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Postadress Box 213, 791 25 Falun
Telefon 023–77 49 00  Fax 023-213 88
Organisationsnummer 556509-6731
fev.se

1 timmes laddning  
ger räckvidd upp till

145km*

Upp till 22 kW laddeffekt
Växelström max 400 V/32 A

Typ 2-uttag 
du behöver en 
egen Typ 2-kabel 

Snabbladdare

Upp till 45 kW laddeffekt
Likström max 500 V/100 A

*Förutsätter att bilen kan ta emot 
full effekt från laddaren. Dessutom 
avtar laddeffekten ju mer batteriet 
är laddat.

CHAdeMO 
fast kabel med 
CHAdeMO-kontakt 
 

CCS 
fast kabel med 
CCS-kontakt 
 

1 timmes laddning  
ger räckvidd upp till

300km*

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt 
företag med fokus på en klimatsmart 
vardag och framtidens infrastruktur i  
Falu kommun. För oss är det viktigt  
att bekvämligheter som el, värme & 
kyla, stadsnät, återvinning och vatten  
fungerar på bästa sätt

Betala med  
mobilen

Varje varv som ett av våra vindkraftverk snurrar, 
kan driva en elbil i en mil.

Våra fem vattenkraftverk kan driva en elbil 
sex miljoner mil varje år.

Om du sätter solceller ovanför din elbils- 
parkering, kan du vara självförsörjande på 
drivmedel till din bil.

I våra kraftvärmeverk omvandlas energin från  
ett enda stort träd, till el som kan driva en elbil   
400 mil.

Rötgasen från Falubornas avlopp driver en 
generator, som varje år bidrar till 500 000 
elbilsmil.

Aktuella  
priser hittar 
du i appen 
och på vår  
hemsida  

fev.se/elbil

Enklaste sättet  
att ladda  
           Beställ vår kostnadsfria 
laddbricka. Med den kan du 
checka in och ut och betala 
för laddning och parkering på 
några sekunder.

2020-2021

Ladda ner vår app  
Falun Charge & Drive. 
 
Registrera ett konto i appen. 

Anslut ett betalkort i appen,  
välj: Profil > Betalnings- 
alternativ > Lägg till kreditkort 

Nu kan du börja använda  
appen för betalning och  
börja ladda din bil.

Gör så här:

Med vår app Falun Charge 
& Drive kan du enkelt hitta 
och betala vid våra ladd-
stationer. 

 Gratis parkering    

Du vet väl att när 
du betalar för 
laddning i våra 
stationer ingår 
alltid aktuell  
parkeringsavgift
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Öppna appen  
Falun Charge & Drive,  
välj: Profil > Laddnycklar 
> Beställ ny laddnings-
nyckel. 

Ange postadress och 
beställ.
 
Laddbrickan kommer 
med post inom några 
dagar.

Gör så här:
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P-avgiften 
ingår

Utifrån era förutsättningar och 
behov  
erbjuder vi anpassade lösning-
ar med  
laddstationer och tjänster. Vi 
säkerställer  
att allt är framtidssäkert och 
bekymmersfritt för er. 
Läs mer på fev.se/elbil

 

Utifrån era förutsättningar och behov 
erbjuder vi anpassade lösningar med 
laddstationer och tjänster. Vi säker-
ställer att allt är framtidssäkert och 
bekymmersfritt för er. 
Läs mer på fev.se/elbil

Vi är proffs på  
elbilsladdning - 
kontakta oss så hjälper vi dig.

Falu Energi & Vatten hjälper  
fastighetsägare och bostadsrätts-  
föreningar att installera egna  
elbilsladdare.  
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Ladda din elbil i Falun 
med 100% ren el
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ELBILSKARTA FALU KOMMUN

Adresser till laddstationerna 
samt annan info hittar ni i vår 
app Falun Charge & Drive
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