
Laddbox - det vanligaste sättet att ladda sin
laddbara bil
Aldrig förr har laddbara bilar varit så populära som nu och marknaden verkar ha mognat. Majoriteten

av elbilsägare, 55 % laddar sin laddbara bil genom en laddbox, antingen i hemmet eller på offentliga

laddningsstationer, enligt en riksrepresentativ undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av

elbolaget Tibber. 43 % av elbilsägare laddar sin laddbara bil genom eluttaget dock, något som inte är

rekommenderat på grund av brandrisken.

Att ladda sin laddbara bil genom en laddbox har flera fördelar, både för samhället och plånboken.

- Jag är inte förvånad att så pass många har en laddbox idag. I takt med att marknaden mognar

kommer allt fler upptäcka de stora fördelarna med att ha en laddbox. Till exempel att man

kan ladda sin elbil betydligt snabbare och säkrare via en laddbox och möjligheten att kunna

smartladda sin elbil, dvs automatiskt ladda den när elpriset är som lägst under dygnet. Vilket

har halverat laddningskostnaden för majoriteten av våra kunder, säger Daniel Lindén,

grundare av elbolaget Tibber.

- Dessutom gör man något gott för samhället då man bidrar till att stabilisera Sveriges elnät

genom att inte ladda sin bil när efterfrågan på el står som högst, fortsätter Daniel.

Elpriset, viktigt för el- och hybridbilsägare

Det digitala elbolaget Tibber är Sveriges ledande leverantör av laddboxar och nya siffror visar att

deras kunder genom att smartladda i genomsnitt kapat 40 % av sina laddningskostnader under 2020.

En viktig aspekt för en prismedveten målgrupp. 5 av 10 manliga elbilsägare säger sig nämligen vara

medvetna om elpriset innan de börjar ladda bilen och 2 av 10 har vid något tillfälle avstått från att

ladda elbilen på grund av att elpriset var för högt. Här skiljer det sig dock mellan könen, då bara 7 av

10 kvinnliga elbilsägare säger sig vara medvetna om elpriset innan de laddar sin bil.

Tips för när du ska köpa en laddbox

● Ta vara på det statliga grön teknik avdraget som ger dig 50 % avdrag för material och

installation av din laddningsbox. Stödet är format som en skattereduktion och fungerar som

rot eller rutavdraget. Viktigt att komma ihåg att du måste köpa laddbox och installation av

samma företag för att ha rätt till hela bidraget.

● Fundera över att skaffa ett timpris elavtal. För att smartladda din elbil behöver du en

uppkopplad laddbox och ett elavtal med timpris. På så viss kan du ladda din elbil när elpriset

står som lägst och  halvera din laddningskostnad.

● Välj en framtidssäker laddbox. När man ska köpa en laddbox är Det är enkelt att utgå från

sina nuvarande behov när man ska köpa en laddbox, men att planera för framtida behov är



ett smart sätt att slippa dra på sig onödiga kostnader längre fram. Genom att välja en

laddbox som klarar att leverera upp till 22kw och som klarar både 1- och 3-fas laddning kan

man känna sig trygg med att man kan behålla samma laddbox även om man byter bil i

framtiden.
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