
Har du frågor kring 
energi och klimat är 
du välkommen att 
kontakta din kom-
munala energi- och 
klimatrådgivare:

Lennart Wing
Ljusdals kommun
TEL: 0651-183 20
lennart.wing@ 
ljusdal.se
BESÖKSADRESS: 
 Förvaltningshuset, 
Norra Järnvägsgatan 
21, Ljusdal, våning 4

Allt fler elbilar rullar nu på våra vägar. 
Därmed ökar behovet av ”tankställen”, plat
ser där elbilarna kan laddas.

I Ljusdals kommun pågår ett arbete med 
att ta fram ett förslag till lokalisering av ladd
stationer. Kommunägda Ljusdal Energi AB, 
som har hand om elnätet i Ljusdals tätort och 
närmaste omgivningar, tittar på detta.

Michael Halvarsson, chef elnätsavd hos 
Ljusdal Energi, berättar om det förslag som 
håller på att tas fram. De flesta som har elbil 
kommer att välja att ladda sin bil i hemmet 
eller på sin arbetsplats, och då med långsam 
laddning, normalladdning. Men de som ska 
passera kommunen, ta sig till och från fjäll
världen till exempel, kommer att behöva till
gång till platser där de kan snabbladda sin bil.

I faktarutan bredvid kan ni se de förslag som 
diskuteras nu.

Exakta placeringen av laddsstationer 
på varje ort är inte klart. En föreslagen place
ring är nära järnvägsstationerna i Ljusdal och 
Järvsö. I första hand tittar man på att placera 
laddstationerna på mark som ägs av Ljusdals 
kommun, och på befintliga parkeringsplatser. 
Men det kan också bli aktuellt med placering 
på annan mark. 

Annat som styr placeringen är möjligheten 
för de som färdas i elbil att göra andra aktivi

teter under tiden som laddning pågår. Till ex
empel att tiden kan utnyttjas till shopping, el
ler äta en bit mat. 

Avgörande är också det befintliga elnätets 
kapacitet på platsen.

Hur lång tid kan det då ta att ladda en 
elbil? Elbilarna har idag vanligen en batteri
kapacitet på 20–24 kWh. Laddtiden för att lad
da bilbatterierna till 80 procent av kapacite
ten blir då ungefär:
• Snabbladdning, 50 kW/400 V/73 A, 

30 minuter.
• Semisnabbladdning, 22 kW/400 V/32 A, 

1 timme.
• Normalladdning, 2,3 kW/230 V/10 A, 

10 timmar.

När det är klart var laddstationerna ska place
ras, och kostnader har tagits fram, kommer en 
ansökan om bidrag till investeringen att sö
kas hos Naturvårdsverket och det stöd som 
lämnas till klimatinvesteringar, Klimatklivet. 
 Under år 2017 beräknas laddstationerna kun
na byggas och tas i drift.

Mer information om var i Sverige det 
finns laddstationer hittar ni bland annat på  
www.uppladdning.nu och www.laddinfra.se. 

Dessutom finns appar till mobiltelefoner, 
till exempel Laddkoll och Laddplats.

Snart finns fler möjligheter  
att ladda elbilar

Just nu den enda publika laddstolpen i Ljus-
dal, finns utanför Ljusdal Energis fastighet på 
Pårsgatan. Kapaciteten är 3,7 kW /230 V /16 A, 
laddtid ungefär 8 timmar för urladdat batteri.

Laddstation  Effekt per Placering Antal Antal
typ  bilplats  laddstolpar bilplatser

Snabbladdning 50 kW Ljusdal 1 1
  Kårböle 1 1

Semi- 22 kW Ljusdal 9 18 
snabbladdning  Färila 3 6
  Kårböle 1 2
  Järvsö 3 6

Förslag på lokalisering av laddstationer

Annons

Information om energi och miljö
från energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND


