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Coompanions regeringsuppdrag

Regeringsförordning 2001:1194
Medlemmar är kommuner och region i Kalmar län samt
Södra, LF, COOP m fl företag och föreningar och ALMI.

Coompanion Kalmar län

https://coompanion.se/kalmar-lan/


Servicelyftet

https://coompanion.se/kalmar-lan/projekt-i-kalmar-lan/servicelyftet/


Laddat för stark tillväxt för elbilar
Ø Tesla visar vägen och ligger före konkurrenterna

Ø Samtliga biltillverkare ställer om till el

Ø Fler än 100 nya modeller 2019 - 2022

Ø Elbilar kommer att bli billigare än fossilbilar

Ø 94 000 laddbara fordon = drygt 32% av nybilsförsäljningen 
2020, 80% 2028-2030

Ø Idag ca 200 000 laddbara fordon 
Prognos 1,5 – 2,5 miljon till år 2030

Ø Viktigt med laddinfrastruktur
• EU-direktiv (rekommendation) 

1 publik laddpunkt per 10 laddbara fordon
• Idag ca 10 000-15 000 laddpunkter, 

År 2030 behövs ca 150 000-250 000

För att vi ska lyckas 
nationellt i denna 
ambition så är det viktigt 
att det även fungerar på 
landsbygden



Kartläggning (2020)

- Intressanta / lämpliga 
lokaliseringar för laddinfrastruktur
på landsbygden i Kalmar län & 
Glasriket 

- Tillsammans med kommunerna, 
fokus på turism-, besöks- och 
serviceverksamheter

- Elnät/tillgängliga 
abonnemang/kapacitet

- Finansiering

- Affärsmodell

- Rapport

https://coompanion.se/wp-content/uploads/2021/01/Slutrapport.pdf


Kommun Antal lokaliseringar
Borgholm 15
Emmaboda 5
Hultsfred 14
Högsby 7
Kalmar 11
Lessebo 6
Mönsterås 18
Mörbylånga 48
Nybro 15
Oskarshamn 11
Torsås 6
Uppvidinge 4
Vimmerby 12
Västervik 39
Totalt 211

>200 intressanta lokaliseringar i Kalmar län & Glasriket



Dimensionering

• I diskussion med elnätsbolag 
bl.a Oskarshamn Energi

• 63A nätanslutning kan delvis 
finnas men i stort behov 
av nya abonnemang

• Med minst 63A bygger vi
bort mycket framtida 
uppgraderingsbehov 
= framtidssäkrat







Finansiering

• Klimatklivet ansökan 
”Ladda hela Kalmar län & Glasriket”

• 70% stödnivå

• Grundinvestering
• Laddare, laststyrning, installation 150 kkr
• Nätanslutning 63A, elskåp, grävning mm 150 kkr
• Totalt 300 kkr

• Drift 
ca 1000 kr per mån och laddpunkt + elkostnad

• Avskrivning investering
• Service & underhåll
• Nät + El
• Drift, övervakning, samordning
• Betallösning & support















Borde varit uppåt 40 000 laddplatser nu enligt EU:s definition
10 laddbara bilar / 1 publik laddstation



Ladda Kalmar län & 
Glasriket 2.0

- Från ord till handling

Ewa Engdahl, Coompanion
Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige



Ladda Kalmar län & 
Glasriket 2.0

Västervik
Oskarshamn 
Vimmerby
Hultsfred
Mörbylånga
Emmaboda
Kalmar 
Torsås
Uppvidinge
Lessebo
Nybro
Högsby
Region Kalmar län
Coompanion
Miljöfordon Sverige

Samtliga nämnda aktörer ovan 
medfinansierar 220331 

Fossilfritt Sverige - initiativtagare

Regional & nationell samverkan 2022 - 23



Helena Nilsson är regional utvecklingsdirektör i länet och välkomnar satsningen:

– För Kalmar län har detta nationella initiativ stor potential då det knyter an bra till dels projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen, 
om att stötta besöksföretag som vill satsa och investera i laddstolpar, dels som ett naturligt nästa steg till förstudien 
Ladda hela Kalmar län och Glasriket och satsningen Biogas Boost. 

