
Ladda fdrelbil
Idagfinns ndra 17 000
fordon iSverige som drivs
helt e[[er delvis med et, och

intresset okar a tttjiimt.
Vid nya projekteringar iir
laddstationer for elbilar
en sj6lvklarhet, men hur
gor man for att ordna bra

taddmoj tigheter i befinttig
fastighet?

TEXT: SUSANN ENGqVIST

tt vlilja elbil :ir ett bra miljoval. Hu-
vuddelen av de snabbladdstationer
som finns idag [r for publik laddning,

men en forutseftning for att kunna kdra en

elbil 2ir att man har mdjlighet att ladda den

over natten.

I en bostadsrdttsfdrening f,r det oftast
ett styrelsebeslut om man ska installera
laddstolpar eller laddstationer. Hur man fi-
nansierar kostnaderna for installation och

forbrukning kan se lite olika ut.

Al{ilNGEN BEKoSTAR p0neHNceN bide ladd-
box och installation, Vanli5 dr att foren-
ingen bekostar sjfllva laddboxen, men de

boende stflr for kostnaden for installation.
Detta liiggs sedan samman med en fast av-

gift for elforbrukningen som adderas till
den tidigare parkeringsavgiften.

- roneltnclnul roneoRln ofrast att meta

exakt. Detta for att det inte ska bli orettvist
p& nflgot siitt. Forbrukningen kan man ldsa

av via alltifrin enkla miitare i laddarna eller
uppkopplade laddare diir man kan ffi exakt

statistik i molnet, berettar Niclas Sahlgren
pi Eways.

Att installera laddboxar iir varken kring-
ligt eller dyrt. Arbetet utfors av en certifte-
rad elektriker som ocksi kontrollerar att
det fungerar bra med befintligt elsystem.

- Det finns en rad olika laddstationer pi
marknaden och en installationslosning ser

olika ut beroende pi montageplats, till-

fastighetsfakta
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" Att som boende i hgres- eller bostodsrdtt
kunno laddo bilen vid hemmet dr en fdrut-

F0retaget Eways har nyligen lnstallerat Iaddstationer i en bostadsrdttsfor-
ening i Niisby Park, Tliby, som kan fjdrrstyras vid behov Foto: Eways.

FRAGOR ATT STALLA SIG INFOR
I NSTALLATI ON AV LADDSTOLPAR:
s Hur minga laddare behovs nu och inom tre 3r?
(Behovet okar, elbilsiigarna blir attt fler itakt med att bilarna blir biittre.)

& Ska varje elbilsiigare ha en egen plats eller ska man ha ett "boknings-

system?

s Skaforeningen erbjuda laddarepibes6ksparkering?

m Ar e{centralen dimensionerad fiir att anstuta laddstationet eller be-
hover den byggas ut?

e Hur ska betalningen ske, och vitka kostnader ska foreningen/fastig-
hetsdgaren st6 frir? 5ka kostnaden l6ggas pE avgiften eller efter for-
brukning?

VAD SKA MANTANKA PA INNAN?
Det br klokt att folja EU standarden Typ2 mode l. Det gor man genom att
installera iaddare som harTyp2 uttagoch si lSter man medlemmen [adda
med sin egen sladd. DA kan alta typer av bitar [adda och foreningen stipper
kostnader for byte av kablage niir medlemmar flyttar eller byter bil.

Man bor ocks6 fundera p5 3-fas, de rena elbilarna kommer iframtlden ha

stora batterier som kriiver mycket strcim. Vdl genomfort kan taddinfra-
strukturen fungera i'15 5r men d5 mAste man betdnka den forvijntade ut-
vecklingen av bilarna.

Niclas Sahtgren, Eways

ANSOK OM BIDRAG VIA KLIMATKLIVET
el$ Satsningen Klimatklivet 5r en del av statsbudgeten fcjr 2016 och ska

frimja lokata StgErder som t ex minskar anviindandet av fossila briinslen.
600 miljoner kronor per 5r kommer att delas ut 201 6, 2017 och 2018. Under
201 6 kan man ansoka om investeringsstod hos Ldnsstyrelsen fr6n 1 6 maj

tit[ 1 3juni samt 2! augusti titl 26 september
Lds mer hos www.naturvardsverket.se etter den Iokata ldnsstyretsen.

scittning f6r ott foktiskt bgto till elfordon.
Vivill se fler s&dona onsdkningor'!
Anders Lewald, vid Energimyndigheten

ging till el, hur snabbt man vill ladda, ryp
av uppkoppling/betall6sning osv. En en-
kel laddare for normal laddning vid en

bostad d[r laddstationen kan kopplas in
till en elcentral som ligger niira kostar ca

10000-20000 inklusive installation, berit-
tar Marie Holmberg p& Schneider Electrics.

HAR FASTIGHETEN REDAN parkeringsplatser
med motorvdrmare med minst 10 ampers

slkring gflr det att setta in en insats i den

befintliga stolpen s& man kan bfrde ladda

elbil och anvdnda motorvermaren. Vill man
inte behilla motorvermaren [r ju redan el

framdraget och det gir darfor smidigt att
ersetta motorvermaren med laddbox.

ATT LADDA t vanligajordade uttag ar inte att
rekommendera. Dels gir det inte att ladda

med maximal effekt, vilket innebiir att det

tar brydligt lingre tid att ladda upp batte-
riet. Det finns ocksfl alltid en siikerhetsrisk
om man laddar i ett vanligt uttag som inte
er anpassat och de kan bli elstorningar i
resten av fastigheten. w

fastighetsfalda :


