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Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:XX) om krav på information om tankning eller laddning 
av motorfordon - TSF 2018-145 
 

Sveriges MotorCyklister, SMC, är en intresseorganisation för motorcyklister som representerar 
150 000 svenska MC-ägare. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, 
försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete. 

SMC har i samråd med oberoende expert för el-fordon läst igenom remissförslaget. Tydlig 
information om vilka fordon som kan tankas och laddas vid drivmedels- och laddstationer är 
viktigt för att kunna avgöra om det finns möjlighet att ladda/tanka fordonet eller inte och 
gynnar konsumenterna.  Frågan om var man kan ladda och hur man laddar är vanlig i SMC:s 
kontakter med medlemmar.  

I Sverige idag finns sex olika laddanslutningar: Shuko (vanligt enfas vägguttag), CEE (det röda 
trefasuttaget), typ 1, typ 2, CHAdeMO och CCS samt några egna varianter som Teslas 
Superchargers. För att komplicera det hela ytterligare finns det adapterkablar som gör det 
möjligt att blanda de fyra första anslutningarna. Orsaken är att man ska kunna ladda mer 
flexibelt och få fler tillgängliga ställen även när det inte är ”rätt” kontakt för elfordonet. 

Redan idag framgår det på elmackarna vilken eller vilka typer av laddanslutningar de erbjuder. 
Ett elfordon som bara har en viss fast laddanslutning har eller kan många gånger kompletteras 
med adaptrar för fler möjligheter. Genom webplatsen: www.uppladdning.nu kan man söka 
laddplatser.  

För SMC är det viktigt att alla fordon beaktas i diskussioner om elfordon, även motorcyklar. 
SMC ser också fram emot ett utökat utbud av laddstationer för el-fordon i takt med att fler 
elfordonens marknadsandel ökar.  

Sveriges MotorCyklister står till Transportstyrelsens förfogande för ytterligare frågor och 
synpunkter.  Ta gärna del av SMCs artikelserie om att köpa, äga och köra elmotorcykel på vår 
hemsida.  
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