man en
elbil med 22kW ombordladdare till en snabbladdare på 43 kW begränsas laddningen till 22
kW. Volvo C30 electric och Tesla Model S kan därför semisnabbladda på samtliga laddplatser
på kartan ovan, laddningen tar dock allt för lång tid än vad som kan anses rimligt i samband
med längre elbilsresor som kräver flera laddstopp efter varandra.
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9.4

Tesla Superchargers

Utöver de tre vedertagna standarderna för snabbladdning finns som tidigare nämnts Teslas egen
lösning för snabbladdning. Laddarna kallas Superchargers och har en laddeffekt på hela 135
kW. Elbilen Tesla Model S har beroende på batteriets storlek en räckvidd på 500 km med det
stora batteriet på 85 kWh alternativt 390 km med det mindre batteriet på 60 kWh.
Eftersom bilarna har en så överlägsen räckvidd kan Teslas Superchargers placeras på ett
avstånd av ca 200 km från varandra och ändå skapa sammanhängande korridorer med
snabbladdare. För tillfället finns det 13 Superchargerstationer i Sverige och planen är att det
kring årsskiftet 2015/2016 ska finnas totalt 20 Superchargerstationer i landet.
I slutet på oktober 2014 öppnade Tesla Motors en Superchargerstation i anslutning till E4 vid
Toftaholm, norr om Ljungby. Ytterligare Superchargerstation kommer anläggas i närheten av
Kalmar i slutet på 2015 och denna station är då tänkt att ingå i en korridorstruktur utefter E22
där det även placeras Superchargers i höjd med Kristianstad och Valdemarsvik.
Tesla Model S har en ombordladdare på 11 kW som standard men en 22 kW-laddare finns som
tillval vilket gör det möjligt för Tesla-förare att destinationsladda vid ett längre laddstopp.

Karta 6, Befintliga Tesla Superchargers samt Typ2 med 22kW
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10.

Rekommenderad utbyggnad

Utifrån trafikflöden och redan befintliga snabbladdare i regionen är det motiverat att i första
hand upprätta en fungerande korridorstruktur utefter E4 samt E22. För att göra resor möjligt
mellan samtliga orter i regionen krävs även snabbladdningskorridorer utefter de lite mindre
vägarna. Laddstationerna bör ha stöd för samtliga tre laddstandarder för snabbladdning med
CHAdeMO, CCS och Typ-2 med 43 kW effekt.
Etablering av snabbladdningsstationer är kostsamt och involverar flera aktörer vilket tar tid och
stora resurser i anspråk så uppförandet av snabbladdare delas därför upp i fyra etapper.

10.1

Första etappen – Korridorstruktur E4

Första etappen syftar till att skapa ett sammanhängande nätverk av snabbladdare utefter
europaväg 4 som går igenom Småland från Gränna i norr till Markaryd i söder. Den redan
existerande snabbladdaren på Preem i Jönköping har endast stöd för CHAdeMO och CCS så
denna behöver kompletteras med ännu en snabbladdare för laddning med Typ2. Ytterligare tre
snabbladdningsstationer utefter E4 skaparen elbilskorridor som gör det möjligt att köra utefter
E4 mellan Ödeshög i norr och ner till Helsingborg i söder.

Karta 7, Förslag på placering av snabbladdare utefter E4
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Steg 1 Jönköping
Snabbladdaren på Preem i Jönköping har endast stöd för CHAdeMO och CSS och behöver
därför kompletteras med ännu minst en snabbladdare för att även Renault ZOE ska kunna
snabbladda där. Jönköping har störst trafikflöde i regionen och är knytpunkt för E4 och väg 40
vilket gör staden till den viktigaste länken i en korridorstruktur utefter E4 genom Småland.
Jönköping är Smålands största stad och ligger med sina drygt 90 000 invånare också på en
nionde plats i Sverige. Antalet elbilar som körs inom tätorten bör vara relativt stort så en
snabbladdningsstation fyller även ett behov av klusterladdning i Jönköping.
Steg 2 Värnamo
Med en snabbladdningsstation i Värnamo 70 km söder om Jönköping skapas en första länk i en
korridor utefter E4. Värnamo är även knytpunkt för väg 27 som går mellan Göteborg och
Karlskrona samt väg 127 mot Vetlanda och väg 151 mot Hestra.
Steg 3 Ljungby
Ljungby ligger 45 km söder om Värnamo och här passerar även väg 25 mellan Halmstad och
Kalmar vilket gör orten till en ideal placering av snabbladdningsstation i en korridor utefter E4.
Steg 4 Markaryd
Markaryds placering utefter E4 50 km söder om Ljungby och 80 km norr om Helsingborg gör
orten till en bra plats för den sista länken i ett nätverk av snabbladdningsstation utefter E4
genom Småland. Markaryd passeras även av väg 117 och möjlighet till snabbladdning där gör
elbilsresor möjliga mellan Halmstad och Kristianstad.
Med snabbladdningsstationer på dessa fyra platser skapas en elbilskorridor utefter E4 från
Ödeshög i Östergötland ner till Helsingborg i Skåne. För att kunna fortsätta längre söderut på
E4 med alla typer av elbilar krävs dock att CHAdeMO-laddaren vid McDonalds i Helsingborg
kompletteras med fler laddstandarder.
Utefter E4 norr ut finns det en korridor med snabbladdare i Linköping, Norrköping och
Nyköping. Dessa har dock endast stöd för CHAdeMO och CCS. Avståndet mellan Jönköping
och Linköping är 120 km och sträckan har dessutom stora höjdskillnader vilket påverkar
elbilars räckvidd negativt. För att öppna upp en sammanhängande elbilskorridor norr om
Jönköping krävs det därför en snabbladdningsstation i Ödeshög som är beläget i Östergötland
precis halvvägs mellan Jönköping och Linköping.

