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Slutsats & Rekommendation
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Förutsättningarna för att installera laddstationer i samfällighetens 3 st. garage anses vara goda. Uppgradering av huvudsäkring bedöms 

vara möjlig till maximalt 250A med samma abonnemang som för nuvarande huvudsäkring på 80A. Detta med befintlig el-central och el-

servis, eventuellt kan det behövas bytas några komponenter i central vid uppsäkring till 250A. Nacka Energi behöver åka ut till 

respektive garage och göra sin bedömning på plats, via telefon bedömde Nacka Energi att detta skulle vara görbart med befintlig el-

central. 250A säkring motsvarar en maxeffekt på ca. 173,2 kW. Beräknad maxinstallation av laddplatser med en 250A huvudsäkring och 

samfällighetens befintliga baslast är följande:

• Fyrspannsgaraget: 45 st. laddplatser

• Diligensgaraget: 45 st. laddplatser

• Landågaraget: 44 st. laddplatser

Detta är den beräknade maxinstallationen om alla ska kunna nyttja full laddeffekt på 3,7kW samtidigt. Med lastbalansering är det 

möjligt att installera fler laddplatser då den tillgängliga effekten kommer delas rättvist över de bilar som har behov av laddning. 

Steg för steg vid ett genomförande:

Steg 1. I första hand måste det undersökas ifall samfälligheten får installera laddstationer med det anläggningsbeslut som finns. Vi 

rekommenderar kontakt med Lantmäteriet för att klargöra detta. 

Steg 2. Därefter föreslår vi att samfälligheten undersöker hur stort intresset är hos brukarna för att få en parkeringsplats med

laddmöjlighet under 2021. Detta för att få en bättre koll på hur många laddstationer det är rimligt att börja med. (Ett förslag är att 

samfälligheten löpande samlar in intresseanmälningar från boende som vill ”beställa” en laddplats och därefter med jämna intervaller 

genomför installation allteftersom behovet ökar.)

Steg 3. Ansökan om bidrag hos Naturvårdsverket. När samfälligheten bestämt hur många laddplatser som ska installeras 

rekommenderar vi att samfälligheten gör en förhandsanmälan hos Naturvårdsverket för bidrag. Antal laddplaster * 15 000 kr, är det 

högsta möjliga beloppet för bidrag och är den summan som förhandsanmälan ska ha. 



Slutsats & Rekommendation, fortsättning
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Steg 4. Upprätta ett förfrågningsunderlag där samfällighetens önskemål på funktion sammanställs för upphandling av ett 

genomförande enligt ABT06. Vi föreslår följande:

• Laddeffekt, normalladdning (3,7kW). Av den anledningen att bilarna kommer stå parkerade över en längre tid med möjlighet för 

laddning över natten.

• Kontakttypen ska vara Typ 2 alternativt CCS (vid snabbladdning) då EU beslutat att det ska vara standard. Vi rekommenderar att det 

följs. Om en bil har en annan kontakt finns adaptrar att köpa. 

• Vår rekommendation är att alla som hyr en parkeringsplats har sin ”egna” laddstation. Detta dels för att alla parkeringsplatser är 

uthyrda i dagsläget samt att det säkerställer att de som är i behov av laddning vet att de kommer kunna ladda när de kommer hem.

• Laddstationerna ska ha möjlighet för mätning och debitering av el (kWh). Detta för att kunna få bidrag från Naturvårdsverket samt 

för möjlighet att kunna debitera brukarna för använd el. 

• Anläggningen ska lastbalanseras för att nytta tillgänglig el-kapacitet optimalt.

• Anläggningen ska ha ett öppet kommunikationsprotokoll (OCPP). Detta för att om samfälligheten vill byta laddoperatör i framtiden 

ska det vara möjligt utan att behöva byta ut laddstationer. 

• Anläggningen ska vara utbyggnadsbar. Ifall samfälligheten i framtiden vill komplettera med fler laddstationer. 

• Utrustningen ska vara CE-märkt och installationen ska utföras av en auktoriserad elinstallatör som är registrerad hos 

Elsäkerhetsverket samt att installationen följer rådande EU direktiv och de krav som krävs för statligt bidrag.

• Vad gäller tilläggstjänster rekommenderar vi att debiteringen läggs på en extern operatör. Detta för att styrelsen ska slippa det 

ansvaret. Då styrelsen dessutom byts ut kommer nya personer behöva sätta sig in i systemet. Om debitering läggs ut på extern 

operatör brukar det ingå telefonsupport.

Steg 5. Utskick av förfrågningsunderlag till x-antal entreprenörer. Förslagsvis 5-6 st. Rekommenderat minimum av inkomna anbud är 3 

st. Detta för att få någorlunda koll på marknad och för att kunna jämföra priser och utförande. 
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Steg 6. Utvärdering av inkomna anbud. 2-3 st. anbudsgivare väljs ut som mest intressanta för närmare intervju.

Steg 7. Beslut av entreprenör. Kontraktsskrivning. 

Steg 8. Entreprenadstart. Genomförande. 

Steg 9. Anläggningen är i drift. Utvärdering. 

