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”Klimatklivet” Lokala 
klimatinvesteringar (2015:517) 

Bred ansats där många aktörer kan söka stöd för 
klimatinvesteringar inom alla sektorer 

Huvudsyfte: minska växthusgasutsläpp 
(klimatnytta per investeringskrona) 

4 årliga utlysningar 

Naturvårdsverket ska tillsammans med andra 
centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd 
till lokala klimatinvesteringar 

2015-2018, omfattar 2 mdkr (125/600/600/600 milj kr) 



Energimyndighetens roll inom 
Klimatklivet 

• Central myndighet med samordningsansvar för 

laddinfrastruktur 

• Vägledning och expertstöd till länsstyrelser och 

Naturvårdverket 

• Lämna uppgifter om regional fördelning och 

prioriteringar 

• Uppföljning och utvärdering 

• Samordningsinsatser 



Energimyndighetens laddfordons- 
och laddinfrastrukturforskning 

• Demonstrationsprogrammet för elfordon 

• FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 

• Energieffektivisering i transportsektorn 

• Batterifondsprogrammet 

• Energieffektiva vägfordon 

• Energikontor, kommunens energi- och 

klimatrådgivare, energikartläggningscheckar, 

informationsprojekt, affärsutveckling…  

 

 



Centrala begrepp    

• Elfordon = elbil + laddhybrid 

• Laddstation = geografisk plats  

med laddmöjlighet 

• Laddpunkt = det gränssnitt där ett fordon kan ladda 

(eller byta batteri)  

• Normalladdning = 3,7 kW – 22,0 kW 

• Snabbladdning = >22,0 kW 

• Laddning som benämns som semisnabb är snabb 

enl. EUs klassificering 



Var laddar man sitt elfordon? 

• Huvuddelen av energiöverföringen sker ”vid 

hemmet”- icke-publik normalladdning 

• Brf, företagsparkeringar, förhyrda p-platser 

• Arbetsplatser kan vara ett viktigt komplement 

• Publik laddning står för en liten del av 

energimängden – men har en viktig roll för 

förtroendet till elfordon 

• Publik normalladdning 

• Handelsplatser, knutpunkter för kollektivtrafik 

• Publik snabbladdning 

• Längs riksvägar, strategiska platser i tätort 

 



Regional fördelning 

• Att skapa ett ekosystem av laddmöjligheter  

• Elfordon – relevant för landsbygd som för 

storstad 

• Laddinfrastruktur ska möjliggöra resor 

• Goda exempel kan användas i regioner där 

aktiviteten är låg 

• Normalladdning ”hemma” är en förutsättning 

för att införskaffa ett elfordon. 



Stöd inom Klimatklivet 

• Privata och offentliga företag och organisationer 

• Bostadsrättsföreningar  

• Stöd får ej ges till: 

• Privatpersoner 

• Verksamheter som omfattas av ETS 

• Kontaktdon av EU-standard 

• Förberett för elmätning och debitering  



Omgång 1 och 2 av Klimatklivet 

• Omgång 1: 1-15 september 

• 434 ansökningar, 142 laddinfrastruktur 

• Omgång 2: 1-15 november 

• 233 ansökning, 59 laddinfrastruktur 

 

• Hittills: 50 beviljade ansökningar  

om ca 50 MSEK men beslut fattas löpande 

• Ansökningsomgångar 2016 

• 15 februari – 14 mars 

• 16 maj – 13 juni  

• 29 augusti – 26 september  


