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BAKGRUND
Under senare år har försäljningen av helt eldrivna bilar och laddhybrider ökat dramatiskt. Även helt
eldrivna båtar börjar marknadsföras mer och mer. Vi ser denna utveckling i båtklubben, och inser att
vi måste förhålla oss till de medlemmar som kommer att vilja ladda bilar och båtar på vårt område.
Undertecknad har fått uppdraget att utreda möjligheterna att erbjuda laddning av eldrivna bilar och
båtar. Som i de flesta båtklubbar kan medlemmar i dagsläget fritt använda el vid klubbens uttag för
elmaskiner och för laddning av vanliga förbrukningsbatterier i båtar. Med elbilar och elbåtar blir
energimängderna betydande, och det blir därför nödvändigt att debitera för sådan elförbrukning.

MÅLSÄTTNING MED UTREDNINGEN
a) Utredningen ska initialt kartlägga klubbens befintliga elnät och föreslå laddmöjligheter inom
denna infrastruktur.
b) Utredningen ska söka samverkan med andra liknande organisationer i syfte att hitta ekonomiskt
fördelaktiga lösningar såväl för klubben som för enskilda medlemmar.
c) Även om inledande erbjudande får ha ”försöksstatus”, så bör utbyggnad med laddstationer och
debiteringsprinciper kunna skalas upp enkelt.
d) Förändring/utbyggnad av JBS elnät ska ske formellt korrekt med myndigheters medgivande.

BEFINTLIGT ELNÄT
JBS äger klubbens markområde som har en c:a 200 m strandlinje i ungefär nord-sydlig riktning.
Tomten är c:a 80 m bred, sluttande från staket i öster till strandkanten. På tomten finns klubbhuset i
två plan, uppvärmt delvis med luft-luft-värmepump, delvis med direktverkande el. Det finns också en
bastu. Klubben har 6 bryggor, alla med elstolpar för belysning och medlemmars behov.
Elnätet är spritt i stort sett över hela området. Inkommande el (skåp vid motorgrinden) har 3x80A
huvudsäkringar. Från elskåpet går ett flertal distributionsledningar – till klubbhus, belysningsstolpar,
eluttag mm. Det finns också 2 sekundära elskåp nära strandlinjen – vid brygga 2 och brygga 5 - med
25 A huvudsäkringar. Ett preliminärt antagande är att nytillkommande laddstationer ansluts till dessa
sekundära elskåp. På nästa sida illustreras JBS elnät, inklusive kabelareor.
JBS har erhållit de senaste fyra årens förbrukningsstatistik – per timme - från elnätbolaget Eon.
Under vintern 2019-20 gjorde hamnkapten Björn Fehrlund m.fl. en omfattande kartläggning av
klubbens elförbrukning – i syfte att identifiera de största förbrukarna och föreslå sparåtgärder.
Se bilaga 1: Rapport undersökning förbrukare el på JBS.
Statistiken visar på enstaka entimmesbelastningar upp till 27 kW (kWh/h) – motsvarande c:a 3x38 A
vid jämn fasbelastning. Områdesbelysningen är sensorstyrd, den kunde periodvis uppgå till c:a 10
kW nattetid, men är nu avsevärt reducerad pga övergång till LED-armaturer.
OM JBS beslutar att installera några laddstationer, så bör dessa knytas till en abonnemangsform som
dels direktdebiterar användaren, dels inte kostar något under det inaktiva vinterhalvåret. En
laddstation kan programmeras att vara aktiv under förslagsvis 1 maj till 31 oktober – då är också
belastningen på JBS elnät oftast måttlig.
Sammantaget är bedömningen att befintligt elnät klarar 2 – 4 laddstationer för 16A laddning.
Laddstation med lastbalanserande funktion (inom det sekundära elskåpets kapacitet) förbättrar
ytterligare förutsättningarna.
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HUR GÖR ANDRA BÅTKLUBBAR?
BAS-gurun Inge Bramer föreslog kontakt med Svenska Båtunionens miljö- och hållbarhetsansvarige
Carl Rönnow som har god kännedom om båtklubbarnas framtids- och hållbarhetstankar. Carl var
intresserad och positiv till vår idé att utreda båtklubbars hållning till elbilar och elbåtar.
Från Carl fick jag två kontakter med liknande intressen: Pelle Larsson, generalsekreterare på
Kungliga Motorbåtsklubben (KMK) på Djurgården, och den stora kommunalt ägda organisationen
för småbåtshamnar i Göteborgsregionen, Grefab.
Fick direkt kontakt med Pelle L, men KMK tycks inte ha konkretiserat sina planer på laddstolpar på
sina bryggor ännu (har inte lyckats få kontakt med underentreprenör Hasse Ståler). KMK har några
restauranger på sitt område – som dock inte sponsrar laddstolpar - och plats för externa båtar, och
KMK tror därför att man kommer att ha behov av relativt kraftfull laddning (30A).
Grefab tycks vara en kommunalägd koloss utan medarbetares engagemang. Extremt svårt att komma
fram på telefon. Mailade till kundtjänst som vidarebefordrade mitt mail till vice VD och till Grefabs
tekniksamordnare. Ingen som helst respons från Grefab, släpper det spåret.

LADDSTATIONER OCH DEBITERINGSPRINCIPER
Antalet leverantörer av laddstationer och aktörer på elbilsmarknaden växer lavinartat över världen.
På nästa sida listas aktörer och myndigheter i Sverige.
Behovsbilden av laddstationernas egenskaper är väldigt skiftande:
- En elbilsägare på långresa vill kunna tanka snabbt – laddstationen måste ha muskler… Man får då
ofta betala högt kWh-pris. Det finns många olika betallösningar – betalkort, app…
- Villaägare som mest pendlar till jobbet kan ha enkel laddning hemma. Inget påslag på husets
eltariff – förutsatt att man inte behöver säkra upp huvudsäkringen
- Boende i bostadsrättsföreningar får i ökande grad tillgång till egen laddbox eller delade stolpar.
Debiteringsprinciperna varierar stort, men debiteringen ska inte drabba de utan laddbehov.
- Företag erbjuder ibland sina anställda laddstolpar. Oklart om det är gratis som löneförmån eller
om förbrukningen debiteras.
- Publika laddstolpar vid affärscentra, parkeringsplatser mm. Debiteringsprinciper varierar, men
ofta är det parkeringsbolag som administrerar, man har då ofta kostnaden knuten till sitt betalkort.

TÄNKBARA PRINCIPER FÖR JBS
Vid jämförelse med användningsexemplen i förra avsnittet så är kanske principerna för boende i
bostadsrättsföreningar mest tillämpligt. Det finns dock väsentliga skillnader:
-

JBS medlemmar bor ofta i närområdet och har därför litet egentligt behov av elbilsladdning. Det
kan då bli motiverat att förbjuda laddning av elbilar i vanliga eluttag för att inte snylta på
klubbens elnät, men då syns det rimligt att erbjuda laddning via betal-uttag på givna laddplatser.
Initialt (2021-22) förutses ett mycket måttligt behov av laddning av elbilar och elbåtar, och JBS
medlemmar kommer bara att ha laddbehov under sommarhalvåret. Såväl installationskostnader
som driftskostnader måste därför hållas låga.
JBS kan inte enkelt debitera laddkostnader som hyra eller avgifter som i en BRF. Vi vill heller
inte belasta kassören med fakturering – när det finns moderna betallösningar.

TÄNKBAR PLACERING AV LADDSTOLPAR
Initialt föreslås 1 laddstolpe bredvid befintligt sekundärt elskåp vid brygga 5. Med 2 uttag kan laddstolpen
serva 1 båt (Möskärsbåtens plats som har segelbåtsdjup) + 1 bil alternativt 2 bilar.
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Företag
laddprodukter

Websida

Cacharge

www.cacharge.com

Charge amps
Chargestorm
Defa
Easee
Eldon
Elways
Eo Charging
Ev box
Evchargepartner
Evoconnect
Evsolution
Ferroamp
Garo
General Electric
Highvoltagevalley
Innogy
Juicebooster2
Keba
Klindustri.se
Laddinfra
Mennekes
Moveabout
Netcontrol
Park-charge
Powercircle
Schneider Electric
Siemens
Unimi
VESTEL
Virta
Webasto
Zaptec

www.charge-amps.com
www.chargestorm.se
www.defa.com
www.easee.no
www.eldon.se
www.elways.se
www.eocharging.com
www.evbox.com
www.evchargepartner.se
www.evconnect.com
www.evsolution.se
www.ferroamp.com
www.garo.se
www.ge.com
www.highvoltagevalley.se
www.innogy-emobility.com
www.juicebooster2.se
www.keba.com
www.klindustri.se
www.laddinfra.se
www.mennekes.de
www.moveabout.se
www.netcontrol.com
www.park-charge.se
www.powercircle.org
www.se.com
www.siemens.com
www.unimi.se
www.vestelinternational.com
www.virta.global
www.webasto.com
www.zaptec.com

Svensk
Svensk? Repr.? Specialitet
Uppkopplade
laddboxar mm

JA
JA
JA

JA

Nej

Nej

Endast Amerika?