Investeringskostnad

Den vanligaste varianten är att samfälligheten eller bostadsrättsföreningen står för investeringskostnaden. Vi föreslår att 

samfälligheten står för investeringskostnaden i och med att installationen kommer att ske på samfällighetens fastigheter samt att det 

möjliggör att ansöka om bidrag. Investeringskostnaden räknas hem med förhöjd parkeringsavgift för parkeringsplats med 

laddmöjlighet samt kostnad för elförbrukning.

Förslag på tidplan:

Juli/Augusti: Kontroll anläggningsbeslut (Lantmäteriet) (Eventuellt kan det vara en tidskrävande process, varpå tidsplanen förskjuts)

Augusti: Enkätundersökning om antal platser + Ansökan om bidrag

September: Upprättande av förfrågningsunderlag samt bilagor

Oktober: Distribution av förfrågningsunderlag till x-antal entreprenörer

November: Utvärdering av inkomna anbud, intervju med entreprenör, beslut och kontraktsskrivning

December: Entreprenadstart

En installation av laddstationer i garagen kan medföra en värdeökning av bostäderna i bostadsrättsföreningarna. Då fler och fler börjar 

nyttja elfordon kan det vara ett krav för vissa att möjlighet till laddning ska finnas i anslutning till bostaden. 



Bakgrund

Jarlabergs samfällighetsföreningen ägs av Jarlabergs 7 st. bostadsrättföreningar och egna hem. Samfällighetens uppdrag består i att
förvalta:
• 3 st. parkeringsgarage
• Anläggningar för vatten och avlopp.
• Uthyrd kontorsyta (Fyrspannsvägen 1)
• Anslutning fjärrvärme från Stockholm Exergi
• Sopsugsanläggning
• Vägnätet på samfälld mark inklusive halkbekämpning och snörenhållning

Under de senaste åren har förfrågningar och önskan om möjlighet att kunna ladda el- och hybridbilar ökat. HSB Stockholm har fått i
uppdrag att utreda samt lämna rekommendation för hur samfälligheten ska hantera denna fråga. Utredning kommer att kunna
användas som ett beslutsunderlag åt styrelsen för hur samfälligheten kan gå vidare med ett genomförande.
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Bostadsrättsföreningar som utgör samfälligheten:
• Brf Fjädern
• Brf Tullen
• Brf Nyckeln
• Brf Uttern
• Brf Mården
• Brf Minken
• Brf Illern



Flygfoto
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Brf Mården

Brf Illern

Brf Uttern

Brf Nyckeln

Brf Tullen

Brf Fjädern

Brf Minken

Fyrspannsgaraget

Landågaraget

Diligensgaraget

Egna Hem



Parkeringsgarage

Landågaraget
Adress: Landåvägen 2
Antal parkeringsplatser: 355 st.
Parkering med MV: 93 st.
Parkering utan MV: 208 st.
Parkeringsplats, bur: 6 st.
MC-plats: 17 st.
Gästparkering 31 st.

7 Tillbaka

Diligensgaraget
Adress: Diligensvägen 3-5
Antal parkeringsplatser: 459 st.
Parkering med MV: 136 st.
Parkering utan MV: 269 st.
Parkeringsplats, bur: 6st
MC-plats: 18 st.
Gästparkering 30 st. (varav 20st utanför garage)

Fyrspannsgaraget
Adress: Fyrspannsvägen 1
Antal parkeringsplatser: 343 st.
Parkering med MV: 86 st.
Parkering utan MV: 196 st.
Parkeringsplats, bur: 8 st. (varav 2 st. inte är uthyrda)
MC-plats: 22 st.
Gästparkering 31 st.

Totalt
Antal parkeringsplatser: 1 157 st.
Parkering med MV: 315 st.
Parkering utan MV: 673 st.
Parkeringsplats, bur: 20 st.
MC-plats: 57 st.
Gästparkering 92 st.



Ekonomi
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Kostnaden för att hyra en parkeringsplats framgår av nedan prislista. 

Kostnad P-plats:

Garage med motorvärmare 456 kr/mån, inkl. moms

Garage utan motorvärmare 381 kr/mån, inkl. moms

Utomhusparkering med motorvärmare 356 kr/mån, inkl. moms

Utomhusparkering utan motorvärmare 288 kr/mån, inkl. moms

Parkeringsplats med bur 556 kr/mån, inkl. moms

MC-plats 88 kr/mån, inkl. moms

Utomhusparkering, plats 314-324 (Landågaraget) 255 kr/mån, inkl. moms

El för motorvärmare ingår i månadsavgiften.

Typ av plats Antal (st) Kostnad kr/mån, inkl. moms Summa/mån, inkl. moms:

Utomhusparkering med MV 32 356 kr 11 392 kr

Utomhusparkering utan MV 216 288 kr 62 208 kr

Garage med MV 283 456 kr 129 048 kr

Garage utan MV 457 381 kr 174 117 kr

Parkeringsplats med bur 20 556 kr 11 120 kr

MC-plats 57 88 kr 5 016 kr

Utomhusparkering pl. 314-324 (Landå) 11 255 kr 2 805 kr

Ovan sammanställning resulterar i en intäkt på 395 706 kr/mån, inkl. moms, när samtliga parkeringsplatser är uthyrda. På års basis, 

4 748 472 kr, inkl. moms. I dagsläget är 2 st. parkeringsplatser med bur ej uthyrda i Fyrspannsgaraget (efter samtal med Cemi), vilket 

innebär en aktuell månadsintäkt på 394 594 kr, inkl. moms. 

