
Ladda för en 
eldriven framtid.
Tillsammans rustar vi Sverige och bygger infrastrukturen
för nästa generations fordonsladdning
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Svensk 
Fordonsladdning.

Svensk Fordonsladdning AB är en ledande leverantör

av helhetslösningar inom DC-laddning över hela landet. 

Vi är specialister inom fordonsladdning med målet att 

leverera högkvalitativa anläggningar som är hållbara 

över lång tid. 



Utmaningen.
Antalet elbilar i landet ökar lavinartat och utbyggnaden av laddinfrastrukturen har svårt följa 

med i samma takt. När elbilarna når en brytpunkt där dom är fler än fossildrivna bilar 

kommer det krävas många lättillgängliga laddmöjligheter i samhället. 

Det händer nu.
Elbilsladdning kommer vara en service många förväntar 

sig på dom allra flesta ställen man besöker likt snabb-

matställen, hotell- & nöjesanläggningar och gallerior. 

Därför gäller det att ligga i framkant, våga investera 

och förutse sitt kommande behov.

Just nu går utvecklingen snabbare än någonsin och 

vi frågar oss inte längre om eller när det kommer att 

hända, det händer nu och frågan som återstår är 

bara hur snabbt omställningen från fossila bränslen 

till eldrift egentligen kommer att gå.

Prognos laddbara personbilar 2020-30

Prognos publika laddpunkter i Sverige 2020-30
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Delta UFC 200
Effekt: 100/150/200kW
Kategori: Supersnabbladdare
Montage: Mark

Pris fr. 394 995 kr 
Pris exkl. installation. Exkl. moms

Delta Slim
Effekt: 50/75/100kW
Kategori: Snabbladdare
Montage: Mark

Pris fr. 244 995 kr 
Pris exkl. installation. Exkl. moms

Delta DC Wallbox
Effekt: 50kW
Kategori: Snabbladdare
Montage: Vägg

Pris fr. 177 995 kr 
Pris exkl. installation. Exkl. moms

Small

Medium

Large

Erbjudande!



Ta betalt
när någon 

använder er 
laddstation.

Kontakta oss så berättar vi
mer om hur det funkar!

Tjäna pengar på
din laddstation. 
I snitt står en bil parkerad 90% av livslängden och då oftast vid hemmet, arbetsplatsen eller 

frekventa resemål. Som ägare av en eller flera elbilsladdningsstationer kan ni med vår smidiga 

betallösning bestämma vem som får ladda och till vilket pris.

Hur fungerar det?
Via en administratörspanel kan du styra priser och övervaka laddningsstationerna. Som ägare 

av stationen kan du med våran betallösning bestämma vem som får ladda och till vilket pris. Ni 

avgör själva om priset ska baseras på antal kWh eller tiden som bilen står och laddar. Har ni inte 

möjlighet att administrera stationerna själva så erbjuder vi en tjänst där vi sköter allt åt er.

Snabb och enkel betalning
Det enda du behöver göra är att åka till laddningsstationen, koppla in bilen med din 

laddningskabel. Sedan använda något av betalsätten vi nämner nedan, och börja ladda. 

 • Mobil- eller webbapplikation

 • RFID-Laddkort 

 • Kortbetalning via webbportal
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Under slutet av 2020 fick Svensk 
Fordonsladdning i uppdrag av Bilmetro att 
genomföra en utbyggnad av företagets 
snabbladdningsnätverk i Dalarna och 
Gävleborg.

Projektet innefattar 10st nya snabbladdnings-
stationer fördelade på 7 orter och kommer 
möjliggöra för elbilsförare att snabbladda sina 
elbilar på Bilmetros anläggningar i Hudiksvall, Mora, 
Falun, Borlänge, Ludvika, Sandviken och Gävle. 

Anläggningarna ligger på strategiskt bra platser för 
snabbladdning och kommer att förenkla resandet 
för elbilsägare via dessa orter.

