
Så här långt kommer du på 20 minuters laddning 
med en normal elbil eller laddhybrid:

HEMMA 

230V 16A = 3,7 kW

230V 10A = 2,3 kW

LADDSTOLPAR

22 kW

6,6 kW

SNABBLADDNING

50 kW

20 kW

8,2 km

5 km

48 km

14 km

110 km

44 km
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Enkel
betalning 
med till 
exempel 
SMS eller 
via en app i 
din telefon.

SÅ LADDAR DU ELBILEN

Lika enkelt 
som att tanka 

vilken bil 
som helst.
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LADDARE
Alla elbilar har en inbyggd laddare i bilen 
som konverterar växelström från eluttaget 
till likström som sedan laddar batteriet. 
Batterierna laddas alltid med likström. 

DET FINNS FYRA OLIKA LADDNINGSSÄTT:

DE FLESTA LIGGER PÅ 

3,7–6,6 kW 
och laddar batterierna 

fulla på mellan 

9–6 tim

ENSTAKA BILMODELLER 
klarar en högre effekt och 

snabbare laddtid

22 kW eller 
43 kW 

och laddar batterierna 
fulla på mellan 

1–1,5 tim

VÄ X E L S T R Ö ML I K S T R Ö M

ELBILAR HAR OLIKA INBYGGDA LADDARE 
MED VARIERANDE KRAFT:

Att ladda en elbil är enkelt. Det enda du behöver göra är att ta kontakten och stoppa 
den i bilens ladduttag. Betalning av laddningen kan se olika ut för laddstationerna. Det 
kan bero på vilken typ av station du använder och vem som äger stationen. Vanligtvis 
sker betalningen med till exempel SMS eller via en app i din telefon.
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Mod 4:
Snabbladdning med likström som 
i teorin klarar över 100 kW och där 
mycket av laddningselektroniken sitter 
i den fasta laddningsstationen. Det ger 
snabbast laddning, men är också det 
dyraste sättet.

Okontrollerad laddning upp till 16A 
i vanligt uttag med jordfelsbrytare. 
Laddningen sker i vanliga 230V uttag. 

Mod 1: Mod 2:

Mod 3:
Laddning från särskilda laddningssta-
tioner som kommunicerar med bilen 
och dess laddare, till exempel laddning 
med trefas 400V 32A som ger 22 kW. 
Då tar det cirka en timme att ladda en 
vanlig elbil.

Samma som Mod 1, men med en 
övervakningsdosa på sladden och 
klarar upp till 32A 1-fas.

vid normal förbrukning 
1,5 kWh/mil
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DET FINNS FLERA OLIKA TYPER AV KONTAKTDON 
FÖR LADDNING AV ELFORDON:

Typ 1 är ett 1-fasdon för max 32A 1-fas som 
kommer från USA. Det är den vanligaste 
kontakten som följer med elbilen. 

Anslutning Max effekt Laddtid

ELBIL

1 fas 230V–10A 2,3 kW 9 tim

1 fas 230V–16A 3,7 kW 6 tim

LADDHYBRID

1 fas 230V–10A 2,3 kW 3 tim

1 fas 230V–16A 3,7 kW 2 tim

Typ 1

Mod 1, 2 & 3

Typ 2

*

Anslutning Max effekt Laddtid

ELBIL

3 fas 230V–16A 11 kW 2 tim

3 fas 230V–32A 22 kW 1 tim

LADDHYBRID

3 fas 230V–16A 11 kW 40 min

3 fas 230V–32A 22 kW 20 min

Mod 2 & 3

Tabellen visar ungefärliga laddtider för en bil 

m
ed ren eldrift (batteri cirka 20 kW

h) 

respektive en laddhybrid (batteri 7 kW
h).
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Anslutning Max effekt Laddtid

ELBIL

CHAdeMO 20 kW 50 min < 80%

CHAdeMO 50 kW 20 min < 80%

LADDHYBRID

CHAdeMO 20 kW 20 min

CHAdeMO 50 kW 10 min

*

Anslutning Max effekt Laddtid

ELBIL

CCS 20 kW 50 min < 80%

CCS 50 kW 20 min < 80%

LADDHYBRID

CCS 20 kW 20 min

CCS 50 kW 10 min

CHAdeMO är en japansk standard för snabbladd-
ning med likström enligt Mod 4 och använder en 
speciell grövre kontakt med upp till 50 kW effekt.

CHAdeMO

Mod 4

CCS (Combined charging system) är utvecklat 
i Tyskland och följer den europeiska standarden 
med ett Typ 2-uttag för vanlig växelströmsladd-
ning. Den har ett speciellt uttag för snabbladd-
ning med likström för upp till 100 kW. CCS är 
standard i USA och Europa.

CCS

Mod 3 & 4

HÄR KAN DU LADDA
På www.elbilfalun.se och www.uppladdning.nu 
hittar du uppdaterade laddkartor för laddstationer 
i Falun och övriga Sverige.

EFFEKT & LADDTIDER
Beroende på hur mycket effekt din bil klarar av att ta emot 
och vid vilken typ av laddstation du be�nner dig kommer 
laddningen att ta olika lång tid.

Typ 2 är ett tyskt don som klarar max 70A 1-fas 
eller 63A 3-fas. EU har uttryckt att Typ 2 ska vara 
standard i Europa. 