Parkeringsavgifter i närområdet

Område Typ av parkering Kostnad (kr/mån, inkl. moms)

Östra Nacka P-plats ute, ingen MV 300 kr

P-plats ute, med MV 400 kr

P-plats ladd. + deb. el 400 kr

Garage, utan MV 600 kr

MC-plats 235 kr

Orminge 1 P-plats ute, ingen MV 113 kr

P-plats ute, med MV 226 kr

Inhängnad plats, ingen MV 170 kr

Inhängnad plats, med MV 226 kr

Garage, ingen MV 226 kr

Garage, med MV 284 kr

Orminge 2 P-plats ute, ingen MV 320 kr

P-plats ute, med MV 500 kr

Sickla P-plats ute, ingen el 500 kr



El-centraler
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Fyrspannsvägen LandåvägenDiligensvägen

El-centralerna är snarlika i samtliga garage med en huvudsäkring på 80 ampere i 
respektive garage. Diligensvägen har en äldre el-central, jämfört med de två andra. 
Staplarna till vänster redovisar effektbehovet per timme under ett dygn (2021-01-
20). Landåvägen har ett högre effektbehov, som mest 15,6 kW och i snitt 10,6 kW. 
Fyrspannsvägen och Diligensvägen har liknande effektbehov med ett snitt på 5,7 
kW respektive 6,5 kW. För Landåvägen och Fyrspannsvägen uppmättes den högsta 
effekten kl. 04.00 - 05.00 (vintertid) Diligensvägen har mer normala effekttoppar 
kl. 06.00 - 08.00. För att beräkna tillgänglig el-kapacitet för eventuella 
laddstationer har vi utgått från effektbelastning i snitt för respektive garage. De 
enstaka timmarna som effektbelastningen överstiger snitteffekten, kan man med 
lastbalansering justera ner tillgänglig effekt till laddstationerna. Tillgänglig el-
kapacitet med befintlig förbrukning beräknas vara enligt följande:

Landåvägen Fyrspannsvägen Diligensvägen
Befintlig effektbelastning: 10,6 kW (15,3 A) 5,7 kW (8,23 A) 6,5 kW (9,38 A)
Tillgänglig el-kapacitet: 44,8 kW (64,7 A) 49,7 kW (71,77 A) 48,9 kW (70,62 A)



Elanvändning & Kostnader
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Samfälligheten har 3 st. el-abonnemang. Nacka Energi för elnät och Nordic Green Energy för elhandel. Beräknad totalkostnad (elnät + 

elhandel) och elanvändning för år 2020 enligt följande:

• Fyrspannsgaraget

Elanvändning: 38 090 kWh

Kostnad: 66 335 kr, inkl. moms

• Diligensgaraget

Elanvändning: 49 789 kWh

Kostnad: 80 551 kr, inkl. moms

• Landågaraget

Elanvändning: 64 110 kWh

Kostnad: 97 196 kr, inkl. moms

• Ackumulerat

Elanvändning: 151 989 kWh

Kostnad: 244 082 kr, inkl. moms

Snittpris: 1,65 kr/kWh



Sammanställning el
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ELNÄT - Nacka Energi (inkl. moms)
Fyrspanns Diligens Landå

2020 Förbrukning (kWh) Kostnad (kr) Snitt (kr/kWh) Förbrukning (kWh) Kostnad (kr) Snitt (kr/kWh) Förbrukning (kWh) Kostnad (kr) Snitt (kr/kWh)

Jan 4472 4 941,68 kr 1,10507848 5028 5 318,52 kr 1,057858696 8548 7 760,23 kr 0,907870383

Feb 3802 4 364,68 kr 1,147882875 4929 5 189,45 kr 1,052878141 7864 7 205,24 kr 0,916267045

Mar 3819 4 486,10 kr 1,17482505 5045 5 353,42 kr 1,061169554 8318 7 632,05 kr 0,917530513

Apr 2910 3 472,08 kr 1,193142339 4495 4 452,95 kr 0,990612986 5426 5 047,61 kr 0,93026286

Maj 2775 3 422,26 kr 1,233033565 3979 4 164,85 kr 1,046747439 4065 4 236,80 kr 1,042246301

Jun 2434 3 110,99 kr 1,277922029 3352 3 761,76 kr 1,122123257 3087 3 531,57 kr 1,143990259

Jul 2490 3 194,96 kr 1,283292725 3462 3 875,87 kr 1,119680401 3159 3 618,23 kr 1,145435045

Aug 2501 3 204,51 kr 1,281420087 3713 4 053,66 kr 1,09160121 3258 3 692,35 kr 1,133227203

Sep 2557 3 182,77 kr 1,24481047 3631 3 947,27 kr 1,087125481 3200 3 624,89 kr 1,132612127

Okt 2774 3 431,33 kr 1,236912465 3726 3 990,93 kr 1,071115996 4617 4 571,96 kr 0,990259547

Nov 3437 4 125,38 kr 1,200255449 4043 4 574,83 kr 1,131423913 5657 5 715,55 kr 1,010426992

Dec 4119 4 636,59 kr 1,125759992 4386 4 845,90 kr 1,104820844 6911 6 579,38 kr 0,95206467

Summa 38090 45 573,33 kr 49789 53 529,41 kr 64109 63 215,86 kr

Medel 1,208 1,078 1,018

*Juli månad är beräknad då ingen faktura mottagits.

