Boverkets författningssamling
Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för
laddning av elfordon;

BFS 2021:xx
Utkom från trycket
den 0 månad 0

beslutade den 0 månad 0.
Informationsförfarande enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler har
genomförts.1
Boverket föreskriver följande med stöd av 10 kap. 3 § 13 plan- och byggförordningen (2011:338).

Allmänna förutsättningar
1 § Denna författning gäller för sådan fast utrustning för laddning av elfordon
som omfattas av kraven i 3 kap. 20 b–20 c §§ plan- och byggförordningen
(2011:338).
2 § Vid tillämpning av 3 kap. 20 b–20 c §§ plan- och byggförordningen
(2011:338) avses med bostadshus en byggnad i vilken mer än halva bruttoarean är
avsedd för bostäder.
Vid tillämpning av samma bestämmelser avses med parkeringsplats en area
särskilt avsedd och anpassad för parkering av en personbil eller en lätt lastbil. Om
särskilda markeringar inte finns, ska en parkeringsplats anses uppta en area med
måtten 2,70 x 5 meter och ha ett tillräckligt fritt utrymme bakåt.

Krav på laddningspunkter
3 § Laddningspunkter för växelström ska utrustas med uttag eller anslutningsdon av typ 2 som avses i punkt 1.1–1.2 i bilaga II till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av
infrastrukturen för alternativa bränslen.
Laddningspunkter för likström ska utrustas med anslutningsdon av typ
Combo 2 som avses i punkt 1.2 i bilaga II till samma direktiv.
4 § Laddningspunkter ska placeras och utformas så att de är lätt åtkomliga och
användbara. De ska placeras så att anslutningen sker på en höjd av högst 1,2
meter över parkeringsplatsens yta.
Allmänt råd
Eventuellt påkörningsskydd bör vara utformat så att det är möjligt att
komma åt laddningspunkten från en mindre utomhusrullstol. Hinder i form
av kantstenar och nivåskillnader bör undvikas.

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om
ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter
för informationssamhällets tjänster.
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Krav på ledningsinfrastruktur
5 § Ledningsinfrastrukturen ska vara dimensionerad för att möjliggöra installation av laddningspunkter för samtliga parkeringsplatser som omfattas av krav på
ledningsinfrastruktur enligt 3 kap. 20 b § plan- och byggförordningen (2011:338).
Kravet på ledningsinfrastruktur ska vara uppfyllt från elcentral till
parkeringsplatserna.
Allmänt råd
Ledningsinfrastruktur kan bestå av system med kanaler, tomrör, kabelstegar
eller liknande där kablar till laddningspunkter enkelt kan dras fram.
Inom vissa utrymmen i byggnader kan kravet på ledningsinfrastruktur
uppfyllas genom att tak eller väggar är utformade så att kablar på ett enkelt
sätt kan monteras direkt på dem. Sådana utrymmen kan vara i
parkeringsplatsens direkta närhet eller andra utrymmen där montering direkt
på vägg eller tak kan anses utgöra det lämpligaste monteringssättet.

Denna författning träder i kraft den 0 månad 0.
På Boverkets vägnar
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