10.2

Andra etappen – Korridorstruktur E22

Utefter E22 finns redan snabbladdare i Karlshamn, Ronneby och Kalmar men eftersom den
senare bara har stöd för CHAdeMO behöver denna kompletteras med fler snabbladdare som
stödjer samtliga laddstandarder. Med en utbyggd snabbladdningsstation i Kalmar samt på
ytterligare fem orter kan en sammanhängande korridor skapas utefter E22. De redan befintliga
snabbladdarna i Ronneby och Karlshamn blir då ett bra komplement som ger flera möjligheter
till snabbladdning vid elbilsresor utefter blekingekusten.
Med totalt sex nya snabbladdningsstationer utefter E22 blir det möjligt att göra elektrifierade
resor ända från Söderköping i Östergötland och ner till Höör i Skåne. Då Kristianstad i Skåne
har en snabbladdare med stöd för CHAdeMO och CCS kan elbilar med stöd för någon av dessa
standarder resa vidare ända till Malmö och vidare till Danmark.
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Karta 8, Förslag på placering av snabbladdare utefter E22

Steg 5 Sölvesborg/Bromölla
Sölvesborg är Blekinges sydligaste stad och Bromölla är Skånes östligaste ort vilket gör någon
av dessa till lämplig placering av en snabbladdningsstation utefter E22. Avståndet mellan de
båda städerna är bara 10 km och mellan Sölvesborg och Karlshamn, där det redan finns en
snabbladdare, är det knappt 30 km. Mellan Bromölla och Kristianstad, med Skånes just nu
östligaste snabbladdare, är det lite drygt 20 km. Då Karlshamn och Kristianstad endast har en
snabbladdare vardera rekommenderas därför byggnation av en komplett snabbladdningsstation
med minst två snabbladdare i Sölvesborg alternativt Bromölla.
Steg 6 Karlskrona
82 km öster om Sölvesborg ligger Karlskrona som är Blekinges största stad med 35000
innevånare. Staden är en ideal placering av en snabbladdningsstation utefter E22 då denna
skulle kunna nyttjas både för korridorladdning och klusterladdning. Mellan Karlskrona och
Sölvesborg finns redan snabbladdare uppförda i Karlshamn och Ronneby vilket ger elbilister
många laddmöjligheter på denna sträcka utefter E22 genom Blekinge.
Steg 7 Kalmar
Kalmar är Smålands tredje största stad med drygt 36 000 invånare vilket gör orten till en ideal
placering av snabbladdningsstation för både klusterladdning och korridorladdning. Med
snabbladdning i Kalmar nås dessutom stora delar av Öland med elbil och den öppnar även upp
för elbilsresor utefter väg 25 mot Växjö.
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Den redan befintliga snabbladdaren i Kalmar erbjuder endast CHAdeMO-laddning men en
komplettering med ytterligare snabbladdare på samma plats är en kostnadseffektiv lösning för
att skapa en laddstation med flera laddmöjligheter på samma plats.
Steg 8 Oskarshamn
Oskarshamn ligger 75 km norr om Kalmar vilket gör orten till en bra placering för en
snabbladdningsstation utefter E22. Här ansluter även väg 37/47 och snabbladdning i
Oskarshamn skulle därför möjliggöra elbilsresor västerut genom Småland.
Steg 9 Västervik
Sista länken i en snabbladdningskorridor utefter E22 placeras med fördel i Västervik 70 km
norr om Oskarshamn. Avståndet till Norrköping som knyter ihop E22 med E4 är 110 km så
ytterligare snabbladdning krävs på vägsträckan för att med säkerhet klara avståndet vintertid.
Steg 10 Söderåkra/Bergkvara
Avståndet mellan Kalmar och Karlskrona på knappt 90 km är i längsta laget för att sträckan
utan vidare kan köras med elbil laddad till 80 % vintertid. För att skapa en sammanhängande
korridor utefter E22 bör vägsträckan därför kompletteras med snabbladdare i höjd med Torsås.