ELHANDEL - Nordic Green Energy (inkl. moms)
Fyrspanns Diligens Landå

2020 Förbrukning (kWh) Kostnad (kr) Snitt (kr/kWh) Förbrukning (kWh) Kostnad (kr) Snitt (kr/kWh) Förbrukning (kWh) Kostnad (kr) Snitt (kr/kWh)

Jan 4472 2 160,35 kr 0,483083631 5028 2 429,63 kr 0,483219968 8548 4 087,72 kr 0,478207768

Feb 3802 1 559,67 kr 0,410223567 4929 2 036,72 kr 0,413211605 7864 3 194,92 kr 0,406271617

Mar 3819 1 834,62 kr 0,480392773 5045 2 425,20 kr 0,480713578 8318 3 987,09 kr 0,479332772

Apr 2910 1 225,44 kr 0,421113402 4495 1 854,77 kr 0,412629588 5426 2 212,87 kr 0,407827129

Maj 2775 1 301,22 kr 0,468908108 3979 1 841,41 kr 0,462782106 4065 1 882,56 kr 0,463114391

Jun 2434 1 485,92 kr 0,610484799 3352 2 034,09 kr 0,606828759 3087 1 837,69 kr 0,595299644

Jul 2490 1 516,54 kr 0,609050201 3462 2 094,17 kr 0,604901574 3159 1 872,16 kr 0,59 kr

Aug 2501 1 522,85 kr 0,608896441 3713 2 243,97 kr 0,604354969 3258 1 930,02 kr 0,592394107

Sep 2557 1 704,88 kr 0,666750098 3631 2 418,50 kr 0,666069953 3200 2 126,67 kr 0,664584375

Okt 2774 1 606,90 kr 0,57927181 3726 2 160,19 kr 0,579761138 4617 2 661,60 kr 0,576478233

Nov 3437 2 063,10 kr 0,600261856 4043 2 463,14 kr 0,609235716 5657 3 455,47 kr 0,610830829

Dec 4119 2 779,91 kr 0,674899247 4386 3 020,14 kr 0,688586411 6911 4 731,15 kr 0,68458255

Summa 38090 20 761,40 kr 49789 27 021,93 kr 64110 33 979,92 kr

Medel 0,551 0,551 0,545



Befintliga motorvärmare
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Inventering av befintliga motorvärmare har gjorts på plats. Totalt finns det 162 st. motorvärmare installerat i samfällighetens 3 st. 

garage, av fabrikat Cewe och Garo. Fördelning enligt nedan:

Fabrikat Cewe

Placering Diligensgaraget Landågaraget Fyrspannsgaraget

Utomhus 5 5 6

Garage 66 42 38

Summa: 71 47 44

Totalt 162

Fabrikat Garo

Uppskattad underhållskostnad för byte av samtliga motorvärmare, 810 000 kr, inkl. moms, inklusive installation. 

Notering: Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning av elbil från 

motorvärmare och vanliga vägguttag (Schuko). Detta på grund av att de inte är 

gjorda för elbilsladdning med hög belastning över lång tid.  



Vart är marknaden på väg?
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Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att nå dit har elfordon en central roll. Fler och 

fler biltillverkare fokuserar på rena el-bilar. Exempelvis kommer Volvo sluta tillverka förbränningsmotorer 2030. Batteriutvecklingen 

går snabbt framåt. Batteriernas kapacitet ökas och storleken minskas. Dock ska man ha i beaktning att även om batteriernas 

kapacitet ökar betyder inte det att brukarnas körmönster förändras.

Nuvarande regering visar även tydligt att det är denna väg som Sverige ska ta med nuvarande skattereduktioner och miljöbonusar 

kopplat till el-bilar. Samtidigt höjs skatterna för bilar med förbränningsmotorer och bensinpriserna ökar. Regeringen har även beslutat 

om nya krav och regler på laddinfrastruktur vid nybyggnation, källa boverket:

• ”Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i bygganden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med 

tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.”

• ”Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha 

ledningsinfrastruktur till 20% av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.”

• ”Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av en byggnad.”

• ”För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.” 

Källa: Sveriges Natur



Statistik – Laddbara fordon
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Källa: Elbilsstatistik.se (maj-2021)



Laddeffekter
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För att kunna ladda sitt elfordon säkert rekommenderas att en laddstation installeras. Antigen kan laddstation vara öppen, vilket innebär

att vem som helst kan parkera och ladda sitt elfordon eller så är laddstationen låst till en viss person. Aktivering av laddstation sker då 

med exempelvis RFID-bricka eller mobilapplikation. Det finns 3 st. olika kategorier av laddningshastigheter.

• Normalladdning

Vanligast förekommande vid hemmet och på arbetsplatser där regelbunden laddning sker över en längre tid, exempelvis över natten.

Laddningseffekt 3,7-7,4 kW, 1-fas.

• Semisnabb laddning

En snabbare variant än normalladdning i och med 3-fas. Laddningseffekt ca. 11-22 kW. Förekommer i hemmet och vid arbetsplatsen 

men även vid offentliga anläggningar likt gallerior.

• Snabbladdning

Laddeffekt från 20 kW och uppåt (350kW). Vanligt förekommande är ca. 50kW. Erbjuds vid bensinstationer och längs vägen.

Det som avgör hur lång tid det tar att ladda ett batteri i ett elfordon beror dels på effekten i bilens laddare, effekten i den externa 

laddaren samt batteriets storlek och ålder. En elbil kan aldrig ta skada av att laddas med för hög effekt utan bilens laddare är den som 

sätter gränsen för laddningseffekten. Nedan redovisas en beräkning på hur lång tid det kan ta att ladda ett bilbatteri från 0-100% med en 

laddeffekt på 3,7 kW, 11 kW respektive 22 kW. Beräkningen ska illustrera på ett ungefär hur det kan se ut. I praktiken är sällan bilens 

batteri fullt urladdat samt att bilens batteri laddar snabbare upp till 80% än från 80%-100%.

Modell

Batteri 

(kWh) Laddeffekt (kW)

Laddning, 0-100% 

(tim)

Laddeffekt 

(kW)

Laddning, 0-100% 

(tim)

Laddeffekt 

(kW)

Laddning, 0-100% 

(tim)

Nissan Leaf 36

3,7

9,7

11

3,3

22

1,6

Hyundai Ioniq 38 10,3 3,5 1,7

Renault ZOE 41 11,1 3,7 1,9

Jaguar i-Pace 85 23,0 7,7 3,9

Tesla Model S 100 27,0 9,1 4,5

*Genomsnittlig körsträcka för en personbil är 1 171 mil/år, ca. 3 mil/dag. **En elbil drar i snitt 2 kWh/mil. Det resulterar i ett behov av 

6,3 kWh laddning / dag. Med en laddeffekt på 3,7 kW laddas det på ca. 1,7 tim.
*Källa: Trafikanalys – körsträckor 2019

**Källa: Vattenfall



Säkerhetsnivåer
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Det finns 4 st. olika säkerhetsnivåer. Dessa delas in i fyra kategorier och kallas för ”modes”. Enkelt förklarat innebär de följande: 

• Mode 1

Lägsta säkerhetsnivån. Laddning sker via vanligt vägguttag (Schuko) med 230/400V upp till max 16A. Ingen övervakning sker över 

laddningen.

• Mode 2

Lika som mode 1 förutom att vid denna nivå övervakas laddningen med hjälp av jordfelsbrytare och tekniska komponenter monterad 

på laddkabeln som kommunicerar med bilen, vilket resulterar i att laddningen sker kontrollerat.

• Mode 3

Vid denna säkerhetsnivå kommunicerar bilen och laddstationen med varandra innan laddningen startar. Detta innebär att laddkabeln

alltid kommer vara strömlös tills diverse säkerhetstester är utförda (automatiskt) och laddning sker utan risk.

• Mode 4

Den högsta säkerhetsnivån och används när laddning sker med höga effekter med likström. Används vid snabbladdning.

EU har beslutat att Mode 3 ska vara standard för normal- och semisnabbladdning och att mode 4 ska vara standard för snabbladdning. 



Kontakttyper
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Det finns 5 st. olika kontakttyper som används på marknaden. 

• Typ 1

• Typ 2

• CCS (Combined Charging System)

• CHAdeMO

• Tesla Supercharger (exklusivt för Tesla)

Kontakterna Typ 1 och Typ 2 används vid normalladdning och CCS och CHAdeMO vid snabbladdning. EU har beslutat att i Europa ska 

Typ 2 och CCS vara standard. Typ 1 och CHAdeMO är vanligt förekommande för amerikanska och asiatiska bilar. 

Källa: Emobility.se Källa: Tibber



Lastbalansering
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Bild: Illustration, dynamisk lastbalansering 

Källa: Defa

Med hjälp av lastbalansering sätts en tillåten maxeffekt till laddstationerna, vilket dels säkerställer att huvudsäkringen inte löser ut. 

Samtliga laddstationer delar rättvist på den avsatta effekten. Om det är ett fåtal bilar i behov av laddning, laddas dem med full kapacitet 

och allteftersom fler bilar ansluter till systemet fördelas tillgänglig effekt över laddstationerna. Vart eftersom behovet minskar ökar 

effekt för de bilar som fortfarande laddas. Lastbalansering är klart fördelaktigt vid större anläggningar då det är kostsamt att

installera/abonnera så pass mycket el-kapacitet så att alla bilar kan ladda med full effekt, hela tiden. 

Dynamisk lastbalansering

Skillnaden med dynamisk lastbalansering är att den även tar hänsyn till fastighetens övriga elförbrukare, exempelvis belysning, 

motorvärmare. Lastbalansering sker inte enbart mellan laddstationer utan mot hela fastighetens elsystem. När elbehovet är stort för 

övriga elförbrukare delar laddstationer på den tillgängliga effekten som finns över. När elbehovet sjunker för övriga förbrukare ökar 

effekten för laddstationer, om behov föreligger. 



