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Omsättning

113 milj. €

Rörelsevinst

17%

Investeringar

19 milj. €

Personal

ca 125
Kunder fler än

110 000
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EL TILL HELA
FINLAND

Koncernen

Vi levererar elenergi till hela Finland, 
och har kunder i landets alla 
kommuner. Kunder, som bevisligen 
är branschens nöjdaste.



ELDRIVEN
TRAFIK
När trafiken blir mer av en service och 
fordonen drivs med el kan konsumenterna 
minska på sitt koldioxidavtryck och det 
uppstår nya typer av affärsmöjligheter.

Energibranschen förändras



VÅR BAKGRUND INOM 
ELBILSLADDNING
Första 50kW DC-laddarna
installerades redan 2014 i Vasa.

Idag har vi snabbladdare på över
10 laddplatser, t.ex. i samband
med ABC-stationer, runtom i 
Österbotten – och fler på
kommande.



Energibranschen förändras

NÄR, VAR & HUR 
SKA JAG LADDA?
Enligt Traficom kör finländaren

i medeltal 41 km/dag
Elbilen förbrukar ~200 Wh/km 

(källa ev-database.org)
41 km = 8,2 kWh
Den ”vanliga elbilen” har ett batteri på 75 kWh
Elbilen laddas hemma, varje dag, helst under natten.



AC-LADDARE
3,6 kW   16A

7,2 KW  32A / 2*16A

11 kW  3*16A

22 kW  3*32A

 Det är vanligt att man har 3*25A huvudsäkringar i sitt hus. Dvs. man får inte ut
all kapacitet från en 22 kW växelströmsladdare.

 De flesta elbilarna laddar inte snabbare än 11 kW (AC).
 För ditt dagliga behov på 41 km laddar du batteriet på under 1 h med en 

11 kW laddare.
 En 11 kW laddare får man installerad för ca 1 500 euro.



SNABBLADDARE (DC)??
DC-laddarna används när du vill fylla på batteriet snabbt, 
t.ex. under en längre bilresa.

DC laddningseffekt: från 50 kW upp till 300 kW (DC).

Snabbladdning: 

Hyundai IONIQ 5 950 km/h

Tesla Model Y 2021 930 km/h

Porsche Taycan Turbo S 810 km/h

Volkswagen ID.3 Pro S 520 km/h

Skoda Enyaq iV 80 470 km/h 

Volvo XC40 Recharge 440 km/h



RÄCKER ELEN 
TILL ALLA 
ELBILAR?

 Det finns gott om kapacitet under natten. 

 Vi rekommenderar att ställa in laddningen att börja mitt 
under natten, t.ex. kl. 02:00 när det finns gott om energi 
och kapacitet i systemet.

Olika system för smarta hem tillför flexibilitet i 
elbilsladdningen. Det jämnar topparna i förbrukningen och 
möjliggör också en mer miljövänlig produktion.

Energibranschen förändras



KAN DET BLI PROBLEM 
MED LADDNINGEN I 
HUSBOLAG?
 Jo, om inte laddningen styrs mot natttimmarna kan det leda till att

elanslutningen måste förstoras extra kostnader och dyrare
månadsavgifter.

 Vi rekommenderar ett smart laddsystem med adaptiva och
dynamiska laddare. Laddeffekten kan då styras enligt fri kapacitet
inom husbolaget. Våra studier visar att man inte behöver förstora
elanslutngen bara laddningen göra ”smart”.



Vanliga laddare utan styrning
Risk för överbelastning av systemet.



Intelligenta adaptiva & dynamiska
laddare



Smarta laddare ”pratar”
med varandra

*Koncept under utveckling



Våra tips för husbolag
1. Ta de olika alternativens 

livscykelkostnader i beaktande – se inte 
enbart på anskaffningskostnader

2. Observera att bilarna till största del står 
parkerade

3. Intelligent belastningsstyrning sparar på 
underhållskostnaderna – och på totala 
investeringsbehovet

4. Ta reda på finansieringsmöjligheter (ARA 
stöd 35 % eller t.o.m. 50 % vid 11 kW 
laddare)

5. Tillstånd av husbolaget är ett måste.

Vasaelnat.fi -> Aktuellt ->  5.4.2020 Funderar ditt husbolag på laddstation för elbilar? Ladda ner våra tips!
Tips för anskaffning av laddstationer till husbolag:



Energibranschen förändras

Sammandrag
 Det lönar sig för husbolagen att satsa på en 

smart, adaptiv och dynamisk elbilsladdare.
 Med smarta laddare får man också mera

funktioner, t.ex. identifiering med smarta
telefoner eller RFID.

 Energimängden skapar inga problem för elnätet
med smarta laddare.

 Toppeffekten i husbolaget kan snabbt bli ett 
problem ifall laddningen inte styrs.

 Smarta laddsystem säkerställer att man inte i 
onödan behöver stärka elnätet.

 Alla sparar pengar i längden på att genast sätta
in ett smart system.

 Smart laddning är också en klimatgärning.



 Om beslutsfattande i bostadsbolag fastighetsforbundet.fi
 Om laddstationer i husbolag (på finska) motiva.fi

 Om ARA-understödet ara.fi