10.3

Tredje etappen – Korridorer mindre vägar

Utöver de två europavägarna behövs ett sammanhängande nätverk av snabbladdare även utefter
de lite mindre vägarna. Utifrån trafikströmningar rekommenderas därför att i en tredje etapp
placera snabbladdare på åtta platser utefter väg 25, väg 26, väg 27, väg 40 och väg 23.

Karta 9, Förslag på placering av snabbladdare utefter mindre vägar
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Steg 11 Växjö
Växjö är Smålands näst största stad med drygt 60000 innevånare och flera större vägar har sin
skärningspunkt i eller kring staden; väg 25 mellan Halmstad och Kalmar, väg 27 mellan
Göteborg och Karlskrona samt väg 23 mellan Höör och Linköping. En snabbladdningsstation i
Växjö skulle få betydelse både som klusterladdare och korridorladdare.
Steg 12 Nybro
Med en snabbladdare i Nybro skapas en sammanhängande laddkorridor mellan Växjö och
Kalmar och tillsammans med en snabbladdningsstation i Ljungby blir det möjligt att åka utefter
väg 25 ända till Halmstad.
Steg 13 Gislaved
Gislaved passeras av väg 27 mellan Borås och Ronneby samt väg 26 – även kallad Nissastigen
– mellan Jönköping och Halmstad. Med snabbladdning i Gislaved blir det möjligt att åka
elektriskt från Borås ner till Växjö och även mellan Jönköping och Halmstad.
I Gnosjö, bara två mil från Gislaved planerar företaget GARO att uppföra en snabbladdare
under våren 2015. Avståndet till Gnosjö och väg 26 och väg 27 är allt för långt för att denna
snabbladdare ska fungera som korridorladdare utefter dessa vägar. Med snabbladdare i både
Gislaved och Gnosjö skapas dock en klusterstuktur som främjar elbilsresor inom och mellan de
båda orterna.
Steg 14 Tingsryd
Med en snabbladdare i Tingsryd förlängs korridoren utefter väg 27 söder om Växjö vilket
tillsammans med laddare i Gislaved och Växjö gör elbilsresor möjliga från Borås till Ronneby.
Steg 15 Eksjö
Eksjös placering utefter väg 40 bara 60 km öster om Jönköping gör att orten lämpar sig väl för
etablering av snabbladdare. Avståndet till Nässjö är endast 20 km och ner till Vetlanda är det
30 km så en snabbladdare i Eksjö främjar även dagliga elbilsresor mellan dessa tre städer.
Steg 16 Vimmerby
En snabbladdare i Vimmerby, 60 km öster om Eksjö och 55 km väster om Västervik, skapar
den sista länken i en sammanhängande korridor utefter väg 40 mellan Borås och Västervik.
Staden passeras även av väg 23 mellan Linköping i Östergötland och Malmö i Skåne så denna
snabbladdare är tillsammans med snabbladdare i Växjö en viktig pusselbit i en korridorstruktur
utefter väg 23.
Steg 17 Älmhult
Med snabbladdning i Älmhult kan man åka elbil de drygt 60 km från Växjö och sedan fortsätta
ända ner till Höör ytterligare 85 km söderut utefter väg 23.
Steg 18 Åseda
För att göra det möjligt att färdas med elbil utefter väg 23 mellan Vimmerby och Växjö
rekommenderas slutligen en snabbladdningsstation i trakterna kring Åseda. Med möjlighet till
snabbladdning i Åseda öppnas en elbilskorridor upp ända från Kisa i Östergötland ner till
Hässleholm i Skåne.
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10.4

Fjärde etappen – Kompletterande snabbladdare

För att skapa ett robust och sammanhängande nätverk som ger elbilsresenärer möjlighet att
välja närmsta väg till resmålet rekommenderas slutligen snabbladdare på ytterligare åtta orter i
regionen.
Större centralorter som inte ligger optimalt för att anses strategiska i utbyggnaden av
elbilskorridorer föreslås etablera snabbladdare för att skapa klusterstruktur och därigenom
främja elbilsresor inom dessa orter.

