
LADDA  
DIN ELBIL 
 Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer



VAD KOSTAR DET  
ATT KÖRA EN ELBIL?
Att äga en elbil har en mängd fördelar: 
• En elbil är mycket billigare att köra än 

en bensin- eller dieseldriven bil. 
• När du köper en ny elbil som t.ex.  

Nissan LEAF kan du som kund få ett 
stöd på 40.000 kr från staten,  
en sk. Supermiljöbilspremie. 

• Elbilar är befriade från fordonskatt de 
första fem åren och har reducerat  
förmånsvärde om bilen tas ut som 
tjänstebil. 

• Servicekostnaden för elbilar är lägre 
och i vissa fall gäller samma sak för 
försäkringspremien.

Elbilar kan laddas vid en snabbladdnings
station eller normalladdas med en godkänd 
laddare från Nissan. Väljer du att installera en 
hemmaladdare kan din Nissanåterförsäljare 
förmedla kontakt med en leverantör som kan 
ge dig ett korrekt anbud och skicka en fack
man som utför installationen.

Driftskostnaden för en elbil från Nissan:
Med ett elpris på 1 kr per kWtimme blir kost
naden för att ladda batteriet från 0 till 100% 
ca 24 kr. Det ger en räckvidd på 1420 mil för 
en Nissan LEAF, eller 1015 mil för eNV200 
Skåp/Evalia.  Räckvidden varierar beroende 
på hastighet, topografi, användningen av  
klimatanläggningen och körsätt.

Det ger en driftskostnad under 2 kr/mil,  
dvs. långt under kostnaden för att köra en 
bensin eller dieseldriven bil (712 kr/mil med 
ett bränslepris på 14 kr/lit).
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Nissankompatibla likströmssnabbladdare 
tillverkas enligt ChaDeMostandarden.  
Den här laddmetoden ger den snabbaste 
laddningen av batteriet. Laddningstiden 
varierar beroende på batteriets temperatur, 
normalt laddas batteriet upp till 80% på  
ca. 20 minuter.
– Om batteriets laddnivå är lägre än 50% när 
snabbladdningen påbörjas avbryts laddningen 
automatiskt när batteriet är laddat till 90%, 
eller efter 60 minuter. 
– Om batteriets laddnivå är högre än 50% när 
snabbladdningen påbörjas avbryts laddningen 
automatiskt när batteriet är laddat till 100%, 
eller efter 60 minuter.

SNABB- 
LADDNING  
(LIKSTRÖM, 50 KW)
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NORMAL  
LADDNING  
(VÄXELSTRÖM) 
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Normal laddning med Nissans  
EVSE-kabel
Nissans EVSEkabel med jordad kontakt som 
följer med bilen är i första hand avsedd att  
användas på publika strömuttag. Att ladda ett 
tomt batteri fullt tar ca 12–15 timmar  
(strömstyrka 8–10 A).

Normal laddning med en hemmaladdare
Det säkraste och enklaste sättet att ladda  
batteriet är att installera en 220240 V ladd
box hemma med hjälp av en leverantör som är 
auktoriserad av Nissan. Laddboxen är lätt att 
använda och laddar ett tomt batteri fullt  på  
ca 8 timmar. En annan fördel är att du kan  
värma upp eller kyla kupén under laddningen. 
Om din bil är utrustad med kommunikations
systemet NissanConnect EV kan du styra 
detta med en app i din smarttelefon!

Normal laddning med MODE 3-kabel
Mode 3kabeln är en laddkabel för elbilar som 
kan användas på publika laddstationer och i 

laddningsenheter för hemmabruk. Mode 3 
kabeln kan användas för att ladda batteriet
med en strömstyrka på upp till 32A, vilket vissa
moderna publika laddstationer använder. För 
att kunna utnyttja dessa 32A fullt ut krävs 
dock att din elbil är utrustad med en laddare 
på 6,6 kW. Mode 3kabeln behöver ingen 
kontrollenhet på kabeln eftersom säkerhets
kommunikationen sköts mellan uttaget och bilen. 
Mode 3kabeln ger maximal laddning med 
växelström för din Nissan elbil.



LADDSTOLPAR OCH SNABBLADDARE 
– ÖVERSIKT

UPP TILL 32A NORMAL 
LADDNING: PUBLIK 

LADDSTOLPE

SNABBLADDARE 
LIKSTRÖM 
CHADEMO

LADDNING

STRÖMSTYRKA

TILLGÄNGLIGHET

ÖVRIG 
INFORMATION

Laddstolpe med uttag 
för Mode 3kabel för 

snabbare normalladd
ning. Laddning på 4 tim 
endast möjlig med 6,6 

kW laddare i bilen.

Offentlig infrastruktur. 
Levereras av auktoriserad 

elinstallatör

1632 Amp

0100 %  
48 tim

Kan användas för  
ladddning av samtliga 

elbilar från Nissan.

Privat/offentlig  
infrastruktur

Effekt 50 kW

080 % 
 20–45 min
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LADDA HEMMA  
– ÖVERSIKT

LADDNING 
0-100 %

16A NORMAL LADDNING: 
HEMMALADDARE

32A NORMAL LADDNING: 
HEMMALADDARE

NORMAL LADDNING: 
MODE3-KABEL

NORMAL LADDNING:
EVSE-KABEL

STRÖMSTYRKA

TILLGÄNGLIGHET

ÖVRIG 
INFORMATION

Rekommenderas som 
permanent lösning för 

hemmaladdning.

Tillbehör till Nissans 
elbilar. Installationen 
måste utföras av auk
toriserad elinstallatör.

Max. 16 amp.

Ca 8 tim 

Rekommenderas som 
permanent lösning för 

hemmaladdning.  
Laddning på 4 tim  

endast möjlig med 6,6 
kW laddare i bilen.

Tillbehör till Nissans 
elbilar. Installationen 
måste utföras av auk
toriserad elinstallatör.

Max. 32 amp.

Ca 4 tim

Möjliggör laddning 
från offentliga Mode 
3kabel uttag. Ladd
ning på 4 tim endast 
möjlig med 6,6 kW 

laddare i bilen.

Levereras som standard 
till Nissan LEAF.  

Tillbehör till eNV200 
Skåp/Evalia.

Max. 16/32 amp

Ca 4–8 tim

Bör endast användas 
om bostadens  

elsystem är inspekterat 
av auktoriserad  

elektriker.

Levereras som 
standard med LEAF, 

eNV200 Skåp/Evalia

Max. 10 amp

Ca 12–15 tim
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*Foto laddstolpe: Salto laddstation



Ladda hemifrån
Normal laddning av en elbil med Nissans 
EVSE-kabel
Du laddar ditt batteri i ett vanligt 220V vägguttag 
på ungefär 10 timmar (strömförsörjning 10 A) med 
hjälp av en 6 meter lång kabel som medföljer din 
Nissan LEAF. Kabeln kan även användas på 
offentliga laddningsstationer i hela landet. Om du 
vill ladda ditt Nissan LEAFbatteri hemma, rekom
menderar Nissan att du låter en elektriker kontroll
era dina elinstallationer och installera ett uttag till 
en separat strömkrets med en strömbrytare på 
16A. Det garanterar att du kan ladda litium
jonbatteriet i din elbil under säkra förhållanden. 
Alla detaljer finns i ägarhandboken till din Nissan 
LEAF. Din återförsäljare kan också förmedla 
kontakt med en eldriftsoperatör som kan ge dig 
råd, kontrollera ditt ledningssystem och ge dig ett 
kostnadsförslag för installationen av förbättrad 
strömförsörjning, vid behov.

Normal laddning med en hemmaladdare
Det säkraste och snabbaste sättet att ladda 
litiumjon batteriet i din Nissan LEAF är att installera 
en laddbox hemma, med hjälp av en eldriftsoperatör 
som är auktoriserad av Nissan. Laddenheten 
optimerar kommunikationen mellan bilen och 
terminalen och ger dig en fulladdad Nissan LEAF 
på omkring 8 timmar. En kvalificerad elektriker 

måste installera enheten för att rätt standard ska 
kunna garanteras. Din Nissanåterförsäljare kan 
förmedla kontakt med en eldriftsoperatör som kan 
ge dig ett korrekt anbud och skicka en fackman 
som kan utföra denna sorts installation.  
Installationen täcks av garantin och det finns ett 
hjälpcenter om du har några frågor eller problem.

Nissan Sverige i samarbete med CLEVER 
Sverige:
Nissan samarbetar med laddoperatören CLEVER 
som levererar och installerar laddboxar certifierade 
av Nissan. Laddboxen kommunicerar med bilen så 
att strömmen endast är påslagen när bilen är 
korrekt ansluten. Vid eventuella fel bryts strömmen. 
Laddboxen ger dig en fulladdad Nissan LEAF på 
omkring 810 timmar. 

Köper du en laddbox med installation från CLEVER 
utförs denna av behörig elinstallatör. Installationen 
säkerställer att laddningen av din Nissan LEAF 
sker utan risk för överbelastning av ditt befintliga 
nät för hushållsel. Som kund hos CLEVER har du 
tillgång företagets kunniga kundservice som 
hjälper dig att komma igång. På så sätt blir det 
både tryggt och enkelt för dig.

Läs mer om laddboxen från CLEVER här:  
www.clever.nu

LADDA  
HEMIFRÅN
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Världens behov av energi ökar i samma takt 
som behovet av en klimatomställning.  
Med en övergång till elbilar kan vi uppnå 
våra mål på minskade koldioxidutsläpp.  
El är det enda drivmedel som levererar  
utsläppsreduktion med full skalbarhet.  
Därför kommer elbilen att bli en viktig inte-
grerad del av framtidens energisystem. 

Ladda på vägen
Snabb laddning vid publika laddstationer
Antalet publika laddstationer växer snabbt. Här 
kan du ladda din Nissan LEAF medan du handlar 
eller helt enkelt längs motorvägen när du kör längre 
sträckor. Laddeffekten varierar, men på snabb
laddningsstationer laddar du med en effekt på  
50 kW. Det betyder att du kan ladda din Nissan 
LEAF på omkring 30 minuter. En semisnabb laddare 
innebär en laddningstid på omkring 4 timmar.  
Du behöver inte ta en paus för att ladda din bil  
– ladda din bil när du tar en paus istället. 

Hitta laddningsstationer i närheten
Var kan man ladda?
Använd Nissans interaktiva karta för att hitta 
närmaste laddningsstation för din Nissan 
LEAF, hemma eller borta! Du kan till och 
med planera rutter via stationer på förhand 
eller hitta dem längs vägen om din elbils 
batteri inte för dig hela vägen fram.  
Du kommer aldrig att bli strandsatt!
Alla laddstationer i Sverige  
finns upplagda på  
www.uppladdning.nu

SNABBLADDNINGS-
STATIONER
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Nissan samarbetar med laddoperatören CLEVER som bland annat erbjuder 
snabbladdning längs landets mest trafikerade vägar. Ladda ner CLEVERs app 
till din smartphone för att hitta din närmsta laddstation. Läs mer om CLEVERs 
laddnätverk här: http://clever.nu/cleversladdnatverk/
 



Att anordna laddplatser för elbilar är varken 
dyrt eller krångligt. 

• Definiera behovet. Vilka av de boende i  
fastigheten har elbil eller planerar att skaffa 
elbil?

• Undersök fastighetens elsystem. Hör med den 
tekniska förvaltaren eller annan ansvarig om vilka 
möjligheter och begränsningar som föreligger. 
För mer information och rådgivning, kontakta en 
leverantör av laddstationer.

• Kontakta en leverantör. För prisuppgifter och 
information angående hemmaladdare kontakta 
Clever Sverige AB. För mer information gällande 
olika laddlösningar, se sida 49.

• Undersök om det finns bidrag att söka i din 
kommun.

• Kartlägg driftskostnaden för den aktuella  
laddlösningen.

• Beställ installation av den önskade lösningen 
från leverantör. 

• Informera de boende och definiera gemensamma 
regler för laddning. Gör skillnad genom att 
skapa förutsättningar för nya och miljövänliga 
transportlösningar!
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INSTALLATION AV LADDARE  
I FLERFAMILJSHUS

Nissan samarbetar med laddoperatören CLEVER som levererar och installerar laddboxar och laddlösningar 
certifierade av Nissan. Köper du en laddlösning med installation från CLEVER utförs denna av behörig 
elinstallatör. Installationen säkerställer att laddningen av din Nissan LEAF sker utan risk för överbelastning 
av det befintliga elnätet. Som kund hos CLEVER har du alltid tillgång företagets kunniga kundservice vilket 
gör användandet tryggt och enkelt.
Läs mer om laddlösningar från CLEVER på: www.clever.nu
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Att anordna laddplatser för elbilar på  
företaget är varken dyrt eller krångligt. 

• Definiera behovet. Vilka av de anställda har elbil 
eller planerar att skaffa elbil?

• Undersök fastighetens elsystem. Hör med den 
tekniska förvaltaren eller annan ansvarig om vilka 
möjligheter och begränsningar som föreligger. 
För mer information och rådgivning, kontakta en 
leverantör av laddstationer.

• För mer information gällande olika laddlösningar, 
se sida 49.

• Undersök om det finns bidrag att söka i din 
kommun.

• Kartlägg driftskostnaden för den aktuella  
laddlösningen.

• Beställ installation av den önskade lösningen 
från leverantör. 

• Informera de anställda och definiera gemen
samma regler för laddning. Gör skillnad genom 
att skapa förutsättningar för nya och miljövänliga 
transportlösningar!

INSTALLATION AV LADDARE  
PÅ ARBETSPLATSEN 
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Nissan samarbetar med laddoperatören CLEVER som levererar och installerar laddboxar och laddlösningar 
certifierade av Nissan. Köper du en laddlösning med installation från CLEVER utförs denna av behörig 
elinstallatör. Installationen säkerställer att laddningen av din Nissan LEAF sker utan risk för överbelastning 
av det befintliga elnätet. Som kund hos CLEVER har du alltid tillgång företagets kunniga kundservice vilket 
gör användandet tryggt och enkelt.
Läs mer om laddlösningar från CLEVER på: www.clever.nu



Nissan kundeservice, tel: +46 8 5010 3000
måndag – fredag 09:0017:00
Epost: sweden@nissanservices.eu

www.nissan.se www.clever.nu 