Svensk Fordonsladdning tar åt sig helheten i alla 
sju projekt och levererar allt från projektering, 
utförande av markarbeten, installation och 
efterföljande drift och underhåll. 

Ofta krävs ett abonnemang på 250A för att ansluta 
1st 100kW snabbladdare. På de anläggningar 
som inte redan abonnerar på höga effekter 
krävs därmed också nya elanslutningar med 
effektabonnemang, Svensk Fordonsladdning sköter 
all kontakt med nätägarna och ansvarar för att 
anläggningen förses med rätt abonnemang.

Projekten kommer slutföras under hösten 2021 och 
alla snabbladdarna ska då vara i drift och redo att 
ta emot alla elbilsförare.

Bilmetro laddar
för framtiden.



Vi ställde några frågor till Bilmetros 

försäljningschef Magnus Lindmark om 

deras verksamhet och om vad han tror om 

elbilsmarknadens framtid.

Hur ser efterfrågan ut på elbilar idag jämfört med 
för några år sedan? 
Mycket större! Intresset och nyfikenheten växer 
enormt och samtidigt så säljer vi bra vilket innebär 
att det inte bara finns ett intresse utan även ett 
behov.

Hur ser fördelningen mellan elbilar och 
bränsledrivna bilar ut hos Bilmetro idag?

Ser vi till försäljningen så har vi vissa perioder där vi 
säljer 50/50 av elbilar och traditionella bilar. Slår vi 
ut det övre tid så levererar vi idag ca 30% elbilar och 
70% traditionella bilar.

Om du får gissa.
Hur ser den fördelningen ut om 5 år?

Med utvecklingen vi sett senaste året och med 
marknadens fortsatta utveckling och lansering av 
produkter så blir jag inte förvånad om det inom 5år 
skulle vara upp mot 70% elbilar och 30% traditionella 
bilar, alltså omvänt mot idag.

Vad gjorde att valet föll på Svensk 
Fordonsladdning som helhetsleverantör av 
laddare till era anläggningar?

Ni var den enda leverantören som kunde erbjuda en 
totallösning med en bred kunskap.

Vad tror du blir den största utmaningen i 
omställningen från fossila bränslen till el?

Laddinfrastrukturen! Räckvidden är redan ok och 
för dom som kan ladda hemma är det inga problem 
men när vi kommer till bostadsrättsföreningar, 
hyreslägenheter och offentliga laddstationer så 
ligger vi en bra bit efter. 

Här behöver både leverantörer och samhället 
kroka arm och driva frågan tillsammans. Det måste 
ligga i allas intresse att bygga ut infrastrukturen av 
laddare.

Skulle du rekommendera Svensk 
Fordonsladdning till dina branschkollegor?

Absolut! Vi talar väldigt gott om Bilmetros officiella 
samarbete med Svensk Fordonsladdning.

    Ni var den 
enda leverantören

som kunde erbjuda
en totallösning och

bred kunskap
Magnus Lindmark

Försäljningschef, Bilmetro
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Hållbart och 
lönsamt.
Genom vår långa erfarenhet i branschen har 
en kunskap växt fram om hur man bygger den 
mest hållbara och i längden lönsammaste 
anläggningen. 
 

Genom att bygga anläggningar med skalbarhet 
så åldras anläggningen väl, och när konsumenten 
kräver mer kan vi på ett enkelt sätt uppgradera 
anläggningen i till exempel effekt eller utöka den 
med en till laddstation. 

Tydliga fördelar. 
Vi ser tydliga fördelar i att investera i 

framtidssäkra anläggningar och bespara 

framtida grävningar och kabelbyten som 

normalt blir ofrånkomliga den dagen då 

anläggningen behöver uppgraderas. 

Allt detta kan vi göra för att vi redan från 

första början dimensionerar kablar och andra 

komponenter i anläggningen för framtida 

effektbehov som kommer vara mycket högre 

än vad som erbjuds på många platser idag.  