Karta 10, Förslag på placering av kompletterande snabbladdare

Steg 19 Nässjö
Nässjös strategiska läge utefter väg 40 gör att en snabbladdstation får strategisk betydelse både
som korridorladdare för elbilister på genomresa samt som klusterladdare för elbilsresor inom
Nässjö samt till och från de närbelägna städerna Jönköping, Eksjö och Vetlanda.
Steg 20 Tranås
Utefter väg 32 ca 50 km norr om Eksjö ligger Tranås. Med en snabbladdare på orten möjliggörs
elbilsresor utefter väg 32 mellan Motala och Vetlanda. Väg 32 ansluter även till E4 och
därigenom ligger Linköping inom räckvidd från Tranås. I Linköping kan elbilar med stöd för
CCS och CHAdeMO snabbladda och sedan fortsätta till Norrköping och Nyköping för
ytterligare snabbladdning på väg norrut på E4.
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Steg 21 Vetlanda
Med en snabbladdare i Vetlanda kan elbilsresenärer resa utefter de mindre vägarna 31, 47, 125
och 127. De korta avstånden till Eksjö och Nässjö innebär även att klusterstukturen i området
förstärks med placering av en snabbladdare på orten.
Steg 22 Emmaboda
Emmaboda ligger knappt 60 km norr om Karlskrona och en snabbladdare främjar därför
elbilsresor utefter väg 28 och förstärker även korridorstrukturen mellan Tingsryd och Nybro.
Steg 23 Olofström
Med en snabbladdare i Olofström blir det möjligt att köra elektriskt mellan Tingsryd och
Markaryd samt förenklar elbilsresorna mellan Älmhult och Karlshamn.
Steg 24 Borgholm
En snabbladdningsstation i Borgholm på Öland är en förutsättning för fler elbilsresor på ön och
skulle även vara ett tydligt incitament för ökad elbilsturism på Öland. Även verksamhet för
eltaxi skulle kunna nytta snabbladdning för att erbjuda öns sommargäster fossilfria taxiresor.
Steg 25 Högsby
Men snabbladdare i Högsby skulle elbilsresor underlättas på de mindre vägarna 34 och 37
mellan Oskarshamn och Åseda samt från Hultsfred till Blomstermåla.
Steg 26 Vrigstad
Vrigstads ligger i korsningen av väg 30 mellan Jönköping och Växjö samt väg 127 mellan
Värnamo och Vetlanda vilket gör orten till en mycket bra placering för att möjliggöra
elbilsresor utefter dessa två mindre vägar.
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Slutord

Trots det stora geografiska område som Småland, Blekinge, Öland och i nordöstra Skåne utgör
är det fullt möjligt att skapa en sammanhängande infrastruktur med snabbladdare. Denna
rapport presenterar ett första steg för att skapa ett nätverk för snabbladdning genom att placera
snabbladdare på 26 strategiskt valda platser.
De föreslagna placeringarna utefter E4 och E22 samt i större orter förslås att utrustas med minst
två snabbladdare på varje laddplats för att dessa ska kunna ta emot flera elbilar samtidigt.
Bygglov, entreprenad och framdragning av elservis bör även förberedas för ytterligare
snabbladdare på platsen så det smidigt går att utöka antalet när elbilarna blir fler och behovet av
snabbladdning ökar. Mindre orter utefter övriga vägar föreslås etablera minst en snabbladdare
med stöd för samtliga tre laddstandarder, dock bör varje etablering göras så det även på dessa
platser enkelt går att utöka antalet snabbladdare utan nya bygglov och entreprenad.
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Att sätta upp en laddstation med snabbladdare med de tre rekommenderade laddstandarderna
innebär en kostnad som varierar mellan 400 000 - 1 000 000 kr med ett rimligt genomsnitt på
cirka 700 000 kr. Tillägg för en extra laddare innebär cirka 400 000 kr. Byggnation av 36 st
snabbladdare på de 26 föreslagna orterna skulle alltså innebära en total investering på cirka 22
miljoner kronor. Detta motsvarar ungefär kostnaden för nybyggnad av lika många diesel och
bensinpumpar på bensinstationer.
De föreslagna placeringsorterna ligger på ett maximalt avstånd på 80 km från varandra för att
det utan problem ska gå att köra elbil mellan dessa snabbladdningsstationer. Det är givetvis
inget som hindrar att det även uppförs snabbladdare på andra orter för att förtäta infrastrukturen
av snabbladdare ytterligare.
Rekommendationen i denna rapport ska ses som ett första steg att realisera en basinfrastruktur
med snabbladdare placerade med ett längsta avstånd på 80 km från varandra. På längre sikt bör
snabbladdningsmöjlighet erbjudas med max 40 km mellan laddplatserna för att framtidens
elbilister obehindrat och utan minutiös planering ska kunna använda sina elbilar för längre
resor.
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