
I väntan på El
Erbjudande till MRF-medlemmar







• Eltillgången i landet finns för att klara omställning till elfordonsflotta.
• Kapacitetsbrist råder att få ut elen där den behövs.
• Kommunala planer för elnätsutbyggnad ligger flera år bort för många kommuner.
• Kraven från flera Fabriker/Importörer kräver laddare vid anläggning.
• I takt med fler modeller som ska laddas behöver det interna behovet av 

laddplatser ses över.
• Statligt investeringsstöd finns för vissa typer av installationer även under 2020.
• Andra aktörer försöker få till sig flöden av bilägare som behöver ladda fordon.
• Solceller går att använda i hela landet.
• Möjlighet till intjänande av egentillverkad el finns från elleverantörerna.

Förutsättningar



Som företag bör man skapa en plan för sin framtid och finna svar på frågorna:

• Vilket behov har jag i min interna hantering av el-fordon nu och om 5 år kopplat till 
min ordinarie energiförbrukning ?

• När kan jag få tillräckligt med el till min fastighet för mitt laddbehov och vad kostar 
det ?

• Skall jag erbjuda publika laddplatser ?  Skapa någon form av eget eko-system ?

• Var skall laddplatserna stå så jag är flexibel på min tomt ?

• Om jag har publika laddplatser - vad skall jag erbjuda för varianter (modeller och 
betalningslösningar)?

• Har jag möjlighet att koppla på egenproducerad el till min förbrukning ?

• Vilken hållbarhetsprofil vill jag ha på projektet? FN’s 17 hållbarhetsmål.

• Vilka bidrag lokalt och statligt går att söka för en omställning ?

Strategi hos företaget



• Kapar effekttoppar
• Slipper säkra upp huvudsäkring till anläggning
• Flytta elanvändningen över tid och köpa el när det är som billigast
• Effekt/Fasbalansering
• Lagra överskottsel
• Förnybar reservkraft
• Kan välja lagring i en mängd olika batterityper från second life batterier till 

senaste teknik
• Hållbarhet 
• Möjlighet att tjäna pengar att vara del av frekvensreglering till nätbolagen

Möjligheter med egen ellagring och solceller



• MRF har nu en leverantör som kommit med komponentlösning och prismodell för 
lagring och laddning kompletterat med solceller.

• Prisspann beroende på val av batterier, laddboxval, solcellskapacitet , installations-
förutsättningar m m ligger på 800’ – 1.300’ Sek. 
Sedan en möjlighet för statligt bidrag med upp till 20 % för vissa delar av 
installationen och därtill vissa MRF-förhandlade rabatter/erbjudanden

Flera lösningar och företag finns som leverantör.

Kontakt
Henrik Ziefelt
henrik.zielfelt@solkompaniet.se
0722-026633
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