Avgiftsdebitering
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De vanligast förekommande debiteringsvarianterna för bostadsrättsföreningar är:

• Schablonpåslag

Den enklaste varianten är att lägga på en schablonkostnad på den parkeringsplats som har möjlighet att ladda ett elfordon. 

Kostnadsökningen ska dels täcka investeringskostnaden för laddstation samt en genomsnittlig elanvändning vid laddning. Fördel är

att elanvändningen ingår i kostnaden så det behövs ingen debiteringslösning för elen. En nackdel med denna lösning är att det kan 

anses orättvist att någon med en ren elbil som har ett större laddningsbehov betalar lika mycket i avgift som en laddhybrid. På 

samma sätt är denna lösning mer gynnsam för de som använder bilen ofta jämfört med dem som enbart exempelvis nyttjar bilen på

helgen.

• Schablonpåslag + debitering av el

Denna lösning anses som mest rättvis i och med att brukaren betalar för den el som nyttjas, utöver en ökad parkeringshyra som är

tänkt att täcka investeringskostnaden. Med denna lösning måste någon administrera faktureringen av förbrukad el. Antigen kan 

styrelsen välja att göra det själv eller så överlämnar man det ansvaret till en extern operatör som sköter det mot en ersättning. 

Kostnad för att en extern operatör sköter fakturering varierar mellan 25-100 kr / aktivt uttag och månad, beroende på val av 

operatör och vilka övriga tjänster som önskas. Fakturering sker vanligtvis via faktura eller att den boende har registrerat sitt betalkort 

hos operatören.

Hur har andra gjort?

De föreningar vi tidigare varit i kontakt med har någon av ovanstående debiteringsalternativ. Det finns föreningar som valt att börja 

med enbart ett schablonpåslag, då behov av laddplats i föreningen varit låg (kanske 1 st. som nyttjar) för att sedan vid ett ökat behov 

gå över till schablon + debitering av el. Hur mycket extra en parkeringsplats med laddstation ska kosta varierar från fall till fall och beror 

dels på avskrivningstiden. Efter samtal med entreprenör brukar det röra sig om ca. 100-300 kr/parkeringsplats med laddmöjlighet

utöver aktuell parkeringskostnad.

Nätverk

Vid debiteringslösningar av förbrukad kWh för laddning behövs en uppkoppling mot nätet. Antigen via en nätverksport med fast IP-

adress eller WIFI. Uppskattad kostnad för uppkoppling, ca. 150 kr/mån, exklusive installation. En uppkopplad laddstation möjliggör även 

avläsning av statistik, övervakning och felavhjälpande från distans.



Tilläggstjänster & OCPP
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Tilläggstjänster

Alla laddstationsoperatörer erbjuder diverse tilläggstjänster. Utöver debiteringstjänst som tidigare nämnts är de vanligaste tilläggen, 

automatisk uppdatering av mjukvara, kundtjänst (börjar bli allt vanligare att det gäller dygnet runt, året runt), felsökning på plats, 

ersättningsstation vid eventuellt haveri.

OCPP

OCPP står för ”Open Charge Point Protocol” är en öppen standard för kommunikation mellan laddstation och ett centralt system. Syftet 

är att oberoende av operatör och fabrikat ska laddstation och det centrala systemet kunna kommunicera med varandra, vilket möjliggör 

att om samfälligheten till exempel har tecknat ett avtal med en operatör och i framtiden vill byta ska det vara möjligt utan att även 

behöva byta ut samtliga laddstationer.



Underhåll, Garanti & Hyra en anläggning

21 Tillbaka

Underhåll

För att anläggningen ska fungera optimalt erbjuder många entreprenörer och operatörer årlig service. Servicen involverar bland annat 

test och motionering av jordfelsbrytare, laddtest med testutrustning, okulärbesiktning av kablage och laddstation samt städning. 

Servicen protokollförs och överlämnas till styreselen för dokumentation. Priserna varierar där vissa entreprenörer utför service på 

timme enligt á prislista, ca. pris 580 kr/tim, exkl. moms och andra har en etableringsavgift på ca. 1 300 kr, exkl. moms +99 kr/uttag, 

exkl. moms. 

Garanti

Vi rekommenderar att ett genomförande handlas upp som en totalentreprenad, ABT06 (Allmänna bestämmelser för 

totalentreprenader) med en garantitid på 5 år för material och arbete. Beställaren (samfälligheten) beskriver vilka funktioner som ska 

uppnås och entreprenören ansvarar för projektering och utförande. 

Hyra en anläggning

Vi har undersökt om möjligheten att hyra en anläggning finns. Det vill säga att samfälligheten inte står för någon investeringskostnad 

utan hyr en nyckelfärdig anläggning utav en leverantör. Detta upplägg är inget som vi noterat skulle existera. Har även haft ett

telefonsamtal med Energimyndigheten och det är inget de heller känner till. 



