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Vi hjälper faluborna 
att köra på el



Bakgrund – vilka är vi?

• Falu Energi & Vatten – 120 år med infrastruktur i Falun 

 Elnät, elproduktion, fjärrvärme, avfall, VA, stadsnät -
laddinfrastruktur

• Publik och intern laddning av elbilar sedan 2009 – ett av 
Sveriges bästa kommunnät. Drygt 120 laddpunkter i 
drift idag.

• Organisation och system för projektering, installation, drift 
och underhåll av egna och kunders laddstationer



Tillbakablick 11 år – några milstolpar
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Från projekt 
till produkt
- två affärsgrenar

Publik laddning

Stationer på strategiska 
platser i Falu kommun

• 5 snabbladdningsstationer

• 40 destinationsladdare

• Del av Charge & Drive

• Uppbyggt sedan 2010

• Kommersiellt sedan 
oktober 2018

• Förtätning och förnyelse

Privat laddning

Produkter och tjänster för 
laddning hos våra kunder

• Laddstationer

• Installation

• Rådgivning

• Tekniska 
mervärdeslösningar

• Operatörsansvar

• Support







Olika typer av laddning

Bostad / arbetsplats

AC-laddare

Vanligen 16 A

1-fas, 3,7 kW

3-fas, 11 kW

Destinationer

AC-laddare

Vanligen 16/32 A

3-fas, 11-22 kW

Större trafikleder

DC-laddare

Snabbladdning

50 kW eller mer



95%
av all laddning sker

vid bostad 
eller arbete



Hur laddar man elbil?



Laddning hemma och på jobbet

Ladda med ”stickkontakt” funkar, men…



https://www.youtube.com/watch?v=t8Axi5oNVjM
https://www.youtube.com/watch?v=t8Axi5oNVjM


Myndigheternas synpunkter
Elsäkerhet

Elsäkerhetsverket
• Avråder från regelbunden laddning av elbil i vanliga 

vägguttag

• Manar till stor försiktighet och rekommenderar att man 
installerar laddbox

Försäkringsbolag och Räddningstjänst
• Varnar för brandrisk vid laddning i hushållsuttag

• Hänvisar till Elsäkerhetsverket

• Rekommenderar kontroll av elanläggning innan 
elbilsladdning

• Manar till stor försiktighet



Varför laddstation?

• Säkrare laddning - allt är dimensionerat efter lasten

- kommunikation mellan bil och laddare

- bara spänning när bil ansluts

- jordfelsbrytare och DC-detektering

• Det går snabbare

• Funktioner för storskaliga och smarta lösningar

- mätning, autentisering (laddkort), 
lastbalansering, uppkoppling till 
betalsystem och appar, V2H…

• Rekommendation från allt fler aktörer, t.ex. 

- Elsäkerhetsverket

- Räddningstjänsten

- Försäkringsbolag

- Boverket

- Biltillverkare





Marknaden – Laddbara personbilar

Prognos

Elbil                          Plugin-hybrid

• Snabb utveckling förutspås de närmaste åren

Prognos BilSweden:

• I år kommer 30% av alla nyregistrerade 
personbilar vara laddbara

• År 2030 är 80% av alla nyregistrerade 
personbilar laddbara 

Prognos Power Circle:

• Om 3 år (2023) är varannan ny bil laddbar och 
rena elbilar går om plugin-hybrider. Totalt finns 
då 500 000 laddbara bilar i Sverige, dvs 5 
gånger fler än idag.

• År 2030 finns 2,5 miljoner laddbara 
personbilar i Sverige

Källa: Power Circle (2019)
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