
Helhetslösningar för elbilsladdning

Vattenfall InCharge



Elbilsladdning
Berör det BRF:en?



Hur miljövänlig är Elbilen?

Det går åt mer resurser att tillverka en elbil pga
batteriet men;

• Elmotorn är 3 gånger så effektiv som 
förbränningsmotorn

• Sett över en livscykel är en elbil 50-80% 
bättre än en fossilbil

• Batteriutvecklingen har bara börjat

• Snart batteriproduktion i Sverige

Hållbarhet



Snart är elbilen det normala
• Bidrag vid inköp av elbilar

• Bidrag för laddinfrastruktur

• Styrmedel mot bilindustrin

• Införande av miljözoner

• Minskande batterikostnader 

• Elbilen billig att äga
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Elbil Laddhybrid

Prognos enligt Power Circle dec 2019

Trender

Varannan bil som såldes 
i december var laddbar
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Var laddar man elbilen?

1.

2.

3.

Hemma – Villan eller Lägenheten 

På väg - Publik laddning vid resor och på besök 

Arbetsplatsen

I och med elektrifieringen kommer bilen “tankas” enligt 
nya mönster och nya aktörer kommer att ersätta 
“macken” i olika delar av samhället

Hemma

Arbetsplatsen

På väg

Förändrat beteende



Vad behöver 
man tänka 
på?

1. Enkelt och 
tryggt

2. Tänk 
långsiktigtMed en helhetslösning är det enkelt att 

erbjuda elbilsladdning!

Vid val av leverantör rekommenderas att 
tänka långsiktigt och ekonomiskt, samt 
att välja en lösning med minimal 
administration för er som förening.

Välj en stabil helhetslösning

3. Tänk 
ekonomiskt och 

rättvist



Laddstöd från Naturvårdsverket gör 
investeringen mycket förmånlig

50% av kostnaderna för laddbox och 
installation (max 15 000kr per laddplats)

Beslut om eventuell ny pengapott tas 
inför varje år, så passa på medan det finns 
kvar!

Läs gärna mer om detta i vår artikel på 
vår hemsida 

Förmånlig investering

Subventioner

www.incharge.vattenfall.se/kunskapshubb/artiklar/laddstoed-brf

https://incharge.vattenfall.se/kunskapshubb/artiklar/laddstoed-brf/
https://incharge.vattenfall.se/kunskapshubb/artiklar/laddstoed-brf


Ett enkelt 
stationsägande

InCharge laddtjänster

När det är dags att börja ladda kan ni låta oss 
ta hand om all administration

Ni får betalt för laddningen och kan följa upp 
användningen

Om det uppstår frågor eller problem vänder ni 
eller de boende sig direkt till oss

Få betalt för laddningen och ni slipper 
all administration

Kundservice och support 24/7 vi tar 
hand om allt för att underlätta för er

Kontroll över laddning får ni via 
portalen My InCharge  
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Tack!
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På InCharge hemsida finns mer 
information om våra erbjudanden och 
tjänster speciellt framtagna till BRF:er

På vår kunskapshub finns mycket 
information om vanliga funderingar 
och frågor

Låt oss gärna kontakta er om intresse 
finns för vidare dialog

www.incharge.vattenfall.se/ladda-brf
www.incharge.vattenfall.se/kunskapshubb

https://incharge.vattenfall.se/ladda-brf/
https://incharge.vattenfall.se/kunskapshubb/
http://www.incharge.vattenfall.se/ladda-brf
http://www.incharge.vattenfall.se/kunskapshubb
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