Ja

Kommunikationslösningar

PERIFERA
AKTÖRER
ABB
ABL
Addsecure

www.abb.se
www.abl.de
www.addsecure.com

MYNDIGHETER
Elbilsstatistik
Emobility
Energiforsk
Energimyndigheten
Naturvardsverket
Svenska kraftnät

www.elbilsstatistik.se
www.eon.se
www.energiforsk.se
www.energimyndigheten.se
www.naturvardsverket.se
www.svk.se

Nej

RFIDprod? Anm.
NEJ

Jimmy Weidlertz,
f.d. JBS anställd

JA

Tillhör CTEK
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EXEMPEL PÅ INSTALLATIONS- OCH DRIFTSKOSTNADER
I samverkan med företaget CaCharge och JBS el-ansvarige Birger Gustavsson har JBS´ behov
diskuterats på plats i hamnen, och CaCharge har lämnat ett indikativt anbud. Birger nämner också att
det sekundära elskåpet vid brygga 5 ska bytas ut, vilket lämpligen görs i samband med installation av
ev. laddstolpe – kostnaden kan då sannolikt ingå i laddinstallationen och subventioneras.
Staten erbjuder i år subventionering av laddstolpar – material och arbete till 50%.
Utdrag ur CaCharge indikativt anbud (statlig subvention inte medräknad) för installation:
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Sammanfattning, installationskostnad för 2 laddstolpar med vardera 2 uttag, c:a ............ 50 000 kr
- Förutsätter att vi i JBS gör elinkoppling och ev. markarbeten själva.
Nuvarande statlig subventionering 50% ej medräknad.
Sammanfattning driftskostnader: 4 uttag á 71 kr/mån under 6 månader.......................... 1704 kr/år
- Detta är det dyraste alternativet (Premium) som administrerar debitering mm

KOSTNADS- OCH MILJÖASPEKTER
Som ideell förening har inte JBS motiv att göra förtjänst – eller att ta en förlust – på införande av laddstolpar.
Det syns rimligt att elförbrukarna tar elkostnaden, och ett måttligt påslag för avskrivning av investeringen.
Med de flesta debiteringssystemen kan vi själva bestämma avgiften.
Med dagens allmänna miljömedvetenhet kan det vara angeläget att JBS visar en bra miljöprofil såväl mot
myndigheter som mot människor. Erbjudande av laddmöjlighet kan ses som framtidsinriktat, miljövänligt –
och kan kanske locka någon ny medlem med elbåtsambitioner.

SYNPUNKTER FRÅN ELBÅTSTILLVERKARE
Ett fåtal båtbyggare har börjat sälja elbåtar i Sverige. Har haft kontakt med X-Shore Speedboats, Elias
Wästberg och med Candela, Alexander Siefert. Båda företagen marknadsför kraftfulla elbåtar som kräver hög
laddningskapacitet – men har inga egentliga synpunkter på val av leverantör för laddstolpar. Elias Wästberg
påpekar att X-Shore kommer att som standard ha EUs laddsystem för bilar CCS2 – men laddstolpsfrågan är
tämligen ointressant för elbåtstillverkare –det är lätt att anpassa kablar till befintliga eluttag, så det är någon
annans problem att det finns tillräcklig strömförsörjning.

SYNPUNKTER FRÅN LEVERANTÖRER AV LADDSTATIONER
Som framgår av sammanställningen på sid. 4 finns det nu många aktörer på denna heta marknad. Har haft
diskussioner med CaCharge (Jimmy Weidlertz och Thomas Poturaj), som också besökt oss i hamnen och
lämnat en indikativ offert. Har också fört diskussioner med CTEK/Chargestorm Stefan Gabrielsson. CTEK har
lösningar med RFID-taggar – sådana taggar som vi har till motorgrinden. Användning av medlemsnyckeln för
loggning av elförbrukning kan vara intressant. Kräver inte uppkoppling mot internet.

REKOMMENDATION TILL JBS STYRELSE
1. Första steget att förbjuda laddning av elbilar (och elbåtar) från klubbens vanliga eluttag har redan
beslutats och genomförts – tillägg i Föreskrifter för Hamn och Varv, § 1.3.
2. Avvakta med planerat (Birger Gustavsson) byte av sekundärt elskåp vid brygga 5 tills ev. beslut
om laddstolpe tagits. Nytt elskåp bör vara förberett för inkoppling av laddstolpar (1 eller 2).
3. Håll koll på myndigheters (Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen)
subventionering av installationskostnader.
4. Avvakta med beslut om att installera laddstolpar tills det finns ett visst medlemstryck. Det går att
hantera enstaka elbilar och elbåtar genom att kräva användning av elmätare (ej manipulerbara bör tillhandahållas av JBS).
5. Denna utredning avslutas efter att ev. synpunkter har inhämtats. Utredningen kan komma att
återuppväckas när behoven blir tydliga. Utredningen bör då fokusera på att hitta leverantör av
laddstationer som erbjuder attraktiv debiteringstjänst och låga rörliga kostnader för JBS.

BILAGOR
Bilaga 1: Rapport Elförbrukning JBS 2020-03-18 (Björn Fehrlund)
Bilaga 2: Navigator_Energianalys_Förbrukning_2021-05-07_1213 (Eon)
Bilaga 3: CaCharge Anbud

Per-Åke Ohlsson, vice ordförande. E-post: vice.ordforande@jbs.nu. Tel. 072 2533244