Naturvårdsverket
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Det är möjligt att ansöka om bidrag för installation av laddstationer. Bidraget hanteras av Naturvårdsverket och det är möjligt att ansöka 

om bidrag innan, under eller efter installationen är utförd. Dock senast 6 månader efter slutförd installation. Utförs ansökan om bidrag 

innan installationen är påbörjad och ansökan blir beviljad, ska installationen vara slutförd inom 9 månader. Det går att ha 1 st. ansökan 

aktiv / fastighetsbeteckning och så länge det finns bidrag är det möjligt att söka. 

Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp, 50% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr/laddpunkt. Det går inte 

att ansöka om bidrag enbart för förberedelse av infrastruktur utan bidraget baseras utifrån antal laddpunkter som installeras. Ansökan 

om bidrag går att göra digitalt på Naturvårdsverkets hemsida. 

Tekniska krav som ska uppfyllas för bidrag:

• Laddstationen ska ha minst 1 st. uttag för elfordon av Typ 2 eller Combo 2.

• Laddstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

Bidragsberättigade kostnader:

• Material- och arbetskostnader som behövs för att installera en laddningspunkt, såsom kostnader för laddstation och framdragning 

av el.

• Arbetskostnader är endast bidragsberättigade om de avser arbete som utförts av någon som är godkänd för F-skatt, eller om 

utländskt företag, har ett intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och 

avgifter i sitt hemland.

Källa: Naturvårdsverket



Brandriskanalys
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För att minimera brandrisken är det viktigt att installationen av laddningsutrustning är korrekt utförd och att elinstallationsarbetet följer 

de krav som omfattas av Elsäkerhetslagen. För att säkerställa det är det viktigt att den entreprenör som utför uppdraget är registrerad 

hos Elsäkerhetsverket för rätt verksamhetstyp, ”Övriga anläggningar för användning av el”. Det går att kontrollera detta på 

Elsäkerhetsverkets hemsida. En förhöjd risk vid brand där det finns elbilar är att bilarnas batterier kan nå så kallad ”termisk rusning” vid 

höga temperaturer, vilket innebär att battericellernas energi frigörs okontrollerat, giftiga gaser frigörs som kan förvärra brandförloppet. 

Det finns också en risk att batterier som har brunnit åter antänds om de inte kylts ner tillräckligt.

Vi har varit i kontakt med Södertörns brandförsvarsförbund för att höra hur de resonerar kring installation av laddstationer i garage. 

Deras rekommendation är att installera laddstationer nära garageingångarna alternativt utomhus, för att enkelt kunna få ut brinnande 

fordon från garaget och underlätta vid en insats. De rekommenderar även att en informationskarta monteras vid ingången till 

garaget/parkering där det framgår var och hur många laddstationer som finns installerat.



Showstoppers & Anläggningsbeslut
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Showstoppers

För närvarande råder det global brist på plastråvara, vilket har lett till höjda råvarupriser och leveranssvårigheter. Vi har varit i kontakt 

med entreprenörer som installerar laddstationer och det är inget som de märkt av ännu i dagsläget. Potentiell risk framöver är längre 

leveranstider vid beställning. 

I och med att behov av laddstationer växer i samhället kommer fler och fler behöva uppgradera sina befintliga el-centraler och serviser. 

Detta kan leda till kösystem med lång väntetid för utbyggnad.

Något som eventuellt kan ses som en showstopper är om det statliga bidraget försvinner. I dagsläget är det ingen som vet hur länge 

bidraget kommer att finnas men historiskt sett tenderar bidrag att försvinna efter en tid, exempelvis bidrag för energikartläggning och 

solcellsinstallation.

Anläggningsbeslut

Enligt översänd anläggningsåtgärd (bilaga) framgår inget vad vi kunnat notera som tyder på att samfälligheten inte skull få installera 

laddstationer. Å andra sidan inget som heller antyder på att samfälligheten får installera laddstationer. Frågan är vidare ställd internt på 

HSB till juristerna och svar inväntas i skrivande stund. Förslagsvis kontaktar samfälligheten Lantmäteriet och undersöker vad en

fastighetsbestämning kostar (möjligt att göra via Lantmäteriets hemsida, e-tjänsten Min fastighet), för att på så vis få ett besked om 

installation av laddstationer ryms inom anläggningsbeslutet. Att utföra en installation av laddstationer utan att vara säker på att det 

tillåts med nuvarande anläggningsbeslut innebär en risk som kan leda till att anläggningen måste plockas bort. 



Enkät 2019
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Utifrån den enkätundersökning (bilaga) som samfälligheten genomförde år 2019 svarade 13 st. personer att de har laddningsbara

fordon: 4 st. elbilar och 9 st. hybridbilar. 54 st. personer svarade att de funderar på att byta till en laddningsbar bil inom 1-3 

år. Summerat ger det ett behov/intresse inom en snar framtid för laddningsmöjlighet på totalt 67 st. parkeringsplatser. 

Baserat på var bostadsrättföreningarna ligger i förhållande till garagen har följande fördelning beräknats av antal laddplatser.

Fyrspannsgaraget

Brf: Illern, Minken

Har el-/hybridbil: 2 st.

Intresse, 1-3 år: 18 st. 

Summerat: 20 st.

Diligensgaraget

Brf: Fjädern, Tullen, Nyckeln,

Har el-/hybridbil: 5st.

Intresse, 1-3 år: 13 st.