Via klimatklivet kan man få stöd för delar av 

investeringen i en publik laddningsstation. Stödet 

kan sökas av alla förutom privatpersoner, och även 

andra laddningsstationer än dom avsedda för 

personbilar kan få stöd.
  

Högsta möjliga stöd är 50% av investerings-

kostnaden. Ihop med er ansökan krävs det en 

lönsamhetskalkyl som redovisar förväntade 

rörelseresultat för laddstationen och bakgrunden 

till dessa beräkningar.  

Vi har lång erfarenhet av bidragsansökningar och 

har med stor framgång hjälpt företag till beviljade 

bidrag.  
 

Vi hjälper självklart också er med ansökan. Vi står 

till ert förfogande genom hela processen, från idé 

till färdigt projekt! 

Läs mer om Klimatklivet
på naturvårdsverkets
hemsida.

Få hjälp med att söka 
stöd för investeringen.

www.naturvardsverket.se



Förstudie & Kalkyl.
Vi går över anläggningen och hämtar in information som vi 

behöver. Bland annat laddstationens placering, längd på kabel 

förläggningen och varifrån strömmen ska hämtas.  

Projektering & Planering. 
Vi genomför projektering och planering där en del av momenten 

som ingår är bland annat att dimensionera kablar, att fastställa 

schaktsträckor och ta fram arbetsritningar till den utförande 

personalen. 

Markarbeten. 
Här utförs arbetet med att förlägga kablar och sätta kabelskåp. 

Vi placerar ut fundamenten som laddstationerna ska stå på och 

färdigställer parkeringsplatserna och dess yta enligt kundens 

önskemål. 

Installation & Driftsättning.
Här sker leverans av hårdvaran som ska installeras och 

installation av densamma genomförs. Våra installationer sker 

alltid av certifierade tekniker för just den specifika hårdvaran 

som valts. 

Drift & Underhåll.
Service måste genomföras enligt rekommendationerna för att 

garantierna ska gälla. Vi erbjuder alla våra kunder kompletta 

serviceavtal helt utformade efter just den anläggningen. 



Service enligt 
respektive tillverkares 

kravspecifikation

Genomgång av samtliga 
komponenter och dess 
funktioner

Uppdatering av respektive 
laddstations mjukvara

Okulärbesiktning med 
fokus på personsäkerhet

Utbyte av luftfilter

Vid nymonterade laddare 
efterdras alla anslutningar 
efter första året i drift

Vid vätskekylda 
laddare kontroll av 
glykolkvalité/nivå

Kontroll och smörjning 
av laddhandskar

Livscykelanalys

Mer information om vad som kan ingå i ett Drift- och Underhållsavtal hittar du på våran hemsida. 
www.svenskfordonsladdning.se

Drift & Underhåll.
Laddstationers tillgänglighet bygger på en väl fungerande infrastruktur som 
sköts och underhålls på rätt sätt, framförallt om stationen är till för publik 
laddning. Vikten av att snabbt åtgärda fel och minimera tiden laddaren ligger 
nere är stor.

Vi erbjuder alla våra kunder olika typer av drift- och underhållsavtal beroende 
på utformning av anläggningen. Med dagens olika typer av laddare finns stora 
möjligheter att felsöka och åtgärda driftstörningar på distans via fjärrsystem. 
För att undvika driftavbrott så är det viktigt att man regelbundet underhåller 
utrustningen enligt tillverkarnas rekommendationer. Genom att teckna ett 
serviceavtal med oss kan vi hjälpa er att upprätthålla driftsäkerheten på eran 
anläggning och minimera driftstörningar. 

I Elsäkerhetslagen kan du också läsa mer om vilka skyldigheter du som 
anläggningsinnehavare av en elanläggning har. 



Vi erbjuder 
skräddarsydda 
serviceavtal till

alla kunder
Kontakta oss för mer information

om våra serviceavtal.
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Växel
0248 – 421 41

E-post 

info@svenskfordonsladdning.se 

Postadress 

Enåbadsvägen 2, 795 32 Rättvik

Webb 

www.svenskfordonsladdning.se


