
Märkning av laddsystem  
för laddbara bilar
Europa har infört enhetliga märkningar på laddanordningar och ladd-
bara fordon så att konsumenterna kan hitta en passlig laddanordning 
för sin bil var som helst i Europa. Märkningarna gör det möjligt för 
bilens användare att kontrollera laddanordningens lämplighet för sin 
bil. Olika laddkontakter för laddbara bilar har egna bokstavssymboler 
som anges på luckan till nya bilars laddintag, fordonets laddkablar 
och offentliga laddstationer. Om en symbol har samma bokstav och 
bakgrundsfärg kan anslutningarna kopplas ihop. 

2) Snabbladdning
En elbil kan snabbladdas med likström (DC) vid offentliga snabb
laddningspunkter. Snabbladdning är inte lämpligt för alla laddbara 
bilar. För de laddbara bilar som säljs i Finland används tre olika 
typer av snabbladdningskontakter. 

Vid en snabbladdningspunkt är laddkabeln alltid fast ansluten i 
laddningsstationen. 

Ytterligare information on märkingar: http://www.aut.fi/latausmerkinnat 
Laddningsrekommendation för elbil som publicerats av Finlands standardiseringsorganisation inom den eltekniska branschen SESKO r.f. (på finska):  
www.sesko.fi/standardit/standardoinnin_aihealueita/sahkoautot_ja_latausjarjestelmat/lataussuositus 
SFS-EN 17186:2019 Identifiering av kompatibilitet mellan fordon och infrastruktur – Grafisk konsumentinformation om typ av laddning, för elfordon och laddningsplats. 
Lag om distribution av alternativa trafikbränslen, 478/2017.  

 1) Normalladdning
Normalladdning avser laddning med växelström (AC) med en anord
ning som är avsedd för hemladdning av bilar eller vid offentliga ladd
stationer. Laddkontakten för en laddbar bil har flera poler. Bilmodel
lerna i Finland använder kontakter av typ 1 och 2 för normalladdning.
Typ 2 är den vanligaste standarden i Europa.
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Symbolerna för märkning av laddsystem  
är svartvita hexagoner.  

Symboler på svart botten finns markerade på  
fordonets laddintag och på stickkontakterna till  
laddkablar som passar till dessa. 
Symboler på vit botten finns markerade på ladd
stationerna och på stickpropparna till laddkablar  
som passar till dessa.

Vid laddpunkter för normalladdning kan laddkabeln vara fast ansluten 
i laddstationen eller så kan bilens egen laddkabel anslutas till ladd
punkten enligt exemplet ovan.

3) Laddning från ett vanligt hushållsuttag 
Hushållsuttag

En laddbar bil kan också laddas från ett vanligt jordat hushålls  uttag, 
alltså ett så kallat hushållsuttag eller en bilvärmestolpe, under för-
utsättningen att den långvariga (över 2 timmar) laddströmmen är 
begränsad till en tillräckligt låg nivå, till exempel 8 ampere. Uttags-
installationens lämplighet och elsäkerhet bör alltid säker ställas innan 
ett hushållsuttag används för laddning. 
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* Laddstationens uttag av typ 1 används inte i Finland – sådana bilar kan laddas med en laddkabel vars stickpropp  
passar i laddstationens typ 2 (C) uttag och har på andra änden en typ 1 (B) -kontakt som anslutas till bilen.