Planerade insatser ligger väl i linje med regionens handlingsplan för en fossilbränslefri region 2025, 
där utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon och tankställen för gröna energigaser i varje kommun 
är viktiga pusselbitar, säger hon.



Ca 500 lokaliseringar i Kalmar län 
och Glasriket (2022)

Länsstyrelsens samråd för lokaliseringar 
Tät dialog med berörda kommuner om
vilken information som skall samlas in och när
Samordnande roll

Inrapporterade positioner 
Totalt 353 positioner för Kalmar län 
och Glasriket 22 04 28
191 positioner inlämnade 22 09 02

Klimatklivet 23 maj – 7 juni
Pilottillfälle
Stöd vid ansökningsförfarandet
Sex anbud har lämnats in och godkänts
(Hultsfred & Emmaboda kommuner)

Klimatklivet 26 september – 7 oktober
30-40 anbud lämnas in



Ansökan om stöd för 
Laddinfrastruktur,

underlag till Klimatklivet sänds 
via detta formulär senast 

den 23 sept. 2022

Formulär

Underlag anbud 
Klimatklivet 2209



Tekniska lösningar, offerter/pris
Per 6 laddpunkter inkl 50 meter mellan elcentral och parkering/laddpunkt

Budget kalkyl standardinstallation
3 st Laddstation x 2 laddpunkter
Laddstolpe 2x22 kW
Tillbehör (stolpar, fundament mm)
Installation
Anslutning undercentral/elcentral
Undercentral/elcentral
Matarkabel
Nätverk
Effektvakt
Markarbeten

Summa
Oförutsett 10%
Totalt

IT system garanti/uppkoppling 5 år
ca x kr per månad och laddpunkt

Totalt efter 70% stöd

Mark ytterligare grävning x kr per meter inkl kabel
Ny nätanslutning variation ta in offert per lokalisering/nätägare
Per tillkommande laddbox/2 st laddpunkter



Arbetsgrupp Laddinfrastruktur – Kalmar län & Glasriket

Uppdrag

Arbetsgruppen har ett uppdrag att ta fram förslag på koncept 
innehållande investering i laddare samt drift med enhetlig betallösning etc. 
och även service/support mm som kan fungera i hela regionen 
samt affärsmodell och organisering av upplägget. 



Organisering och affärsmodell

Ø Samordning

Ø Organisering

Ø Finansiering

Ø Affärsmodell

Ø Associationsformer

Ø Upphandling

Ø Kalkyl



Förslag affärsmodell 

Företaget X bygger laddinfrastrukturen
Företaget X säljer dessa anläggningar till en gemensam juridisk person till restvärdet (investeringskostnad – stöd 

från Klimatklivet)

Den gemensamma juridiska organisationen hyr ut till stationsägaren mot självkostnadspris

alternativt säljer stationen för restvärdet.

Den gemensamma juridiska organisationen upphandlar och tillhandahåller:

• Betal-lösning

• Service

De som laddar betalar till gemensam organisation som därefter fördelar och ersätter stationsägarna..



Olika sätt att organisera sig

Ekonomisk förening
- Personassociation (fysisk/juridisk)

Öppen företagsform
Färdigt regelverk för in & utträde

Finns flera sätt att ta in kapital
• Obligatorisk insats
• Överinsats
• Förlagsinsats

Alternativt ägande som
Investerande medlem

Lika inflytande

Aktiebolag
- Kapitalassociation

Sluten företagsform

Kapitalinsats i form av 
• Aktie

Inflytande utifrån kapitalinsats i aktier



Ekonomisk förening Aktiebolag

Aktie
Insat

s

Gemensam juridisk organisation





Ewa Engdahl, VD
Mobil 073 658 73 23
Epost: ewa.engdahl@coompanion.se

Tack för er uppmärksamhet!

mailto:ewa.engdahl@coompanion.se