Summerat: 18 st.

Landågaraget

Brf: Mården, Uttern, Egna hem

Har el-/hybridbil: 6 st.

Intresse, 1-3 år: 23 st.

Summerat: 29 st.

Denna fördelning ligger till grund för vår investeringskalkyl av antal platser som ska utrustas med laddstation. För att få en jämn siffra i 

Landågaraget, (fördelaktigt vid installation av laddstationer med dubbla uttag) föreslår vi totalt 30 st. platser. Totalt 68 st.

parkeringsplatser i samfällighetens 3 st. garage.  



Förslag på placering av laddstation
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Landågaraget – 30 st. laddplatserFyrspannsgaraget – 20 st. laddplatser

Diligensgaraget

18 st. laddplatser



Investeringskalkyl
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Förslagsvis installeras laddstationer som faller inom gruppen normalladdning, med en effekt på 3,7 kW. Anledning till vald effekt är att 

bilarna står parkerade över en längre tid, exempelvis under natten, vilket innebär laddning över en längre tid. I framtiden när garagen 

kan komma att kompletteras med fler laddstationer kommer det krävas desto högre el-kapacitet i fastigheten om fler (alla) 

parkeringsplatser ska och har behov att ladda samtidigt med hög effekt. Samtliga laddstationer placeras utomhus enligt 

rekommendation från Södertörns Brandförsvarsförbund.

Tidigare utförda upphandlingar av laddstationer i garage med en effekt på 3,7 kW resulterar i ett snittpris / laddplats på ca. 28 000 kr, 

inkl. moms. Det inkluderar då installation och material (laddstation, lastbalansering, kablage). Beräknad investeringskostnad för 

installation av laddstationer till 68 st. platser blir 1 904 000 kr, inkl. moms.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten räknar med en ekonomisk livslängd på 15 år för laddstationer. Vissa entreprenörer 

förespråkar en avskrivningstid på max 5 år i och med att teknikutvecklingen går så snabbt framåt. I denna beräknade investeringskalkyl 

har vi valt en avskrivningstid på 5 år. Med beviljat bidrag från Naturvårdsverket på 50% av investeringskostnaden (952 000 kr, inkl. 

moms) fördelas återstående kostnad enligt följande:

952 000 kr / 68st. Laddplatser / 60 månader = 233 kr extra per parkeringsplats med laddmöjlighet. Med en beräknad månatlig kostnad 

på 150 kr /nätverkspunkt (1st./garage) för mätdatainsamlig för debitering av förbrukad kWh resulterar den totala kostnadsökning / 

parkeringsplats till 240 kr. Nuvarande parkeringshyra för en utomhusplats är 288 kr/mån + laddmöjlighet (240 kr), blir den nya 

kostnaden för 1st parkeringsplats total 528 kr, inkl. moms.

Om avskrivningstiden istället är 10 år eller 15 år skulle avgiftshöjningen kunna se ut enligt följande:

• 10 år: 952 000 kr / 68st. Laddplatser / 120 månader = 117 kr + 7 kr för nätverk 

• 15 år: 952 000 kr / 68st. Laddplatser / 180 månader = 78 kr + 7 kr för nätverk



Investeringskalkyl, fortsättning
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Efter samtal med Nacka Energi framgick det att det är samma fasta kostnad för 80A som vid 250A huvudsäkring. Av den anledningen 

föreslås det att samfälligheten tar kontakt med Nacka Energi och uppgraderar till 250A för framtida elbilsladdning. Elcentralerna har 

som tidigare nämnts en huvudsäkring på 80A i dagsläget. Beräknad topplast (vid max belastning) för respektive garage enligt nedan:

Fyrspannsgaraget Diligensgaraget Landågaraget

Tillkommande effekt laddstationer (kW) 74 66,6 111

Effektkostnad kr/kW (inkl. moms) 31,25

Effektkostnad/mån (kr) (nyttjande 100%) 2313 2081 3469

Antal p-platser med ladd. (st) 20 18 30

Effektkostnad/p-plats med ladd. (kr) 116 116 116

Snitt mil/dag 3

Snitt förbrukning/mil (kWh) 2

Snitt förbrukning/mån (kWh) 186

Snittkostnad / kWh, köpt el (kr) 1,76 1,63 1,56

Rörlig kostnad / p-plats med ladd. / mån 

(kr) 327 303 290

Rörlig + effektkostnad / p-plats. / mån 

(kr) 443 419 406

Snittkostnad / kWh (brukaren) (kr/kWh) 2,38 2,25 2,18

Förslag på kr/kWh (för brukaren) 2,4

Fyrspannsgaraget Diligensgaraget Landågaraget Enhet

Befintlig baslast 5,7 6,5 10,6 kW

Befintlig topplast 9,5 9,6 15,6 kW

Antal laddplatser 20 18 30 st

Effekt 74 66,6 111 kW

Ny topplast 83,5 76,2 126,6 kW

Ny huvudsäkring 250 250 250 Ampere

En installation av laddstationer kommer medföra att nuvarande toppeffekt ökar. För att täcka den tillkommande effektökningen föreslås 

ett kWh-pris för brukarna på 2,4 kr/kWh, inkl. moms. Beräkning enligt nedan:


