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Kartläggning av kommunala utvecklingsplaner 
gällande laddinfrastruktur för elbilar 

Sammanfattning 

Sverige har som mål att vara helt fossilfritt 2030 och politikerna vill minska fossilbränsle- 

bilar och samtidigt bygga ut laddningsinfrastrukturen för elbilar. Tillväxten på elbilar har ökat 

med 73 % de senaste åren. Laddinfrastrukturen ökar och nu finns det över 3500 laddpunkter 

i Sverige. Staten har ett investeringsstöd som heter Klimatklivet och man kan ansöka upp till 

50 % av kostnaderna för byggnation av nya laddstationer. 

Syftet är att undersöka och jämföra olika kommuners planerade projekt avseende 
utveckling av laddningsstationer för elbilar och jämföra deras metoder, strategier och 
infrastruktur. Syftet är också att se vilka kommuner som samarbetar med varandra och på 
vilket sätt de gör det. 
 
För att undersöka och jämföra laddinfrastrukturen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås 
och Trollhättan genomfördes intervjuer med ansvariga på dessa utvalda kommuner.  
 
Resultatet visar att de större kommunerna såsom Stockholm, Göteborg och Malmö som 
har kommit ganska långt med laddinfrastrukturfrågan medan de mindre inte har nått lika 
långt. De större kommunerna har personal som jobbar med frågan och har stora projekt 
som är på gång och som kommer bli klara under 2018. I Stockholm kör man framåt och 
bygger ut sin infrastruktur både på gator, vägar och kvartersområde, medan Malmö och 
Göteborg är mer försiktiga och vill bygga infrastruktur på kvartersområden och helst inte 
på gatumark eftersom de anser att gatumark är för cykelväg och busskörfält. Lagarna är 
desamma men tolkas olika. Gemensamt för alla är att de ser lagstiftningen oftast som ett 
hinder. De undersökta kommunerna förutom Stockholm vet inte hur de skall planera för 
en laddinfrastruktur eller vem som skall ansvara för utbyggnaden.  
 
Detta är ett nytt område vilket innebär att de flesta kommunerna testar sig fram för att hitta 
sin modell. Ett bättre samarbete mellan kommunerna skulle kunna innebära en snabbare 
och mer kostnadseffektiv utveckling. 
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Mapping of municipal development plans for 
charging infrastructure for electric cars 

Summary 

Sweden aims to be completely fossil free by 2030. Politicians want to reduce fossil fuel cars 
while expanding the charging infrastructure for electric cars. The ownership of electric cars 
has increased by 73% in the last year. The charging infrastructure is increasing and now 
there are over 3,500 charging points in Sweden. It’s possible to apply for investment 
support through State owned Klimatklivet, which offers financial support up to 50% of the 
cost of building new charging stations. 
 
The purpose is to investigate and compare different municipalities' plans regarding the 
development of charging stations for electric cars, and to compare their methods, strategies 
and infrastructure. The purpose is also to see which municipalities cooperate with each 
other and in what way. 
  
In order to investigate and compare the charging infrastructure in Stockholm, Gothenburg, 
Malmö, Borås and Trollhättan, interviews were conducted with those in charge of these 
selected municipalities. 
  
The result shows that the larger municipalities such as Stockholm, Gothenburg and Malmö 
have come quite a long way with the charging infrastructure issue, while the smaller 
municipalities haven't come as far in their development. The larger municipalities have staff 
who work with the issue and they have major projects in progress, which will be completed 
by 2018. Stockholm is moving ahead and is expanding their charging infrastructure onto 
city street buildings and residential neighborhood areas, while Malmö and Gothenburg are 
more careful and want to prioritize residential neighborhood areas over city streets  as they 
want to continue giving precedence to bicycle- and bus lanes. 
The laws are the same but are interpreted differently. Common to all is that they often see 
legislation as an obstacle. Besides Stockholm, the other municipalities don't really know 
how to proceed. They don’t know how to plan for- or who is responsible for developing 
the charging infrastructure. 
  
This is a new area which means that most municipalities are still trying to find their model. 
Better cooperation between municipalities could mean faster and more cost-effective 
development 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Sverige har som mål att vara fossilfria år 2030 och för att kunna nå detta mål krävs bland 

annat att laddningsinfrastrukturen för elbilar byggs ut. Idag finns det över 33 000 laddbara 

bilar i Sverige, 67 % är hybridbilar och 33 % är elbilar och tillväxten på laddbara bilar har 

varit 73 % de senaste 12 månaderna. Elbilmarknaden ökar och det är väldigt populärt att 

köpa elbil, men en laddningsinfrastruktur saknas i fler kommuner. Det finns väldigt lite 

information om dagens laddinfrastruktur och hur den planeras framöver. Detta kan vara ett 

stort hinder som gör att privatpersoner väljer att inte köpa en elbil.  

Allt eftersom dagens fordonsindustri kraftigt hotar att förstöra miljön är utvecklingen av 

elbilar under frammarsch. Med målet att minska växthuseffekten och skydda naturen blir det  

mer motiverat att använda fler elbilar och minska behovet av fossildrivna fordon.  

Elbilarna kommer med stor sannolikhet att bli kostnadseffektivare och tillgängliga för fler 

människor om man utvecklar tillgången på laddningsstationer [1] [2].  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka och jämföra olika kommuners planerade projekt 

avseende utveckling av laddningsstationer för elbilar och jämföra deras metoder, strategier 

och infrastruktur. Syftet är också att se om kommunerna tänker på samma sett och vilka 

kommuner som samarbetar med varandra. Dessutom se hur långt fram de olika 

kommunerna har kommit när det gäller laddningsstationer och deras utveckling.  

1.3 Avgränsningar och etappmål  

Arbetet gäller enbart publika laddplatser och avgränsas till undersökning av strategier i fem 

kommuner av olika storlek: Stockholm, Malmö, Göteborg, Borås och Trollhättan.   

Etappmål: 

 Beskrivning av elbilar och elbilsladdning  

 Insamling av information från kommuner  

 Sammanställning och jämförelse 
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2 Metod  

Som metod används kvalitativ intervju metodik med semi - strukturerade frågor. Intervjuerna 

genomfördes med ansvariga för laddinfrastrukturen i 5 Svenska kommuner. 

2.1 Tillvägagångssätt för insamling av information från 
kommuner 

Metodval bestämdes pga. att det inte fanns så mycket information från kommunernas 

internetsidor eller faktaböcker. Kvalitativa intervjuer valdes för att kunna jämföra de olika 

kommunernas laddinfrastruktur.  

 De intervjuade är personer som arbetar för respektive kommun med laddningsinfrastruktur 

för elbilar. Kontakt med samtliga kommuner gjordes via mail och telefon för att boka intervju 

tider. 

Stockholm, Göteborg, Malmö valdes för att de är de största kommunerna i Sverige, Borås 

och Trollhättan för att de är mindre kommuner. Detta urval gjordes för att visa på skillnader 

och se hur långt de hade kommit i stora respektive små kommuner. Stockholms kommun 

har 935 619 invånare och Landareal 188 kvadratkilometer [3] Göteborg har ungefär en halv 

miljon invånare och stadens areal är 447,8 kvadratkilometer. [4]. Malmö kommun har 3331 

201 invånare och en yta på 76,81 kvadratkilometer [5]. Borås har mer än 110 000 invånare 

och en yta på 29,61 kvadratkilometer [6]. Trollhättan har fler än 58 000 invånare och en yta 

på 23,78 kvadratkilometer [7].  

2.1.1 Utformning av intervjufrågor 

För att intervjuerna ska ha en bra struktur är det viktigt att frågorna hänger ihop. För att 

intervjuerna ska leda till ett bra resultat är det väsentligt att förbereda dessa väl. Frågorna ska 

vara utformade för att ge det resultat man letar efter. Avgörande är att utgå från syftet med 

intervjuerna. 

 I detta fall en semi-strukturerar intervju där intervjuaren kan anpassa frågorna så att samtalet 

präglas av en avspänd dialog. Med förberedda frågeområden så ges den intervjuades 

möjlighet att svara på alla frågor. Innan man ska göra frågorna till en intervju måste man vara 

påläst på det ämne man ska behandla, man bör ha följdfrågor ifall man inte får fram svaret 

man önskar [8] 

2.1.2 Genomförande av intervjuer 

För att få ett bra resultat i en intervju ska man vara medveten om syftet med intervjun och 

vilken slutsats man söker. 

Ett inledande samtal innan man börjar med intervjun är viktigt, man presenterar sig och 

förklarar kort vad som är syfte med intervjun samt vilka begränsningar som finns. Man lägger 

fram ett upplägg på frågorna och vilken tid intervjun beräknas att ta.  
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Intervjuerna har spelats in och då frågades innan om det är ok att spela in och informerades 

vem kommer ha tillgång till inspelning. I de här intervjuerna har jag informerat om att det 

kommer vara jag som lyssnar på intervjun och de ska endast användas för att jag ska kunna 

transkribera intervjuerna.  

Det framgick tydligt vad resultatet skall användas till då det är viktigt att se till etiska aspekter. 

Den som håller i intervjun ska prata långsamt och låta personen som intervjuas prata till 

punkt. Det är också viktigt att vara tyst en stund ifall intervjupersonen har glömt säga något 

som den tycker är viktigt.  

Ögonkontakt är viktig för att personen som intervjuas ska känna sig lugn och bekväm.  

I slutet av en intervju är det viktigt med återkoppling och säkerställa att man har förstått 

svaren korrekt. Intervjun avslutas gärna med en fråga om de vill tillägga något som är viktigt 

eller något som intervjuaren har glömt att fråga [8].  

2.2 Sammanställning och jämförelse  

I sammanställningen jämförs de olika kommunerna med hjälp av intervjuerna för att beskriva 

skillnaderna mellan dem. I huvudsak jämförs hur de jobbar med laddinfrastruktur och hur 

de planerar framtida projekt. 
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3 Elbilar och elbilsladdning 

Idag finns det totalt 31 505 laddningsbara bilar. 67 % av de totala laddningsbara bilarna är 

hybridbilar och 33 % är rena elbilar. Tillväxten har ökat kraftig, de senaste 12 månaderna 

med 73 %. [2] 

3.1 Laddningsbara elfordon 

3.1.1 Elbilar  

Redan under 1800-talet fanns det elbilar i Sverige och i slutet av 1800-talet fanns det elbilar 

som körde i 100 km/h. Men det skulle dröja ända fram till 1970-talet när bensinpriserna 

höjdes, då kom fler elbilar på den globala marknaden. Flera företag som exempelvis Toyota, 

Ford, Nissan, Honda och General Motors tillverkade elbilar. Tesla började producera den 

första sportelbilen under 2008 och den första bilen hade en topphastighet på 210 km/h. 

Teslas elbil har jämförts i förbrukning med en bränslebil och den konsumerar mindre, och 

är mycket effektivare. De första företagen med moderna el-bilar var Tesla Motors, Nissan 

och Mitsubishi. [9] [1] 

Elbilar (Battery Elektric Vehicle) har en större motor jämfört med en vanlig bränslebil. 

Batteriet är stort eftersom det är det enda drivsystem som bilen har och ett batteri håller på 

en laddning mellan 100-150 km. Elbilar är oftast små för att kunna köra längre sträckor utan 

att ladda, stora bilar är tyngre och kräver mer kraft för att kunna köra dem. Batteripaketet 

placeras oftast under baksätet och vissa elbilar kan sakna mittsätet för att batteriet tar så stort 

utrymme. Elbilens batteri är tillverkat av litium-jon eller litium-polymer. Litium har en 

energitäthet mellan 100-210 Wh/kg och effekttäthet mellan 1800-2800 W/kg. [9] [1] 

Hybridfordon (Hybrid Electric Vehicle) är en kombination av elbil och fossilbränsle bil, 

batteriet är mindre och en laddning håller mellan 20-50 km. Motorn ändvänder fossilbränsle 

när batteriet tar slut [1]. Det finns tre olika typer av hybridbilar 1) fullhybrid, 2) mikro- och 

mildhybrid och 3) laddhybrid (plug-in). Fullhybrid har en stark elmotor, den kan köra enbart 

med el eller enbart med fossilbränsle. Den kan endast köra kortare sträckor på eldrift 

Mikro- och mildhybrid har en motor som kombinerar både el och fossilbränsle. 

Batteripaketet och elmotorn är mindre än en fullhybrid bil. Mildhybridbilar förbrukar mindre 

fossilbränsle och är oftast mindre bilar. Mikrohybrid har ett system som start-stopp-system 

eller en ”smartladdning” som återladdar batteriet när man bromsar. Laddhybrid (plug-in) kan 

köra med fossilbränsle eller med elmotor, med elmotor klarar den av längre sträckor (20-80 

km) jämfört med en fullhybridbil. [9] [10].  

3.2 Standarder, laddningstyper och säkerhet  

Det finns inga standarder som är specifika till laddinfrastruktur för elbilar, men det finns 

förordningar och myndighetsföreskrifter som berör delar av infrastrukturen. Här nedan 

kommer några av dem.  
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Standarder för konduktiv laddning, det är en europastandard. 

 SS-EN 62196-1 ”Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon” 

 SS-EN 61851-1 Elbilsdrift - Konduktiv laddning - Del 1: Allmänna fordringar.  

 SS-EN 61851–22 Elbilsdrift - Konduktiv laddning - Del 22: Laddningsstation för 

växelström, materialstandarder för säkerhet. 

Standarder för elinstallationer i samband med etablering av laddplatser för elfordon i Sverige 

 SS 436 40 00, ”Utförande av elinstallationer för lågspänning, utgåva 2”.   

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som berör skilda delar av infrastrukturen 

 Ellagen (1997:857)   

 Elförordningen (2013:208)  

 Starkströmsförordningen (2009:22)  

 Elinstallatörsförordningen (1990:806) 

    Förordningen (1993:1 068) om elektrisk materiel1  

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2000:1) om viss elektrisk materiel samt allmänna råd 

om dessa föreskrifters tillämpning.                                                       

Regelverk och standardisering  

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i 

yrkesmässig verksamhet.  

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om allmänna råd (2008:1) om hur elektriska 

starkströmsanläggningar ska vara utförda.  

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid 

elektriska starkströmsanläggningar. Ändrad genom ELSÄK-FS 2010:2.  

 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens kontroll 

av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar. Ändrad genom 

ELSÄK-FS 2010:3.  

 Förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 

(1997:857). Senast ändrad genom SFS 2013:4. 

Förutom de regler som gäller vid lågspänningsinstallationer berörs säkerheten vid etablering 

av laddningsuttag inomhus även av följande regelverk och standarder.  

 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (1988:4) med föreskrifter om blybatterier för 

drivning av fordon. Denna kungörelse gäller enbart vid användande i någon 

verksamhet:  

”Blybatterier” som bland annat innehåller föreskrifter om blybatterier för drivning 

av fordon. Dessa föreskrifter omfattar krav på luftväxling, en separat och avskärmad 
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laddningsplats, förbud för öppen eld, anordning för ögonspolning och 

brandsläckningsutrustning. Elbilen nämns inte som exempel på tillämplig 

fordonstyp, utan exemplen är eldrivna truckar, monteringsvagnar och städmaskiner. 

 Boverkets föreskrifter (2013:14) om ändring i verkets byggregler (2011:6) - 

föreskrifter och allmänna råd (BBR 20), se § 6:25: ”Ventilationen ska utformas så att 

erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. Det ska också kunna föra bort 

hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter från personer och 

byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i byggnaden”. I tidigare version 

av Boverkets byggregler (BFS 1998:38, § 6:232, senare borttagen) fanns för ett 

normalt garage ett angivet krav på luftväxling med 22,5 l/s och parkeringsplats. 

Enligt formeln i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1988:4 Blybatterier” 

skulle en normal elbil kräva en luftväxling på ca 17 l/s.  

Regelverk och standardisering  

 Svensk standard SS-EN 50272-3 ”Laddningsbara batterier och batterianläggningar 

– säkerhet – del 3: Traktionsbatterier2”  

 Transportstyrelsens föreskrifter (2013:108) om ändringar i Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av 

bilar och som tagits i bruk den 1 juli 2010 eller senare 

[11] 

3.2.1 Laddningstyper  

Det finns olika sätt att ladda elbilar vilka beskrivs i detta avsnitt. Det finns flera olika kontakt 

uttag beroende på hur stor strömmen är. 

Normalladdning  

Normalladdning kan ladda batteriet fullt på 6-9 timmar. Laddningen sker via ett enfas uttag 

på 230 V med säkring 16/10 A. Ladd effekten blir då 2,3–3,7 kW. 

Laddning kan ske i hemmet och speciella parkeringsplatser med laddstolpar. Det finns både 

privata och offentliga laddstolpar [1] [12]. 

Semi Snabbladdning  

Semi snabbladdning kan ladda batterier upp till 80 % på 50-75 minuter, man laddar på ett 

trefasuttag med 16 A säkring med laddeffekten 11 kW eller ett trefas uttag med 32 A säkring. 

Elbilar med kraftfull växelsströmladdare kan ladda batteriet upp till 80 % på 40 -50minuter, 

batteriet klarar av 400 V med en 32 A säkring och laddeffekten är upp till 22 kW [1] [12]. 
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Snabbladdning   

Snabbladdning kan ladda batteri upp till 80 % på 20-30 minuter, laddningen sker med en 

likströmsladdare (DC) med laddeffekt upp till 250 kW. Elbilarna kräver ett anpassat batteri, 

kablar och kontakter för att man ska kunna snabbladda [1] [12]. 

3.2.2 Laddningskontakter 

Det finns ett säkerhetskrav som ett kontantuttag och en kabel ska uppfylla standarder som 

är speciella för elbilsladdning.  

I Sverige finns det 4 olika kontakdon, två för växelström och två för likström, här nedan 

kommer en detaljerad information om dem [1] [12].  

Schuko kontakt används för enfasig (230 V) eluttag med 16 A säkring.  

 

                                             

Figur 1. Schuko kontakt. [13]                                        

 

Typ-1 (Yazaki/SAE J1772) kontakt mot bilen används för enfas eluttag med 32 A säkring. 

Typ-1 är en japansk kontakt. 

 

 

Figur 3. SAE J1772 plug. Från [14], CC-BY. 

 

Typ-2 (Mennekes) kontakt mot bilen eller kan även ändvändas på laddstolpe. Typ-2 

användes både för en och trefas elkontakt. Typ-2 är en tysk kontakt [1] [12].  
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Figur 4. Type-2. Från [15], CC-Zero. 

 

Det finns två olika typer av kontaktdon för likström CHAdeMO och CCS- Combined 

Charging. 

CHAdeMO är kommer ursprungligen från Japan och har används sedan 2010 i Sverige [1] 

[12]..  

 

 

Figur 5. CHAdeMO. Från [16], CC BY-SA. 

 

CCS- Combined Charging som är kallad i Europa för Combo, det är en kontakt som kan 

användas både för normal laddning och snabbladdning [1][12].  

 

 

Figur 6. CCS- Combined Charging. Från [17], CC BY-SA. 
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3.2.3 Säkerhetsnivåer 

Det finns standarder som gäller säkerhetsnivåer vid laddning av elbilar. All laddning kräver 

jordade eluttag som har olika effekt och kommunikation mellan elbilen och laddplatsen. Det 

finns 4 olika laddningsätt som också kallas modes. 

Mode 1  

Laddning med en vanlig kontakt för både en och trefas uttag. Laddning sker med växelström 

230-400 V det rekommenderas att ha maximalt 10A strömstyrka. Laddningen har inget skydd 

mot överhettning och jordfel. Man räknar med att elinstallationen ser till att det finns skydd. 

På grund av detta är Mode 1 förbjudet i vissa länder.  

Mode 2  

Laddning med växelström 230-400 V med max 32 A strömstyrka med enfas Schuko och 

trefas CEE, kontrollenheten är installerad på laddningskabeln som kontinuerligt skickar 

information mellan bilen och en kontrolldosa. Kontrollenheten verifierar om anslutningen 

är korrekt och har kontinuerligt övervakning på skyddsjord och strömstyrka.  

Mode 3 

Laddning med växelström 230-400 V och strömstyrkan upp till 63 A, laddning sker vid 

laddstolpe eller också kallad Wall Box, den kommunicerar med fordonet under 

laddningsförloppet. Wall Box är utrustad med en fast laddningskabel Typ1 eller Typ 2 

kontakt. Den tillåter strömstyrka upp till 63 A, den kan ladda på 20 minuter ett EV-batteri, 

det kallas för en snabbladdning. För att klara av höga strömmar kvävs det ombordladdare 

(OBC On Board Changer). Kontrollenheten (EVSE) är placerad på laddningsstationen, 

kontrollenheten verifierar om anslutning är korrekt och har kontinuerligt övervakning på 

skyddsjord och strömstyrka. 

Mode 4 

Snabbladdning med likström 400-1000 V med laddningseffekt mellan 20-125 kW. 

Snabbladdaren kommunicerar direkt med bilens batteriövervakningssystem. 

Övervakningssystem reglerar hur stor effekt batteriet tillåter att ladda och kontrollerar 

laddningsförloppet.  

[11] 

3.3  Infrastruktur för elbilsladdning i Sverige 

Laddinfrastrukturen växer i de flesta svenska kommuner då det finns ett stort intresse från 

både politiker och samhälle. Sverige vill minska koldioxidutsläppen och då är laddningsbara 

bilar är ett bra alternativ att göra det på.   

Det finns över 34 000 laddfordon i Sverige och över 3 550 laddpunkter. Laddstationerna har 

olika kontakttyper och olika effekt. Det finns både publika och icke publika laddstationer.  
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Naturvårdsverket har ett ekonomiskt stöd som kallas Klimatklivet för klimatsmarta åtgärder. 

Det ger ekonomiskt stöd för att bygga laddinfrastruktur för elbilar, man kan få upp till 50 

procent av investeringskostnaden. Detta stöd är endast till för kommuner, föreningar, 

bostadsrättsföreningar, företag och olika organisationer. Privatpersoner kan ansöka om 

ROT- avdrag. [18][11] 

Energimyndigheter är nationell samordnare för laddinfrastruktur, uppdraget kommer att 

pågå under perioden 2015-2018. Budget för 2015 och 2016 är över 4 miljoner kr. 

Energimyndigheten ska ge stöd och information om laddinfrastruktur och laddstationers 

placeringar [19].   
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4 Laddinfrastruktur i olika kommuner 

Kapitlet innehåller en sammanställning av information om laddinfrastruktur från de 

genomförda intervjuerna. [bilaga A-F] 

4.1 Nuläge laddinfrastruktur  

I takt med att elbilar ökar i Sverige finns behov av en utvecklad laddinfrastruktur i varje 

kommun. Jämförelser är genomförda i 5 kommuner genom intervjuer med ansvariga för 

denna verksamhet. 

4.1.1 Stockholm 

Stockholm har kommit längst när det gäller laddinfrastrukturen i Sverige, de har en egen 

avdelning som heter Miljöbilar i Stockholm som arbetar med denna fråga. Stockholms 

kommun har som mål att i första hand bygga en infrastruktur så att invånare kan ladda sin 

bil vid hemmet eller på arbetsplatsen.   

Stockholm har 800 laddplatser placerade i parkeringshus, uteparkeringar och utanför 

köpcentrum, de flesta laddplatser är etablerade mest inne i staden. Privata aktörer har sina 

egna laddplatser till sina kunder, som till exempel Nissan, Volkswagen, McDonalds och Ica 

Maxi.  

Av de 800 laddplatserna finns det ungefär 9 snabbladdare som är etablerade på kommunens 

mark men ägs av privata aktörer som Vattenfall och Fortum. 

Alla laddplatser som är etablerade på en parkeringsplats, parkeringshus är kostnadsfria. Man 

betalar en parkeringsavgift i vilken elen ingår [bilaga B].  

4.1.2 Göteborg  

Göteborgs kommun jobbar ständigt för att bygga ut laddinfrastrukturen och möjliggöra 

laddplatser där det behövs, Trafikkontoret i Göteborg jobbar med denna fråga och har 

heltidspersonal som ansvar för att bygga upp denna infrastruktur. 

Göteborg har total 315 laddplatser, Göteborgs parkering har 155 normal laddplatser och 20 

snabbladdningar, resterande laddplatser är ägda av olika privata aktörer.  

Trafikkontoret Göteborg arbetar i första hand med att bygga infrastruktur på kvartersmark, 

det vill säga i bostadsområden och arbetsplatser. De vill undvika utökning av trafiken inne i 

centrum. Meningen är att bilen laddas på kvällen eller när man är på jobbet eftersom bilen 

står många timmar på de platserna. En normalladdning ska räcka till att ladda elbilen och tar 

mellan 6-8 timmar vid en normal förbrukning.  

I andra hand är det tänkt att bygga snabbladdplatser inne i centrum där privatpersoner kan 

ladda sin bil vid behov. Vid snabbladdning räcker 10-30 minuter för att kunna ladda batteriet 

till 80% [bilaga C].  
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4.1.3 Malmö  

Malmö kommun har fått uppdrag av kommunfullmäktige att jobba med stadens 

laddinfrastruktur. Projektet började förra året innan jul och kommer bli klart i slutet av året. 

Karin Caesar, trafikplanerare, och Max Hanander, projektledare, arbetar på gatukontoret i 

Malmö stad med det här projektet. Målet är att komma fram med ett förslag till kommunen 

på vilken ställning Malmö ska ta när det gäller laddinfrastruktur. Malmös kommun är väldigt 

försiktiga när det gäller att bygga upp infrastruktur på allmänplats eftersom de vill minska 

biltrafik på gator. 

Parkering Malmö bygger sin laddinfrastruktur på kommunal kvartersmark. Malmö har 

ungefär 90 laddpunkter och flesta tillhör Parkering Malmö och det finns några som tillhör 

Clever. Utöver dessa platser så finns det fler laddplatser som är ägs av privata aktörer som 

EON, IKEA, Mc Donalds, Statoil m.m. [bilaga D]. 

4.1.4 Borås 

Borås kommun satar på att bygga laddinfrastruktur utanför centrum, kommunen strävar efter 

att ha renare luft och minska fossilbränsleförbrukningen, så elbilar är ett bra alternativ när 

det gäller att byta fossilbränslebilar mot elbilar. Borås Parkerings AB har 8 laddplatser där 

privatpersoner kan ladda sin elbil på parkeringsplatser utanför ringen (centrum). Det finns 

två snabbladdplatser som är ägs av Circle K och Fortum, dessutom finns privata aktörer som 

har sina egna laddplatser såsom Ica city. Borås parkeringsbolag har sina egna elbilar som har 

sin respektive laddplats [bilaga E].   

4.1.5 Trollhättan  

Trollhättans kommun har 8 normala laddplatser och en snabbladdplats som ligger i Överby 

Köpcentrum. Trollhättans Energi byggde en snabbladdstation 2014. Den här stationen är 

helt gratis och används 10 till 13 gånger per dag.  

Snabbladdstationen i Överby är ingen parkeringsplats utan endast en laddplats där man kan 

ladda sin elbil i max 45 minuter. [bilaga F] 

4.2 Framtida planer på laddstationer 

4.2.1 Stockholm 

Stockholm har som mål att vara fossilfritt år 2040 och för att kunna nå målet finns det en 

kortsiktigt plan och ett långsiktigt plan. Den kortsiktiga planen är att trafikkontoret och 

miljöförvaltningen ska bygga 1000 laddpunkter fram till år 2020. Av de 1000 laddpunkterna 

kommer 500 etableras på gatumark och resten kommer etableras av Stockholm Parkering 

AB. Planen är att Stockholms Parkering ska utöka med minst 100 laddplatser per år.  

Det långsiktiga målet är att fram till år 2030 bygga 15 000-25 000 nya laddplatser [bilaga B]. 
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4.2.2 Göteborg  

Göteborg stad kommer arbeta med att möjliggöra en laddinfrastruktur så att laddplatser inte 

ska vara ett hinder när man skaffar en elbil.  

Göteborg Energi kommer etablera 260 laddplatser och Parkeringsbolag kommer etablera 

5 000 nya laddplatser inom 3-4 år.  

Göteborgs stad kommer starta ett projekt tillsammans med andra aktörer för att ta fram en 

plan på hur de vill att det ska se ur år 2035 gällande elfordon. Projektet kommer att börja i 

augusti 2017 och är beräknat att vara klar under sommaren 2018. I projektet kommer det 

diskuteras hur ambitiösa man ska vara och vilka gränser som skall sättas upp, vem kommer 

ta ansvar för vad osv. 

Trafikkontoret i Göteborg vill att laddinfrastrukturen i Göteborg ska byggas upp, men bara 

vid behov.  De menar att man ska möjliggöra för privatpersoner som behöver en laddplats 

så att skall inte vara ett hinder att skaffa en elbil. Men laddplatser byggs inte om det inte finns 

behov [bilaga C].  

4.2.3 Malmö  

Gatukontoret i Malmö stad har fått i uppdrag från kommunen att ta fram ett förslag på vilken 

förhållningssätt kommunen kommer att ta när det gäller sin laddinfrastruktur. Malmö ser 

positivt på elbilar eftersom de försöker minska koldioxidutsläppet.  

Projektet har precis satt igång och ska vara klart i slutet av år 2017 men projektplanen är inte 

klar. Max Caesar, projektledare, och Karin Hanander, trafikplanerare, som arbetar med 

projektet tycker att det är en väldigt komplicerad fråga att använda kommunens mark till 

publika laddplatser på allmän plats. 

Projektet kommer att ta fram förslag på vilken ställning Malmö ska ha när det gäller 

laddinfrastrukturen på publika laddplatser. Det finns lite olika riktningar att gå gällande 

infrastrukturen.  

En av riktningar kan vara att Malmö ska äga laddstationer, en annan är att lämna det till 

privata aktörer och underlätta för dem att sätta sina laddplatser på Malmös mark. Dessutom 

underlätta bygglov och vara mer som en stöttande roll för dessa aktörer [bilaga D].  

4.2.4 Borås 

Parkerings AB i Borås kommer att utöka 6 anläggningar med minst två laddplatser och på 

stora anläggningar 4 och detta kommer bli klar i år under hösten.  

Laddplatser kommer att byggas utanför centrum (utanför ringen), arbetet med att hitta 

lämpliga platser pågår.  

Under sommaren 2017 kommer dem ta kontakt med leverantörer för hårdvara och 

entreprenörer som ska gräva och fixa strömförsörjning. 



Kartläggning av kommunala utvecklingsplaner gällande laddinfrastruktur för elbilar 

 14 

Från och med 2018 kommer det att byggas nya anläggningar och om behov finns kommer 

det att byggas många fler. Detta projekt är ett löpandet projekt som ska bygga nya 

anläggningar varje år[bilaga E]. 

4.2.5 Trollhättan   

Trollhättans Energi kommer att etablera 100 nya normala laddstationer på eget initiativ och 

kostnaderna kommer Trollhättans Energi att investera själva. Alla dessa laddplatser kommer 

ta ut en avgift för att ladda. Planen är att etablera publika laddplaser för privatpersoner runt 

om i hela kommunen och på olika privata företag och bostadsföreningar. Martin Martinsson 

som är projektledare och affärsutvecklare arbetar för att bygga upp laddinfrastruktur för 

elbilar. På Trollhättans Energi säger man att det är ingen bra affär ekonomiskt men menar 

att det finns ett stort behov och att någon måste ta det ansvar om man vill nå målet att vara 

fossilfria år 2030.   

Trollhättan Energi kommer gå ut och erbjuda sina tjänster till bostadsföreningar, villor och 

privata företag i Trollhättans kommun när det gäller laddinfrastrukturfrågan [bilaga F].   

4.3 Tillvägagångssätt för uppbyggnad av laddinfrastruktur 

4.3.1 Stockholm 

Det första kommunen gör är att identifiera platserna där det är lämpligt att etablera nya 

laddplatser. Kartan för att bygga laddinfrastruktur var färdig år 2012 men då var efterfrågan 

på laddinfrastruktur inte så stor. Men år 2014 ökade intresset för att bygga nya 

snabbladdplatser och normala laddplatser. Stockholm har använt kartan från 2012.  

Nu kommer kartan uppdateras eftersom det ska byggas 500 nya laddplatser. Det kommer att 

etableras i 50-60 olika lägen i staden och detta projekt kommer vara färdigt år 2020. 

Kommunen anlitar en konsult som identifierar dessa platser och sedan kommer kommunens 

trafikkontor titta på den och göra lite justeringar om det behövs. Nu i maj månad år 2017 

kommer den nya kartan vara färdig, då kommer kommunens trafikplanerare och de som är 

ansvariga för snöröjning, träd, trafiksäkerhet m.m. att titta på den och se om den är lämplig. 

När kartan är klar kommer den att erbjudas på marknaden och de aktörer som är intresserade 

kan sätta ut sina laddplatser. De kan kontakta då kommunen och skriva avtal. Det är viktigt 

att dessa aktörer uppfyller kriterierna som kommunen angett. Skyltar ska inte innehålla 

reklam, laddboxar ska lackas i en specifik färg som uppfyller kraven. Om aktörerna inte 

uppfyller dessa kriterier så kan avtal inte tecknas. 

Hela processen hanteras innan man kontaktar nätägare kan ta några veckor. Ellevio som är 

elnätsägare i Stockholm kontaktas för att ordna elanslutning och detta kan upp till tre 

månader. Hela processen kan ta ungefär 5-6 månader innan allt är klart [bilaga B].  
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4.3.2 Göteborg  

Trafikkontoret Göteborg bygger publika laddplatser där efterfrågan finns, det är viktigt att 

se till att man har tillräckligt med el. Installationen kan variera i omfattning beroende på om 

efterfrågan är stor i ett område där det saknas el kapacitet, i vissa fall utförs schaktning för 

att lägga ut nya ledningar som klara av det ström man behöver. 

Familjebostäder som är ett kommunalt fastighetsbolag erbjuder sina hyresgäster laddplatser 

om dem har behov och om det är teknisk möjligt. I första hand är det möjligheten till 

elförsörjning och var det är lämpligt att sätta laddplatsen som är styrande. 

Göteborgs energi bygger ut laddinfrastrukturen för privata kunder, affärskunder, matkedjor 

och privata parkeringshus. De går ut och erbjuder sina tjänster, det finns ungefär 20 olika 

leverantörer som jobbar med laddinfrastruktur och de konkurrerar med varandra.   

Malmö har inte beslutat vilket inriktning man ska ta när det gäller laddinfrastruktur. Projektet 

är på gång och i slutet av året kommer detta bli klart, sedan kommer kommunen bestämma 

vilken ställning och hur Malmös kommun ska gå tillväga [bilaga C]. 

4.3.3 Borås 

Parkerings aktiebolag i Borås tittar först och främst på centrala parkeringsplatser som kan 

vara lämpliga för att bygga nya laddplatser. 

Man ser till att det finns tillräckligt med strömförsörjning och installerar sedan laddboxar och 

laddstolpar [bilaga E]. 

4.3.4 Trollhättan 

Trollhättan Energi skall under 2017 identifiera var dem vill etablera laddplatser. Kontakt 

kommer tas med markägare och ansöka om bygglov. 

Det kommer att beställas hårdvara om det är en laddstolpe eller en laddbox som ska beställas.  

Trollhättans Energi kommer anställa konsulter som ska se till att rätt betalningssätt görs för 

laddning. 

Om grävning behövs så kommer det att anställa en grävare och projektledare som ska se till 

att elkablarna från el matning till servis installeras. Personal som tar han om underhåll 

kommer anställas [bilaga F]. 

4.4 Styrande för framtida planer  

4.4.1 Stockholm 

Det är politikerna som ger riktlinjerna för utbyggnaden av laddinfrastrukturen, i Stockholm 

vill dem ha fler laddplatser på gatorna, men miljöförvaltningen föreslår laddplatser i garage 

och parkeringshus. Miljöförvaltningen tycker att man ska använda gator för att bygga cykel-

infrastruktur och busskörfält. 
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Politikerna har fått påtryckning från bilindustrin och elleverantörer att bygga ut 

laddinfrastrukturen då elbilsförsäljning ökar kraftigt [bilaga B]. 

4.4.2 Göteborg  

Göteborgs kommun kommer att försöka underlätta utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Det 

kommer hela tiden byggas nya laddplatser om behovet finns. Göteborgs kommun kommer 

tillsammans med andra aktörer så som bostadsrättsföreningar, Vattenfall, Göteborg energi 

och Fortum att komma på en färdplan för elbilar.  

Att bygga nya laddstationer ska inte ta för lång tid, det ska ta max 2 månader om man har 

tillräckligt med elförsörjning i det område man vill installera . Om det krävs schaktning för 

att lägga fram nya ledningar kommer detta ta längre tid. 

Parkeringsbolaget i Göteborg har redan en plan hur de ska gå tillväga för att snabbt och 

enkelt bygga en laddstation [bilaga C]. 

4.4.3 Malmö  

Det som är styrande för Malmö kommun är samhällets behov. 

Politiska aspekter påverkar också, exempelvis behovet av renare luft och minskade utsläpp 

från fossilbränsle. Stadens jurister diskuterar hur lagarna kring elleverans och laddinfratruktur 

skall tolkas [bilaga D].  

4.4.4 Borås 

Det är politikerna som styr dessa projekt och beslut om att bygga sex nya elanläggningar. 

Politikerna tänker på miljöfrågor och vill minska fossilbränsleanvändningen [bilaga E].  

4.4.5 Trollhättan   

Trollhättans energi bestämmer hur många laddplatser som ska byggas. Bolaget kollar upp 

efterfrågan och hur marknaden ser ut i kommunen. Om det finns behov av att byggas fler 

laddplatser än planerat så kommer det att göras [bilaga F].  

4.5 Hinder och möjligheter  

4.5.1 Stockholm 

Enligt Eva Sunnerstedt som jobbar på Miljöförvaltningen på Stockholms stad är 

elnätsbolaget Ellevio som är nätägare ett stort hinder för utbyggnad av laddinfrastrukturen. 

Det finns vissa områden som saknar tillräckligt med elförsörjning för att kunna bygga fler 

laddplatser och då blir det en begränsning. 

Skyltar är ett annat hinder för kommunen, det finns inga lagar som säger att en laddplats 

endast kan vara en laddplats. Detta innebär att en fossildriven bil kan parkera på en laddplats 
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utan behov av laddning. Detta kan innebära att den som behöver ladda sin bil kommer inte 

kunna använda den platsen eftersom det finns en bil parkerad där.  

Lagen säger att ändamålsplats inte kan ha olika parkeringsavgift, det innebär att man inte kan 

ta betalt för elen man förbrukar så det kostar lika mycket att parkera på en vanlig 

parkeringsplats som på en laddplats [bilaga B].  

4.5.2 Göteborg  

Göteborgs kommun tycker att det finns många olika hinder, ett av de stora hindren är att det 

inte finns en tydlig plan för vem som skall bygga ut laddinfrastrukturen. Det behövs 

samarbete mellan olika aktörer för att komma överens om vilken ställning man ska ta när det 

gäller laddinfrastruktur. Det finns olika diskussioner om till exempel vem som har ansvar för 

att privatpersoner ska få tillgång till en laddplats, ska fastighetsägare ha detta ansvar eller ska 

Parkeringsbolaget se till att erforderliga platser byggs? 

Okunskap gällande laddningsinfrastruktur kan vara ett av de största hindren. Många aktörer 

vet inte hur dem ska gå till väga när det gäller laddinfrastruktur.  

Det finns många bostadsrättsföreningar som saknar kunskap om hur de ska göra för att 

bygga laddinfrastruktur, detta gör att många väljer att inte bygga. 

Lagstiftelsen är ett annat hinder, det finns inga lagar som är anpassade för laddinfrastruktur. 

Lagen säger att man inte får sälja el om man inte är elhandlare. Det är många aktörer som 

inte är registrerade som elhandlare och detta gör att många inte kan bygga laddinfrastruktur.  

Privata aktörer som Fortum, Vattenfall, Göteborgs energi har byggt olika snabbladdstationer 

där det mest finns trafik och dem tar betalt för sina tjänster och elförbrukningen. Priserna 

kan variera och det gäller även betalningssättet. Det kan kosta ungefär 1kr per kWh.  

Det finns några destinations laddningar på olika parkeringsplatser som är fortfarande gratis. 

Där betalas vanligt parkeringsavgift och det är gratis att ladda. Detta är något som troligtvis 

kommer att försvinna. I framtiden kommer man förmodligen att betala för den el som 

förbrukas om det är en privat aktör som är elhandlare. Alternativt betalas en parkeringsavgift 

där man betalar för att man kan ladda per timme, det är tjänsten som kostar pengar och inte 

elen man förbrukar. 

Klimmatklivet har bidragit med 8 miljoner kronor till Göteborgs Energi vars totala kostnader 

är mellan 16-18 miljoner kronor. Pengarna kommer användas till att bygga nya laddstationer, 

14 snabbladdare och 260 destinationsladdare (laddboxar) [bilaga C].  

4.5.3 Malmö  

Planeringsavdelningen på Gatukontoret har tankar kring lagstiftningen och hur kommunens 

roll kan vara ett hinder. Malmö tolkar inte lagstiftningen på samma sätt som Stockholm. 

Malmö har mer återhållsam hållning. Kommunen vill bygga ut laddinfrastrukturen och 

underlätta för de som har elbilar Att lägga dessa två saker ihop kan vara ett hinder [bilaga D].  
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4.5.4 Borås 

Det ekonomiska aspekterna är ett stort problem, kommunen måste själva stå för 

byggkostnaderna och elen som förbrukas vid laddning. Alla laddplatser som 

Parkeringsbolaget har etablerat har gratis laddning eftersom parkeringsbolaget inte är en 

elhandlare. Lagstiftningen säger att bolaget måste vara en elhandlare för att få sälja elenergi.  

Kunskap saknas bland hyresrättsföreningar och parkeringsbolag. Lennart Johansson som är 

VD på Parkeringsaktiebolag tycker att det är elnätsbolagen som borde ta ansvar för 

laddinfrastrukturen eftersom det är elnätsbolagen som har mest kunnande i frågan. Men 

elnätbolagen får inte sälja energi och det är därför de inte driver på i frågan. I framtiden 

kommer det inte gå att försätta bjuda på elenergin anser Lennart eftersom många fler 

laddplatser kommer byggas och detta kommer bli väldigt kostsamt. Hårdvaran är väldigt dyr 

och grävning för att dra mer ström är också dyrt. Sammantaget blir det en stor kostnad för 

kommunen menar han.  

Elhandelsföretag är inte intresserad att bygga laddplatser i Borås. Vattenfall och Fortum vill 

skriva stora avtal som kostar väldigt mycket och det har därför inte blivit av på grund av 

ekonomiska skäl.  

Parkeringsbolaget erbjuder elbilsägare gratis parkeringstillstånd under två år där man kan 

parkera sin elbil i centrum helt gratis. Detta är en förmån elbilsägare har i Borås kommun för 

att få kommuninvånarna att välja en miljövänlig bil [bilaga E].  

4.5.5 Trollhättan   

Trollhättan energi tycker att laddinfrastrukturen är så omogen just nu och att det inte finns 

självklara regler på hur man ska gå till väga och vem har ansvar för vad. Kunskap saknas och 

en reglering hur detta ska gå till. Trollhättans energi har kontaktat andra kommuner och 

försökt få information när det gäller laddinfrastruktur och dessa kommuner har inte kunnat 

svara klart på hur man ska göra.  

Trollhättans energi har sökt bidrag från Klimatklivet för sina egna laddplatser. Man kommer 

även ansöka om bidrag för publika laddplatser som kommer byggas ut detta år [bilaga F]. 

4.6 Samarbete med andra kommuner  

4.6.1 Stockholm 

Stockholms kommun har samarbete med Göteborg och Malmö genom en hemsida som 

heter miljöfordon.se tillsammans med stöd från Energimyndigheten. Hemsidan startade 

1999. Hemsidan erbjuder information om miljöbilar, miljöbränsle, regler och förmåner som 

finns till miljöbilar. Syftet med hemsidan är att underlätta för personer som köper miljöbil 

att hitta information. Här hittar man fakta om olika miljöbilar, hur och var kan man tanka 

och det finns en karta där man lätt kan hitta en tankplats för alla möjliga miljöfordon.  De 
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har även haft olika möten med jurister från Göteborg och Malmö där man har diskuterat 

laddinfrastruktur för elbilar, kontakten förs via även via epost.  

Kranskommuner och andra kommuner som jobbar med laddinfrastrukturfrågan har haft 

olika möten där det diskuteras hur man jobbar med laddinfrastruktur.  

Alla kommuner i Stockholms län jobbar tillsammans i ett projekt som heter Fixa laddplats. 

Det är en hemsida där det erbjuds information om hur snabbt och enkelt man kan få till en 

laddplats. På hemsidan finns information till bostadsrättsföreningar och bostadsägare hur de 

kan gå till väga [bilaga B]. 

4.6.2 Göteborg  

Göteborg har ett projekt tillsammans med Stockholm och Malmö, se avsnitt 4.6.1.  

Göteborg och Stockholm samarbetar genom att dela information och tankar kring 

laddinfrastruktur. Göteborg har olika samarbeten inom Göteborgsregionen tillsammans med 

olika privata aktörer, institut och forskning. Göteborgs kommun jobbar ständigt för att 

underlätta byggnation laddinfrastruktur [bilaga C].  

4.6.3 Malmö  

Malmö har ett projekt tillsammans med Stockholm och Göteborg, se avsnitt 4.6.1. Malmö 

gör olika studieresor till Stockholm och Göteborg. På studieresorna diskuteras olika 

tolkningar man har på lagar gällande laddinfrastruktur [bilaga D].  

4.6.4 Borås 

Laddinfrastruktur är en liten fråga för det kommunala parkeringsbolaget i Borås. Det finns 

inget samarbete med andra kommuner [bilaga E].   

4.6.5 Trollhättan   

Trollhättans energi han haft olika kontakt med Umeå energi, Skellefteå, Göteborg energi, 

Alingsås energi, Kalmar energi, Vänersborgs kommun. Då har man rådfrågat hur de jobbar 

med sin laddinfrastruktur. 

De har deltagit i olika seminarier och pratat med organisationer som jobbar med 

laddinfrastrukturfrågor som till exempel PowerCircle [bilaga F]. 
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5 Diskussion  

5.1 Jämförelse  

Alla kommuner har planer på att bygga ut laddinfrastrukturen och de ser att behovet och 

efterfrågan finns.  

De större kommunerna som Stockholm, Göteborg och Malmö har kommit ganska långt 

med laddinfrastrukturfrågan. De större kommunerna har personal som jobbar med frågan 

och har stora projekt som är på gång och som kommer bli klara under år 2018.  

Lagarna är självklart samma för alla men kommunerna tolkar dem på olika sätt, Stockholm 

kör framåt och bygger ut sin infrastruktur på både gator och kvartersområde. Malmö och 

Göteborg är mer försiktiga och vill bygga infrastruktur på kvartersområden och helst inte på 

gatumark eftersom de anser att gatumark är till för cykelväg och busskörfält.  

Göteborg bygger sin infrastruktur där behovet finns och bygger inte bara en massa 

laddplatser om dem inte vet att det kommer att ändvändas. Kommunen samarbetar med 

hyresgästföreningen i Göteborg för att kunna underlätta och snabbt fixa bygglov m.m.  

Malmö jobbar med att ta fram förslag på vilken ställning kommunen ska ha när det gäller 

laddinfrastruktur. Om man jämför Malmö, Stockholm och Göteborg har Malmö inte 

kommit lika långt när det gäller laddinfrastruktur.  

Mindre kommuner som Borås och Trollhättan har planer på att bygga laddinfrastruktur. I 

Borås har parkeringsbolag tagit ansvar för att bygga laddinfrastrukturen men har stor oro för 

kostnaderna. Trollhättans energi kommer att bygga ut infrastrukturen och ta betalt för el och 

sina tjänster.  

Alla kommuner har gemensamma tankar när det gäller lagar, det är ett stort hinder att lagen 

säger att bara en elhandlare får sälja uppmätt energi och kommunala parkeringsbolag kan inte 

bli elhandlare. Detta gör att de flesta kommuner bygger laddinfrastruktur med gratis 

elförbrukning. Göteborg är den enda kommun som har kringgått den problematiken genom 

att ta betalt för själva tjänsten att kunna ladda elbil per timme och alltså inte för 

förbrukningen  

Stockholm som har kommit längst när det gäller laddinfrastruktur har olika forum (hemsidor) 

med information på hur man kan lätt kunna ta fram laddplatser för privatpersoner och 

företag. Där det finns också information om hur och när kan man ansöka om bidrag från 

Klimatklivet.  

Alla kommuner förutom Stockholm lite dålig koll på hur man ska gå till väga för att bygga 

ut sin laddinfrastruktur. Detta är ett nytt område och man testar sig fram, varje kommun 

jobbar på lite varierande sätt.  
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5.2 Metodanalys  

Att intervjua har varit en väldigt intressant och lärorik metod. Det finns saker man ska tänka 

på som exempelvis att det kan ta väldigt mycket tid att skriva av alla intervjuer, att man kanske 

ska ha en inspelningsapparat som har bra kvalitet när det gäller ljud för att underlätta 

skrivandet. Det kan vara svårt att få kontakt med rätt person i det område man vill prata om.  

Om man åker till andra kommuner ska man tänka på att kanske blir förseningar på tåget eller 

att tåget blir inställt vilket hände mig. Det är det bäst att vara på plats 2 – 3 timmar före mötet 

ifall något sådant skulle hända.  

Inför intervjuerna bör man skicka frågorna i förväg så att de kan vara väl förberedda.  Det 

underlättar också utskriften av intervjuerna som då blir mer strukturerade.  Det är också 

viktigt att passa tiderna för intervjuerna och avsätta en bestämd tidsåtgång för intervjun. Om 

diskussionerna blir för långa eller detaljerade kan man bryta samtalet och ta nästa fråga för 

att man ska hinna alla frågor. 

Det som jag skulle förbättra till nästa gång är att jag är mer tydlig innan intervjun och att 

informera om vad det är för frågor jag ska sälla under intervjun.   
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6 Slutsatser 

Elbilsförsäljningen har ökat kraftig de senaste åren och alla kommuner har som mål att  ha 

en renare miljö och vara fossilfria 2030. Det kommer att vara självklart med en väl utbyggd 

laddinfrastruktur i framtiden. En dåligt utbyggd laddinfrastruktur är i nuläget ett hinder och 

en oro för privatpersoner att köpa en elbil. Laddinfrastrukturen behöver byggas ut väldigt 

snabbt men det är ett outforskat område för kommunerna. Lagarna är inte anpassade för ett 

samhälle med laddinfrastruktur och därför behöver lagstiftningen ändras och nya lagar 

anpassade för en laddinfrastruktur måste fram. I de stora kommunerna förs vissa samtal 

mellan ansvariga tjänstemän angående frågor kring laddstationer. Men trots samarbete och 

samtal saknas tydlighet om vem som har ansvar för laddinfrastrukturen i de valda 

kommunerna förutom Stockholm. Detta är ett hinder som leder till att laddinfrastruktur inte 

byggs ut snabbare och på ett effektivt sett. Ett bättre samarbete där man tar vara på de olika 

kommunernas sätt att lösa laddinfrastrukturen för elbilar skulle kunna leda till snabbare 

utveckling samt kunna hålla nere kostnaderna för kommunerna.  
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Bilaga A: Urval av personer  

Personer som är intervjuade är personer som arbetar för respektive kommun och ansvarar 

för frågan med laddningsinfrastruktur för elbilar.  Nedan en detaljerad information om vem 

jag har intervjuat och i vilken kommun. 

Stockholm  

Eva Sunnerstedt,  

Miljöförvaltningen, Stockholms stad 

E-mail: eva.sunnerstedt@stockholm.se 

Göteborg 

Alexander Sjöberg  

Projektledare trafik & Hållbara transporter  

Specialist och sakområde  

Göteborgs stad Trafikkontoret 

E mail: alexander.sjoberg@trafikkontoret.goteborg.se 

Malmö 

Max Hanander, Projektledare 

Karin Caesar, Trafikplanerare 

Planeringsavdelningen, Gatukontoret 

www.malmo.se 

Trollhättan  

Anders Martinsson 

Projektledare  

Trollhättan energi AB 

E mail: kundservice@trollhattanenergi.se 

Borås  

Lennart Johansson  

VD 

Borås kommuns Parkerings AB 

E mail: Lennart.Johansson@boras.se 

 

mailto:alexander.sjoberg@trafikkontoret.goteborg.se
mailto:Lennart.Johansson@boras.se
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Bilaga B: Intervju Stockholm 

Eva Sunnerstedt 

Vad jobbar du med?  

Jag är chef, jag jobbar på miljöförvaltningen, miljöbilar i Stockholm är en enhet, en liten 

grupp vi är 9 personer. Jag jobbar mycket med Laddningsinfrastruktur både för ramen för 

kommunen och kommunal mark och vad som kan komma upp på gatorna. Stockholm 

parkering har jag jobbat mest hit tills, Stockholms egna parkeringsbolag som ägts till 100 % 

av Stockholmsstad. De har satt ut 800 olika laddningsstationer hittills. Också jobbar jag som 

projektledare på ”fixa laddstation” med stor information kampanj till bostadsrättföreningar 

i Stockholms län om hur man enkelt kan fixa laddplats för att det är den viktigaste laddplats 

för bilen, den ordinarie parkeringsplatsen. Jobbar mycket med en laddplan för att hitta lägen 

där olika privata aktörer kan sätta upp laddning.  

Vad har du för utbildning? 

Jag är civilingenjör, jag har gått på KTH och har läst lantmäteri, jag gick en natur resurs 

inriktad, jag ville jobba mest med miljöfrågor och fastighetsrätt. Jag gick på en 

påbyggnadsutbildning i miljöhälsoskydd på Stockholms Universitet och var ett år 

miljöskyddsinspektör. 

Hur ser er infrastruktur ut för laddningsstationer idag i Stockholm? 

Stockholm Parkering har 800 platser. Framför allt i garage inne i centrum men också 

utomhus på ut parkeringar ute på i stan. Parkering har vanliga parkeringsavgifter och 

laddning igår. Det finns både boende och besöksparkering kan man säga. Sen finns det 

många privata aktörer som satt upp laddning i Stockholm. Det är bilindustrin som till 

exempel sätter på sina återförsäljare som till exempel Nissa, Volkswagen som har några 

återförsäljare i Stockholm sen finns det centrum etableringar i gallerier, shopcenter och 

liknande som satt upp laddstationer för sina kunder. Sen har en del fastighetsägare som har 

sina egna laddplatser för egen personal och för besökare en del har till och med 

snabbladdning. På stadens mark som staden äger så finns det snabb laddning som privata 

aktörer äger, som Vattenfall och Fortum. Det finns också på drivmedelsbolaget alltså 

bensinmackar dem har satt upp en del laddningsstationer på sig liksom. 

Stockholms kommun äger ingenting, bara det som är för våra bilar, vi har 170 elbilar som är 

våra egna, med det är våra som vi kan använda. Så Publik Stockholm parkering är helt  ägt av 

Stockholm stad om man räknar det som kommun då har dem 800 platser. Det finns 8 eller 

9 stycken snabbladdare, de finns det på vår mark men de ägs av privata aktörer, Fortum och 

Vattenfall. 

Vi erbjuder privata företag att sätta upp ladd stationer på vår mark. Vi tycker att det är bra 

att privata aktörer äger anläggningar för att vi inte tycker att det är någon som vi ska hålla på.  
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Vilka planer finns i framtiden för laddningsstationer i Stockholmsområdet? 

Stockholm Parkering har växt med 100 stycken per år publikt, fram till 2020 är 300 stycken 

nya laddplatser på gatorna ska vi få ut 500 stycken 800-900 laddstationer på gatorna år 2020. 

Hur går ni tillväga för att bygga upp infrastrukturen? 

Det som vi har gjort tidigare 2012 tog vi fram en karta på lämpliga platser inne i stan där vi 

tyckte privata aktörer kunde sätta laddning men det var inte så stort intresse då, sen kom 

intresse igång 2014 med snabbladdning. 2014, 2015 så kom det upp 8 platser kanske för 

snabbladdning som Fortum och vattenfall satt upp.  

Vi såg att här finns det möjlighet att sätta upp dem, så de var intresserade av vissa lägen så 

tecknade avtal på de platserna, sen hör de av sig nu mycket så vi har sökt bidrag från 

Klimatklivet från Naturvårdsverket. 

Då har det blivit intressant att lägga upp normal laddning också och då har de varit i kontakt 

med oss och vill sätta upp mer, sen Eon har kommit in som en tredje aktör och vill sätta upp 

både normal laddning och snabb laddning på vissa ställen.  De har gått på det kartmaterialet 

som vi tag upp fram 2012. De har själva hittat vissa lägen som de tycker är lämpliga att sätta 

upp laddplatser på utifrån de premisserna som vi har sagt. Oftast har det funkat sen har vi 

tecknat avtal med Eon, Vattenfall och Fortum är på gång. Så det är över 100 platser nu på 

gång som kommer komma upp innan sommaren. De är ihop klumpade så det är 8-10 platser 

per ställe. 

Vi håller på uppdatera den karta som vi tag upp 2012 eftersom det inte var så många platser. 

Eftersom som vi ska ha 500 d.v.s. 50-60 lägen fram till 2020 så måste vi hitta nya platser. Vi 

håller på med en inventering nu, vi åker runt och tittar på vad som är lämpliga platser. Vi har 

samarbetat med en konsult som hjälper oss med det.  De har testat Kungsholmen och 

presenterat det förslaget för oss och så har vi justerad det lite och nu jobbar vi v idare på 

samma sett. Så nu gör det i hela innerstan. I maj kommer de ha ett förslag klart och då 

kommer vi träffa de olika trafikplanerarna på trafikkontoret, de som är ansvariga för 

respektive området t.ex. snöröjning, träd osv.  Vi kommer presentera förslaget för dem, sedan 

kommer vi titta om det är lämpligt. Vi kanske har missat någonting, funkar den här med 

träden, funkar den här med snöröjning, funkar den här i trafikplaneringen och ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. När de säger ok då kommer vi någon i september publicera en ny 

karta som säger ok här är lämpliga lägen och så för marknaden, Fortum, Vattenfall och Eon 

eller vem som vill sätta upp kontakta oss, så tecknar vi avtal med dem och så dem rättighet 

att sätta upp laddplatser. Sen är det avtal med motprestationer såsom att ska vara en särskild 

färg, det får inte vara någon reklam, annars kan avtalet sägas upp i förväg. De ska förse oss 

med data hur dem funkar och så.   

Det tar några veckor innan man kommer överens om platsen funkar och sen ska man skriva  

avtal och det går ganska fort. Det som tar lång tid är att beställa elanslutning, nätägare i 

Stockholm är Ellevio och de har mycket och göra. Det är en trångs aktör så det är som måste 

komma fram till fixa elanslutning. Det brukar ta flera månader ungefär tre månader. Hela 

processen kan det ta 5 till 6 månader innan det är klar.   
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Vad är styrande för framtida planer?  

Just nu är det politiken som är väldigt styrande för att vi skall ha laddplatser ute på gatan Vi 

tycker att det bättre och ha det i garaget på Stockholms parkering för att på gatorna vill vi 

bygga cykelbanor och busskörfält. På gatorna kan man inte reservera för en särskilds bil för 

att någon annan kan stå där. Vi har skattat fram till 2020 vad vi hinner med och vad är det 

som vi kan fixa och vad marknaden kan vara intresserad av sätta sina laddplatser. De har 

tyckt at det är ett bra förslag. 

Politiken har i sin tur har blivit uppvaktade från både bilindustri och elleverantörer.  Det säljs 

mycket elbilar, hälften av laddningsfordonen i hela Sverige finns det i Stockholms län. 25 % 

av laddningsfordonen i Sverige finns det i Stockholm. 

Vilka hinder stöter ni på i processen att bygga upp infrastrukturen?  

Ellevio är ett hinder för att de tar lång tid på sig. I vissa området finns det dåligt kapacitet då 

kanske man kan inte sätta upp så mycket laddplatser som man hade önskat.  

Skyltning är ett stort problem, hur man skylta och på vilket sett ska man skylta. Det har att 

göra med vad det är för parkeringsplats. Enligt lagen kan man tolka att en laddplats kan vara 

en laddplats, en endamålsplats och laddplats kan vara en parkeringsplats. Berörande på vad 

det är för någonting så finns det möjlighet att reglera det på olika sett och möjlighet att skylta 

på olika sett.  

Och då är det problemet om det är en endamålsplats till  exempel då kan man inte ta betalt, 

men det kan inte vara lagstiftens mening att vi inte ska ta betal för de här platserna eftersom 

att vi har rättsfalls och gotslans som säger att vi inte ska ha olika parkerings avgifter. Så den 

där är lite problematisk, så vi har tolkat det som att det är en parkeringsplats därför att själva 

skylten är ”P” som betyder parkering och den här skylten måste alltid sitta med e tt P. Då kan 

man ta betalt och tidsreglera och sen kan man avgift reglera. Sen kan det vara en laddplats 

som är synlig diffust vad det är som gäller. Då kan man inte ta ut avgift, det är jätterörigt det 

där. Så lagstiftningen kan vara jätteknölig, man kan tolka på olika sett och man får tre olika 

konsekvenser., Man vet inte hur man ska göras, det behövs förtydliganden hur man ska 

reglera det här på kommunal nivå. Det är ett juridiskt krångel.  

Skyltar som är för elbilar är för alla elbilar, så man kan stå där utan att man laddar och då står 

man liksom i vägen för den som behöver ladda.      

Samarbetar ni med andra kommuner?  

Vi har oftast samarbete med Göteborg och Malmö, vi har en gemensam hemsida som heter 

miljofordon.se till exempel tillsammans med dem. Vi hade börjat med snabbladdare, vi hade 

möte med Göteborg och Malmö och deras jurister och gick genom och bjöd in dem för att 

prata om laddning infrastruktur och hade vi ganska mycket utbyte och har vi fortsatt via 

epost och sådant där.  

När det gäller elbilar så susar de lätt över till en grannkommun och laddar där också, och 

kanske inte så ofta till Malmö. Ur en elbilsanvändares synvinkel så är det viktigare att vi 

samarbetar med kommuner i Stockholms län när vi tittar på laddinfrastruktur.   
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Sen bjöd vi in kranskommunerna till möten och vi har haft ganska mycket dialoger och 

jämfört hur vi gör och hur de gör. Vi gjorde en inventering om hur mycket 

kranskommunerna jobbar med den frågan.  Så vi bjöd in de 10-12 kommunerna som jobbar 

mest med de här frågorna. Och efter det så har fler kommuner som har jobbat och den här 

”fixa laddplats” som jag pratade om, den här kampanjen som vi har, den har vi tillsammans 

med alla kommunerna i hela Stockholms län. Där vi just vi har tagit fram information om 

hur man fixar laddplats på en enkelt och lätt sätt.  Vi har bjudit in massa 

bostadsrättsföreningen till information och informationen kan även ändvändas av andra 

fastighetsägare så där har vi jobbat väldigt aktivt. Så vi har jättebra nätverk med både 

Göteborg, Malmö och med kommunerna i Stockholms län. Sen är det så att vissa kommuner 

som har jobbat mycket med elbilar som har etablerade nätverk sen tidigare som har haft 

Östersund till exempel och Miljöfordon Syd som är väldigt aktiva i Jönköping, Smålands och 

de södra regionerna.  

Öppen fråga. 

Ingen att tilläga. 

  



Kartläggning av kommunala utvecklingsplaner gällande laddinfrastruktur för elbilar 

 30 

Bilaga C: Intervju Göteborg 

Alexander Sjöberg  

Vad jobbar du med?  

Jag jobbar på trafikkontoret Göteborg och är ansvarig för hur vi som stad ska möta, främja 

och möjliggöra elfordonsintroduktionen. Så min titel är projektledare på Trafikkontoret. 

Jag jobbar med el mobilitet och mycket utveckling, sen jobbar jag med alternativa drivmedel 

biogasfrågor och det finns någon form av paraply med hållbarhets dimensioner inom 

mobilitet.    

Vad har du för utbildning? 

Jag är miljövetare och sen har jag läst ganska mycket processledning och lite miljöjuridik men 

kandidat är miljövetenskap.   

Hur ser er infrastruktur ut för laddningsstationer idag i Göteborg? 

Den är uppbygg utifrån ett system tänk där vi jobbar med primärt och sekundärt system, 

primära systemet handlar om hemma laddning alltså normal laddning vid hem eller 

arbetsplats där en bil står parkerat största delen av dygnet. Den primära infrastrukturen är 

väldigt viktigt för elbilsintroduktionen utifrån resonemangen att man inte köper en elbil om 

man inte vet att man kan ladda den hemma, att det finns någon form av hemma parkering. 

Sen så finns det en sekunder laddning infrastruktur med en snabbladdning alltså 50 kW 

laddare och där har vi ungefär 20 sådana laddpunkter i staden och det handlar väldigt mycket 

att ha en publik snabbladdning infrastruktur där man fyller på batteriet vid behöv, man står 

i en sådan laddplats ungefär 10 till 20 minuter. Just nu har vi 175 publika laddplatser och av 

dem är 19-20 är snabbladdare så har vi då 155 publika destinations laddplatser. Sen har vi 

ingen data på hur många destinationsladdare som finns i staden som inte är publika . För att 

en stor andel av destinationsladdare inte är öppna för allmänhet utan att de ofta är låsta till 

en viss person eller företag. 

 Sen står ett arbete där vi kommer de närmaste åren att etablera väldigt många 

destinationsladdare på stadens parkeringar. Vårt parkeringsbolag har precis upphandlat en 

leverantör för laddsystem som kommer ut med laddning stort skaligt med start tidigt i höst. 

Det är också ett energibolag, Göteborg Energi som ägs av staden som jobbar mycket med 

laddning. Ett flertal av snabbladdarna i staden kommer också rulla ut både 11-22kW laddare 

på stadens parkering.  

Trafikkontoret äger inga laddplatser men vi har ett fåtal som vi har haft gaska länge Vi har 

jobbat med elbilar och el mobilitet ganska länge och vi har ett par laddplatser. Ser man 

systemet så är det inte Trafikkontoret som ska äga laddningsinfrastrukturen utan det finns 

en marknad som kan göra det. Vi har två kommunala bolag som är en del av den marknaden. 

Göteborg Energi och Parkeringsbolag: De äger och kommer äga mycket av de publika 

laddinfrastrukturen som finns i staden, så på så sett äger staden en stor del av 
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laddningsinfrastrukturen och det är då kommunala bolag som äger och inte.  Trafikkontoret 

som är förvaltning.  

Snabbladdning ska dem stå i direkt anslutning till högtrafikerade stråk, att sätta en 

snabbladdare t.ex. i en bostadsområdet är inget bra ide för att då genererar det mer trafik 

inne i bostadsområde, utan det bättre och ha en sådan infrastruktur nära stråk med mycket 

trafik. Med destinationsladdning så finns det olika typer av destinationsladdare. 

Hemmaladdningen är i mitt perspektiv den absolut viktigaste gruppen destinationsladdare, 

den laddinfrastrukturen ska finnas i nära elbilsägare bostad. Sen på arbetsplatser så är det 

tjänstebilar som ska anslutna som ska kunna lada i anslutning till arbetsplatsen. Tänk att en 

klassiska elektrifiera stora parkeringsplatser för att ha en laddningsinfrastruktur så tror inte 

jag att det är en infrastruktur som behövs i det här skedet för elbilsintroduktionen, det kan 

komma behövas men om man tänker på utan på perspektivet att en privatperson ska köpa 

en elbil, då spelar inte jätte stor roll om hela Heden till exempel har ladd punkter på varannan 

parkeringsplats utan då är det viktig för den personen att man kan ladda nära hemmet så att 

bilen har någon form av hemparkering. Och då har vi varit ganska mycket för att hitta 

modeller på hur vi som stad kan hjälpa både hyresvärdar och bostadsrättsförening för att 

etablera en sådan laddinfrastruktur, så perspektivet kring destinationsladdare är fokuserar 

mycket på att möjliggöra laddare för bilägare. 

Vi går ut och erbjuder t.ex. parkeringsbolag att ha en kampanj igång där de går ut och vill ta 

in intresseanmälningar. De vill få kartan klar för att se vilka av deras parkeringar ska 

elektrifieras i första hand, var det finns mycket intresse.  Ungefär är det så det funkar när t.ex. 

Göteborgs energi är ute också. Man försöker hitta strategiska ytor där det finns en 

strömförsörjning som kan klara av laddning. 

Det är väldigt viktig att man lägger den puzzel ordentligt för att kvalitetsindikator på en 

laddningsinfrastruktur inte ska vara hur många stolpar det finns i en stad.  

Så kvalitetsindikator ska inte vara i min mening antal laddpunkter utan den måste lägga kring 

användare ladd punkter, sätter vi ladd punkter då ska man lägga dem där dem faktisk används. 

För parkeringsbolaget energi så är det de bolag som själva lägger det puzzlet men 

Trafikkontorets roll, vi är process ring el mobiliteten och vi driver, kommunicerar, den 

övergripande system perspektivet med uppdelning snabbladdning infrastruktur och 

destinationsladdning med prioritering hemma laddning framför annan destinations laddning 

så att sen lägga puzzel det gör privata aktörer. Ingen vill sätta en ladd stolpe son sedan inte 

ändvänds men dem gör inom ramen för ett system som trafikkontoret är ansvarig.  

Vi sätter inte laddpunkter på gator och mark utan vi vill ha bort både parkering och 

laddningsstationer från gator och sätta in i parkeringsanläggningarna., Så åter igen det finns 

inga raka eller enkla svar. På ett parkeringshus så är det ägaren, operatören för 

parkeringshuset som är ansvarig för om det huset ska eller inte elektrificerad. Men där är 

Trafikkontoret rådgivande och ger liksom system perspektivet.   
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Destinationsladdning är den form av laddning som görs på platser som elbilsföraren besöker 

för att uträtta vissa ärenden.  

 

Vilka planer finns i framtiden för laddningsstationer i Göteborgsområdet? 

Det finns lite olika svar på den fråga, om man ser just laddpunkter så ska ladd- infrastrukturen 

möjliggöra elbilsintroduktioner. De ska inte stå i vägen och åter igen så tittar vi på hur vi når 

en gynnsam infrastruktur och då behöver vi lösa ganska många frågeställningar kring vad gör 

vi de gamla landtingsområde som inte har parkeringar till sina boende, typ halva Majorna är 

exempel på sånt området där det inte finns så mycket parkering. 

Vi behöver fortsätta som vi ser snabbladdning som ett komplement till ett primärt system 

destinationsladdare vid hemmet, alltså bilens hem. 

Göteborg Energi kommer under 2017-2018 sätta upp, jag tror att de räknar med 260 

destinationsladdare.  

Parkeringsbolaget har räknat högre, de räknar med 5000 destinationsladdpunkter kommande 

3-4 år perioden.  

Men de siffrorna säger inte så mycket. Vår ingång är att det finns ett behöv av laddning så 

ska vi som stad möjliggöra det. Jag jobbar inte med dem här frågorna utifrån att staden har 

ett ansvar att förse bilister med laddningsinfrastruktur, det ser jag inte att vi har det ansvaret 

för. Däremot så har vi ett ansvar att förbättra luftkvalitet i staden, att minska buller-

situationen att minska trängsel generell. En elbil är fortfarande en elbil att den tar lika mycket 

plats så vi har ansvar att förbättra livskvalité. I statsmiljöer är en elbil ett verktyg för att 

förbättra situationen på flera områden men vi har inget direkt ansvar för förse en grupp 

bilister med ladd infrastruktur det är fortfarande drivmedel det handlar om, med ändå har 

elbilar väldigt många positiva effekter så det klart att vi ska jobba dem.  

Med start i augusti och ungefär ett år framöver kommer vi jobba tillsammans med ganska 

stor samling av aktörer jobba fram ett värd plan för el mobilitet vart vi vill 2035, vart vi skulle 

ha kommit 2035 och vilka är stegen på vägen dit och vem ska göra vad. Så hur vi sätter 

gränssnittet och hur ambitiösa ska vi vara, så en sådan strategi kommer vi jobba fram också 

till sommaren 2018. Vi har börjat och vi har tillsatt en projektledare som ska göra det som 

börjar i augusti och då kommer själva arbete börja som planer och design av en sådan process 

har vi arbetat fram, men själva arbetet sätter igång i hösten.  

Hur går ni tillväga för att bygga upp infrastrukturen? 

Om vi tittar på de kommunala bolag som sätter in laddinfrastrukturen, det finns fler 

egentligen det finns många fastigsägare som är kommunala som också äger 

laddningsinfrastruktur i stadens flotta.  V har ganska många elbilar och de behöver också en 

laddinfrastruktur som är knuten till arbetsbibare förvaltningarna eller bolagen.  

Men ser man det publika laddningsinfrastrukturen så handla mycket om intresse från 

allmänhet eller elbilsägare användare var är det relevant att sätta laddinfrastruktur också 
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strategisk är den här anläggningen eller parkering lämpligt ur systemet perspektivet att 

elektrifiera eller inte. Så någonstans så kommer signaler, ok här har vi ett antal parkeringar 

som behövs sätta laddning på och då för man respektive bolag skaka av det finns det ett 

intresse är det smart att elektrifiera och så nästa steg så finns det en servis som klarar av en 

laddinfrastruktur, var står den närmaste elskåp och alla dem här vanliga.  

Göteborgs Energi sätter in väldigt många privata kunder och affärskunder som vill ha 

laddningsinfrastruktur för sina kunder, det kan vara matkedjor eller privata parkeringshus.  

Hela den här elinstallationens process ser olika ut beroende på en mäng omständigheter. Men 

någonstans så kommer signalen att här skulle vi kunna sätta laddning. Då är det smart då tar 

respektive bolag ställning till det, och där är trafikkontoret någonstans då vi som sätter 

stadens önskan kring ytan, har staden ett intresse att elektrifiera den här ytan eller har vi inte.  

Det finns ett kommunalt fastighetsbolag som heter Familjebostäder som ingår i en 

kassakoncern med andra kommunal fastighetsbolag som har väldigt många hyresgäster i stan, 

och Familjebostäder har tagit ett beslut på att de ska erbjuda laddning så fort en hyresgäst 

önskar få en laddpunkt, om det är teknisk möjligt ska Familjebostäder erbjuda en laddplats. 

Jag tror att på sikt kommer alla fastighetsbolag kommer gå den vägen.  

Om man ser Göteborg Energi som har en stor mängd privata kunder, så är det en sälj- 

organisation som är ute och träffar kunder dagligen och de jobbar på en konkurrens marknad 

Det finns runt 20 leverantörer med laddningsutrustning i stan som alla konkurrerar med 

varandra. Det finns också så att Trafikkontoret inte Göteborg Energi utan de 

parkeringsbolag som nu kommer ut jättemycket de har upphandlat sin utrusning som vilka 

kommunala aktörer som helst., Det blir en privat leverantör av utrusning av deras 

uppfattning och det också viktigt att det finns en marknad som börjar sätta sig och som ska 

fungera. Så Göteborg Energi är en aktör bland många andra, så om man tänker en privat 

ägare av ett parkeringshus kan jag tänka mig har ganska många intressenter som vill lägga 

laddinfrastruktur i deras hus. Göteborg Energi är ganska intressant men det är en 

säljorganisation som är ute och träffar potentiella kunder och sen matchas de mot ens behov.  

Vad är styrande för framtida planer? 

Det som är styrande är att gynna behovet och om möjligt göra el infrastruktur och ingen ska 

stå i vägen för att kunna skaffa en laddplats. Tillsammans med många aktörer ska vi bygga 

en strategi i en färdplan för el mobilitet.  

Det går ganska fort att bygga nya anläggningar när det kommer ett önskemål som exempel 

P-bolaget. Det första de gör är att se hur elen ser ut och då pratar man med elnätsägare 

Göteborgs Energi Nät AB., De ser hur elförsörjningen ut och var närmast elskåp finns, om 

allting funkar om man inte behöver gräva 500 meter utan det går att lösa då kan en installation 

gå jättesnabbt. Det kan ta två månader hela för hela processen men det kan ta längre tid om 

t.ex. nätet inte klara av att sätta en laddpunkt då får man komma på andra lösningar. Det kan 

vara att det är långt gräv jobb så att investeringen blir väldigt hög.  Det kan vara en mängt 
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frågeställningar men tanken är att sätta laddsystemet, så nu parkeringsbolaget har en 

hantering hur de ska gå till väga när de har en förfråga för laddinfrastrukturen.   

Vilka hinder stöter ni på processen att bygga upp infrastrukturen? 

Det finns jättemånga hinder. Det är en ny infrastruktur och det många aktörer som måste ta 

ställning till om vi ska göra någonting eller inte. Så tar du fastighetsägare som exempel, det 

är egentligen fastighetsägaren som är ansvarig att leverera drivmedel. Vem ska göra det? År 

det parkeringsbolag som ska göra det? Att sätta gränssnittet vem gör vad. På en lite stor skala 

det är klart att det fortfarande är ett hinder. Vi behöver ofta resonera ganska länge med olika 

aktörer just kring vad om är er roll i relation för elbilsintroduktionen.  

Investeringar laddningsinfrastrukturmarknaden genomgår en förändring nu. Från att 

laddningsinfrastruktur, hårdvaran har varit väldigt dyrt och väldigt kostnadsdriven så 

kommer fler och fler lösningar där hårdvaran är väldigt billigt men att man tecknar sig på en 

tjänst med en månadskostnad.  Man kan jämföra med bredband, det börjar bli mer 

bredbandsmodell så om man tecknar upp sig på ett abonnemang och så får man modemet 

på köpet. Det ungefär samma sak här, där man får ladd boxen på köpet eller som ett 

självkostnadspris. Tidigare investeringar har varit väldigt höga för själva hårdvaran men det 

har börjat förändras och sen är investeringskostnader såsom gräv jobb jättedyrt, så 

investeringskostnader är ett hinder. 

Om man tar parkeringsbolagen till exempel så de kommer aldrig att sätta upp en laddpunkt 

utan att allt görs i minst grupper av 4 för att när man ändå gräver så är det lika bra att sätta 

upp några stycken.  

Det finns lite juridiska hinder för fastighetsägare till exempel när de ska debitera elen som 

säljs, det finns lagstiftning som är inte anpassad för el mobilitet utan som kräver att man ska 

kunna debitera för olika delar.  Man måste vara certifierad eller registrerad som elhandlare 

och det är många som inte gör det och det är en lagförändring på gång till 2018 som kanske 

kommer lösa det problemet.  

Så juridik kan vara ett hinder, okunskap kan vara ett hinder: Om man ser många BRF så finns 

det en stor okunskap för denna infrastruktur när det gäller kring, Många gör det svårare för 

sig använda det egentligen är och många ber sina styrelser som kanske är inte så intresserad 

av denna typ av infrastruktur eller tjänster på sina parkeringar utan hellre skulle vilja låta bli. 

Det saknas objektiva aktörer på marknaden, om vi tar BRF igen så behöver de ta in offerter 

från leverantörer, utan att de vet vad det är de behöver fråga om. Vilka frågor de behöver 

ställa eller vad som är viktigt för BRF att få svar svara på. 

Jag tror att vi som stad kan göra stor nytta om vi kan sätta ett system om vi är en objektiv 

bollplank för styrelse och kan säga nej ni behöver inte 22kW laddare som kräver att ni gör 

att ni uppgraderar servisen för 150 000 utan det räcker att ni går på 3,7 och får de ut en högre 

nytta per nedlagt krona.  
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Så det finns ganska många hinder, men många hinder kommer vid en infrastruktur som vi 

inte är vana att hantera. Vi behöver hitta våra roller och det är övertygande att om vi gör det, 

att vi på väg.  

Göteborg Energi har fått åtta miljoner från klimatklivet, total 16 till 18 miljoner och de 

kommer att sätta upp 14 snabbladdare och 260 destinationsladdare. 

Snabbladdare är anslutna till högtrafikerade stråk på olika parkeringsplatser. Snabbladdare 

kostar och där har Göteborg Energi, Fortum och Vattenfall olika prismodeller det brukar 

kosta en till par kronor per kW. Om man ser på destinations laddning så  kan det variera 

väldigt mycket beroende på vems infrastruktur är.  

Det finns några destinationsladdningar som är gratis att ladda på parkeringsplatser. På sikt 

kommer de inte vara gratis och det här är ett drivmedel: Vi har ingen ambition att bekostnad 

drivmedel, men jag tror att lösning kommer se ut som så att man till exempel är man kund 

på ett parkeringsbolag och så betalar man sitt tillstånd för att man för parkera. Om man 

skaffar en elbil så får man kompletterat parkeringstillstånd med tillstånd att l adda och då 

kanske det kostar 300kr i månad och så utav det så debiteras elen. Det kommer bli 

standardpris modellen. 

Just nu är många laddplatser gratis och vissa debiteras en schablonkostnad för el, till exempel 

Familjebostäder tar ett par hundra i månad för att ha möjlighet att ladda och sen debiterar 

de hur mycket det överförs.  

Det varierar lite i staden och det kommer göra för att det är så olika leverantörer som har 

sina priser, sina upplägg. Det vanligast skulle jag tro att man har en P- avgift och sen betalar 

man någon form av schablonkostnad för möjlighet att ladda. 

 Elhandlare kan få ta betal för elen som förbrukas, det är inte vem som helst som kan bl i, det 

är den lagen som är på gång om ett år.  

Att ta betalt för möjlighet att ladda för tjänsten, det kan man göra med att knyta överför 

energi utan att man är registrerat elhandlare det kan man inte göra. 

Man kan till exempel betala 10 kr i timme för parkera plus 10 kr i timme för att ladda, så 

betalar man 20 kr timme för både parkering och möjlighet att ladda. Men att ta betal för till 

exempel 5 kW kan man inte göra. Det kan bara en elhandlare göra. Det är där den juridiska 

problematiken ligger. Men att ta betal för tjänsten kan man göra utan problem, men inte 

knyta det med överförbar energi, då för man knyta till tjänsten att ladda. Det är något som 

vi behöver bygga kunskap kring denna fråga så att det inte blir ett hinder.  

Samarbetar ni med andra kommuner?  

Jag det gör vi, ganska mycket. Vi har ett projekt Stockholm - Göteborg, sen har vi ett projekt 

med kommunerna i Göteborgsregionen där vi informationsdelar hur vi som kommuner 

jobbar med laddningsinfrastruktur. Det gör vi projektform. Vi har ganska mycket samarbete 

och det har vi gjort ganska länge, vi pratar i olika sammanhang kring vad vi gör i Göteborg 

och hur vi tas andra.  
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Vi är ett projekt Stockholm/Göteborg/Malmö kring en sida som heter miljofordom.se. Där 

finns elbilar och en del i det samarbete. Sen har vi ett projekt tillsammans med 

göteborgsregionen som handlar om dela kunskap gällande kring just laddinfrastruktur.  

Vi har flera projekt i staden där vi sammanarbetar med olika aktörer, institut och forskning 

och offentliga förvaltningar till exempel trafikkontoret. Vi har ganska många andra projekt 

där vi jobbar med ganska många aktörer.     

Öppen fråga.  

 Jag skulle lägga till att vi behöver tunna när den här hetsningen att sätta ladd punkter överallt, 

det är bättre att fokusera att sätta ett system perspektiv där varje ladd punkt som sätt s upp 

har en nytta och att laddinfrastruktur inte ska vara ett hinder för el fordons introduktioner. 

Vi har två prioriterar punkter, hemma laddning och då är det mycket för bostadshus att lösa 

laddinfrastrukturen för och där är det superviktigt. Det andra är systemperspektivet att sätta 

en snabbladdningsinfrastruktur för att komplettera laddning och sätter där här utifrån vissa 

kvalitetskrav till exempel snabbladdning 50 kW och uppåt och i närhet anslut till tät eller hög 

trafikerade stråk. Så systemet in är jätteviktigt och det är någonting som jag skulle uppmana 

andra kommuner att tänka kring och att sluta hetsa kring. Det finns ingen sexigt i 

laddningsinfrastruktur, det finns inget egenvärde i att sätta ladd stolpar på varandra P- plats 

som har någon form av synlighet utan man måste tänka kring nyttan och man måste fundera 

kring varför man vill göra det här. Det är någon form av hygienfaktor som jag nämnde och 

vi har inget att ansvar att förse bilister med drivmedel men vi har ett ansvar att förse våra 

invånare med renare luft och mindre buller, så utifrån det perspektivet jobbar vi.  
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Bilaga D: Intervju Malmö 

Karin Caesar, trafikplanerare och Max Hanander, projektledare 

Vad jobbar du med? 

Karin: Jag har börjat här innan jul, jag jobbat på treans innan och det första jag gjorde på 

treans var att jag har suttit med ett arbete med, ta fram handledning för Sveriges kommuner 

och landsting om hur man ska hantera den här laddinfrastrukturen frågan., Så gjorde vi det i 

samarbete med Eva Sunnerstedt och Eva Lundkvist hos oss och SKL. När jag jobbar med 

det så insåg att det är ingen lätt fråga och det finns många synvinkel på det hela. När jag har 

börjat här på gatukontoret så har jag blivit biträdande projektledare för den här medtanken 

på att jag har innan blivit insatt så försätter vi med det nu. Så även om man har jobbat 

intensivt med det så är det fortfarande jobbigt att begripa det här.  

Max: Det är ganska komplex, Karin och jag har jobbat ihop tidigare som konsulter på  ett 

företag. Jag jobbar en del med luftkvalitets frågor, godstrafik frågor, logistik frågor. Men 

framför allt i nuläget så är jag projektledare för ett uppdrag som vi har fått från 

kommunfullmäktige här i Malmö. Som handlar om hur vi kan titta på hur vi kan påskynda 

någon form av utveckling av laddinfrastruktur i Malmö. Vilken roll kommunen kan ha i den 

frågan. Vi kommer försöka belysa det. Så detta arbete har vi börjat nu under våren och det 

har precis börjat. Jag har jobbat med miljöbilar ganska länge i olika sammanhang på 

kommunen men också som konsult och har jobbat med fordons frågor, gods frågor samt 

bränsle och drivmedel.  

Samtidigt så händer det väldigt mycket fort på den här fronten så att jag känner mig nästan 

helt utdaterad, det känns roligt att fördjupa sig igen.  

Vad har ni för utbildning?  

Karin: Jag läste tillcivilingenjör väg och vatten i Lund med inriktning mot trafik. Jag har 

jobbat med mycket parkeringsfrågor både behovsanalyser och även utformning, mycket 

parkeringsfrågor. Sen har jag kommit in på laddplatser.  

Max: Jag är statsvetare i grunden och har miljövetarexamen och har jobbat med trafik frågor 

i 15 år nu.  

Hur ser er infrastruktur ut för laddningsstationer idag i Malmö? 

Max: Malmö kommun har inga egna laddplatser för publik.  Vi har en del laddboxar och 

laddplatser för våra egna bilar. Vi har upp till 21-30 elbilar och dem laddar vi på natten och 

det gör vi på våra egna enkla laddboxar som vi har.  

När det gäller publika laddplatser har vi inga kommunala. Däremot så tittar vi alldeles nu på 

uppladning.nu där verkar finnas ungefär 35-40 laddplatser i Malmö och då är de fördelade 

på andra aktörer som har ställt upp och då är det parkeringsbolaget Malmö. Det är ett 

kommunalt bolag och det är gratis att ladda, dem har parkeringsavgift. 

Vilka planer finns i framtiden för laddningsstationer i Malmös område? 
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Max: Det är egentligen fortfarande ganska tidigt i processen som vi ser det och vi kanske är 

sena i jämfört med andra kommuner. Jag vet att Stockholm har kommit långt med sina 

strategier i sin utveckligt när det gäller laddinfrastruktur. Men vi har först nu i år fått anledning 

att ta tag i fråga eftersom vi har fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att belysa och 

fördjupa kunskaper på hur vi som kommun kan agera. Så vi är i väldigt  tidigt skede, då våra 

planer nu egentligen är att genomföra uppdraget och redovisa för politiken och sen är det 

lite upp till var politiska ledningar att bestämma hur de vill att vi ska agera.  

Karin: Vi ska ta fram förslag till riktlinje eller förhållningsätt som kommunen ska ha i den 

här frågan. Vi är generellt sett, vi är positiva att ha elbilar. Men frågan är lite hur kommunens 

roll ska vara i det här, för det är en ganska komplicerat med publika laddplatser på allmän 

plats.  

Vad ska vi använda kommunens mark till, ska vi låna ut det till laddplatser eller inte. Så vårt 

uppdrag handlar mycket om att ta fram riktlinjer för hur vi ska uppmuntra våra elandvändare 

av elbil, förbättra förutsättningar för dem. Ur kommunens roll kan vi inte göra vad som helst 

som kommun.   

Max: Vi har fått ett år på oss så vi ska rapportera nu till politikerna i slutet av detta år och då 

får vi ge dem förslag på olika vägar att gå och sen är det politikerna som avgör hur dem vill 

att vi ska agera.  Men det som är tydligt nu för oss det är att om vi tittar på dem juridiska 

aspekten på den här så är det tydligt för oss att det finns en del komplikationer för en 

kommun när det gäller infrastrukturen.  

Vi har pratat med vår trafikreglerare som har hand om trafikföreskrifter och kartledning för 

trafikform. Vi har pratat med våra stadsjurister som nu idag har en expertroll när det gäller 

kommunallagen, landslagen och även ellagen där vi som kommun i nuläget ser vi att det finns 

ganska komplexa frågor som vi måste belysa innan vi kan välja väg. Men som vi ser det nu 

så finns det inte på kort sikt någon målsättning från vår sida att vi ska ha laddstolpar utan vi 

ser det i första hand en privat marknad ska tillhandahålla den här precis som andra drivmedel 

till exempel bensin bolag, vi har inga kommunala bensinstationen. Men jag vill inte säga för 

mycket eftersom vi har en utredning som på gång.  

Karin: Vi vill se vilka möjligheter vi har som kommun för att underlätta för elbilar. Vad är 

det för möjlighet och vad är det som är hinder för oss. Det finns lite olika inriktningar, man 

kan säga att en inriktning skulle vara att vi som kommun vi vill äga laddstationer och promota 

det för att vi ser det som ett bra syfte ur miljösynpunkt.  

En annan inriktning kan vara att vi ser det att privata aktörer som har infrastrukturer.  De 

kan visst sätta laddstolpar på vår mark men det finns hinder och vissa oklarheter om vad som 

gäller. En tredje väg kan vara att vi som kommun generell hjälper till och uppmuntrar och 

stöttar privata aktörer Vi kan komma med tips för att underlätta processen för bygglov om 

det behövs och så där, att vi har mer en stötande roll men att vi inte upplåter mark eller att 

vi inte äger stationer.  
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Max: Det finns lite olika tolkningar i den juridiska situationen. Stockholm har kunnat driva 

på mycket mer för att de har gjort en lite annorlunda tolkning av den juridiska sidan av det 

hela, där våra jurister och trafikreglerare har en lite mer återhållsam hållning så har Stockholm 

tagit en annan väg redan nu.  

En aspekt som jag tycket är ganska intressant är vilket syfte vi har att sätta upp publika 

laddstationer i stan idag. För att där vi i första har man bättre elbilar idag, de kan rulla 10-20 

mil. Vi vet också att våra körmönster generellt sett visar att vi kör mycket mindre en så varje  

dag så med den informationen skulle man äntligen kunna dra slutsatsen att vi behöver ladda 

bilar på natten alltså generell sett eller vid arbetsplatsen och därmed så skulle vi äntligen inte 

behöva så många publika laddstationer utöver där det finns vid arbetsplatsen och vid 

hemmet. Sen är det komplext byta i det sammanhangen i just storstad där vi har fler 

bostadshus som i vissa fall inte har parkeringsplats utan att man parkerar på gatan. Då börjar 

det bli problematisk. Jag svarade senast igår på en fråga från allmänheten, en kille som ville 

dra en sladd från sitt hus över trottoaren till sin ladd hybridbil och det tycker vi inte är 

lämpligt. 

Karin: Malmö är lite tveksamma till att använda allmän plats. Kan vi upplåta vår mark för att 

sätta upp laddstolpar? Det är där det finns lite juridiska oklarheter, olika tolkningar, där 

Stockholm gör en mer positiv tolkning och kan upplåta mark till laddstolpar men vi är lite 

mer osäkra på om vi rent juridisk faktiskt kan det. Vi är lite försiktiga, vi vill att man ska 

kunna byta fossilbilar mot elbilar.  

Max: Vi pratade senast igår, så länge vi byter ut äldre bilar mot elbilar så är det jättebra. Men 

från vårt perspektiv som i första hand har en målsättning som stad som ska öka sin 

kollektivtrafik vi ska öka cykeltrafiken och vi ska öka gångtrafiken så vi vill inte ha fler bilar 

i Malmö. Det är också något som vi tycker att det kan vara en risk om vi sätter laddstolpar 

att det blir enkelt att köra bil så fler väljer att köra bil i Malmö.   

Hur går ni tillväga för att bygga upp infrastrukturen? 

Karin: Det är det vi inte riktig vet hur vi ska gå tillväga.   

Vi har utgångspunkter för arbete där vi har jobbat dem viktigaste frågor som vi tänkte att vi 

måste ta belysa i den här utredningen.  

Vad är styrande för framtida planer? 

Max: Vi är i en politisk stor organisation det kan man inte komma ifrån.  Det är klart att 

politikers synpunkter är viktiga samtidigt så har vi hela tiden en roll som experter och nuläget 

är det den politiska aspekten som diskuteras ganska mycket.  Senast i veckan så vet jag att 

vår stadsjurist var på tekniska nämnden budgetkonferens och diskuterat just de här frågorna 

om kommunens roll och lite från juridiken och det gäller den här frågan att vi måste bygga 

laddplatser. Det finns ett stort intresse från samhället också. 

Vilka hinder stöter ni på processen att bygga upp infrastrukturen? 

Karin: Den stora knuten är lagstiftning och kommunens roll och hur vi får ihop det  



Kartläggning av kommunala utvecklingsplaner gällande laddinfrastruktur för elbilar 

 40 

Samarbetar ni med andra kommuner?  

Karin: Ja det gör vi lite gran, vi ska till en studieresa till Stockholm, vi har lite dialog med 

Göteborg och SKL.  

Vi har haft olika diskussioner, till exempel med Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi har 

olika synsätt att se på det hela, Stockholm de kör på medan Göteborg och Malmö är lite mer 

tveksamma när det gäller i största allmänhet. Ska vi som kommun erbjuda laddplatser eller 

inte, vi ser mer hinder än vad Stockholm gör. Så det har varit lite diskussioner för vilka 

tolkningar man gör. 

Öppen fråga.  

Max: Jag tror att det viktiga om 5-10 år är att vi ska ha snabbladdningsmöjligheter på stora 

stråk alltså när man reser på stora Europavägar t.ex. Malmö och Göteborg så man måste 

kunna snabbladda sin bil vid tankstationen: I övrigt så tror jag väldigt mycket på den här 

kommer bli en fråga som man måste lösa vid hemmet eller arbetsplatsen, sen tror jag att det 

kommer finnas ett antal publika stationer, de kommer mest att ha en symbolisk värde.  

Karin: Där har vi den stora utmaning, dem som bor i lägenhet inne i centrum som parkerar 

sin bil på gata, hur ska dem kunna ladda sin elbil.  
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Bilaga E: Intervju Borås  

Lennart Joansson 

Vad jobbar du med?  

Jag är VD på Borås kommuns Parkerings AB. 

Vad har du för utbildning?  

Jag är civilekonom  

Hur ser er infrastruktur ut för laddningsstationer idag i Borås? 

Det finns några stycken privata aktörer som har laddplatser.  När det gäller 

snabbladdstationer så har vi två stycken och det är Circle K som har en och så tror jag att 

det är Fortum som har en också.  

Ica city som har några stycken vanliga för sina kunder när man är och handlar.  Utöver det 

så har vi på Parkeringsbolaget 4 stycken parkeringsanläggningar med 2 laddplatser i varje 

anläggning.  

Vi försöker att skylta laddplatser så att det inte är andra bilar parkerar där, men v i kan inte 

bötfälla någon som ställer sig på en sådan plats. Det tillåter inte regelverket.  

Vilka planer finns i framtiden för laddningsstationer i Boråsområdet? 

I år så har vi tänkt att vi ska utöka antalet anläggningar som vi har laddplatser på med 

ytterligare sex anläggningar och som kommer ha minst två laddplatser på varje anläggning. 

På vissa lite större så blir det fyra, vi har tänkt placera dem så att det blir som en cirkel runt 

city kärnan. Så nästan från vilken väderstreck man kommer in till stan så ska man lätt hitta 

ett parkeringsområde som har nån form av laddplats. Jag och vår servicechef jobbar med var 

vi lägger laddplatser.  

Vi har inga laddplatser innanför ringen eftersom våra politiker vill att vi ska sträva efter att 

ha noll bilar inne i stan, sen kommer kanske inte det gå, men på sikt så vill man helst ha det 

så. 

De laddplatser som har satts i år kommer bli klar i höst vi har redan satt igång arbetet med 

de här, så vi har ju varit ute och identifierad de anläggningar som vi ska vara på, vi  håller på 

titta på strömförsörjning och identifiera de Sedan har vi tagit kontakt med leverantörer utav 

hårdvara och entreprenörer som ska gräva och ordna detta så någonstans under sommar 

halvåret så kommer det lösas här.  

Det här är ett loppande projekt så att tanken är att det här ska försätta uppbyggnaden varje 

år. Sen försöker vi titta som det är nu så ska vi bygga ut ungefär tio platser om året till att 

börja med men blir det tryck och vi märker att det blir en efterfrågan då kommer vi öka 

uppbyggnadstrakter så blir det fler som får möjlighet. Idag så har vi ungefär 140 elbilar i 

Borås och det vet vi på grund av tillståndet som vi har, sen kan det finnas en del gamla elbilar 

så max 200 elbilar: Det ganska så bra ökning för bara ett par tre år sen så va r vi nära ett 

ensiffrigt antal 
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Vi kör elbilar i vår verksamhet, vi har två stycken rena elbilar och en elhybrid. Så alla vår 

vakter som är ute och vaktar så åker de elbilar Vi laddar våra bilar i ett garage där bilarna står 

i på nätterna och där laddar vi då och sen har vi stödladdning här i kontoret också på vår 

egen P-plats där har vi vår ladd möjlighet. 

Vi har haft diskussionen om att lägga nya laddplatser med privata aktörer som t.ex. Vattenfall 

och Fortum. När det gäller Vattenfall har de varit intresserad att komma till Borås i den 

centrala delen med snabbladdplatser.  Vi hade ganska långa diskussionen med dem i höstas, 

vi gav dem allt underlag som dem behövde. När det gäller övrig normal laddning så har vi en 

dialog litegrann med de här aktörerna, men vi har inte kommit i mål med någon eftersom det 

beror på lite på tiden så har vi tagit lite initiativ själva.  

Hur går ni tillväga för att bygga upp infrastrukturen? 

Vi tittar på vad vi har för centrala parkeringsplatser som är lämpliga och hur ser 

strömförsörjning ut på de platserna. När vi har identifierat det så handlar vi in dem stolparna 

som behövs och så etablerar vi dem på platserna. Borås elnät äger elnät i Borås.   

Vad är styrande för framtida planer? 

Det är politiker som har den intentionen att värna och det jättebra intentioner.  Grundtanken 

är toppen som finns i detta.   

Vilka hinder stöter ni på processen att bygga upp infrastrukturen? 

Ingen vill göra detta förutom vara politiker men det finns problem i den här och problemet 

är att man inte ger marknad några förutsättningar som man behöver för att man ska kunna 

bygga ut den här i rask takt. Tyvärr verkar det som att det finns ingen insikt var problemet 

ligger. Problemet är ju helt enkel idag är det att ingen annan än elhandelsbolag får sälja 

uppmätt energi. Det här har varit ganska enkelt tror jag att kunna göra ett undantag för dem 

som skall etablera laddplatser runt omkring på olika ställen. Då skulle man kunna lämna 

tillbaka pengarna till dem, men idag är inte så säkert att man får ta betalt överhuvudtaget om 

man inte är ett handelsbolag.  

Det här är ett stort bekymmer så det innebär ju då att vi måste skänka bort energi för att vara 

på den säkra sidan och det här är inte bra för samhället., Det bra för dem som är elbilsägare 

men det inte bra ur den aspekten att man vill ha snabb utbyggnadstakt med detta.  Och då 

säger vi att man kan få bidrag och det är väl bra att man kan få bidrag till hårdvaran men sen 

all ström och energi som kommer gå åt till detta, den måste vi skänka bort och enda gången 

som är det helt ok att man inte behöver tänka på att spara energin, för att det ska man göra 

i samhället i övrigt. Det är det när det gäller den här elen till elbilar då är det inte värt 

någonting då är den värd noll.  

Där har vi problemet idag och det är bara elhandelsbolag som får ta betalt. Vi har 

diskussionen med lokala aktörer med dem är ointresserade att göra detta och då kvarstår det 

här att antingen görs ett jätteavtal med Vattenfall eller Fortum men då är det så stora avtal 

och vi har inte kunna komma i mål än. Ska vi göra någonting så får vi stå för det själva i liten 

omfattning och så får vi bjuda på strömmen. 
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Den här är ett problem och framförallt vi som parkeringsbolag har inte det riktiga kunnandet 

för de här sakerna. Tänk ett bostadsbolag eller en fastighetsägare har inte det här kunnande. 

De som har kunnande är det elbranschen men de tar inte det här riktiga ansvaret, där har du 

ett stort problem. Om du jämför hur ser det ut i Norge kontra Sverige så har utbyggnad 

kommit mycket längre i Norge och det beror på att en stor del av elbolagen vars produkter 

vi pratar om har tagit ansvaret mycket längre. Vi har inte den strukturen här i Sverige och det 

är synd, jag tycker verkligen att vi skulle jobba för att få ut den här infrastrukturen på rätt sätt 

men vi måste ha rätta förutsättningar för det hela. 

Elnätbolagen får inte sälja energi därför tar inte de det här ansvaret. De som egentligen har 

infrastrukturen som äger infrastrukturen där det naturligaste skulle vara att de jobbar med 

den här frågan och bygger ut det i den infrastruktur som de redan äger och som är deras 

uppdrag. Nu blir det jag som är parkeringsbolag ansvarig som ska jobba med deras 

infrastruktur för att bygga ut den styrelse på bostadrådsförening ska också jobba med deras 

infrastruktur och det beror just på att de själva inte får sälja den här elen utan det skall vara 

elhandelsbolaget som får göra detta och där har du ett system fel som gör att det är väldigt 

svårt att få stora volymen på den här. 

Det är lagstiftningen som behövs ändras och vi är så små aktörer så det är ointressant och 

lyssna på oss. Vi har poängterat detta till vår ägare, Men ifrån oss som litet företag till 

lagstiftarna är det ju ljusår emellan Vi når aldrig upp och den här är inget för oss en stor 

viktigt fråga. Vi har andra frågor som är våra viktiga frågor. Men de gångerna som vi har varit 

på seminarium som berör detta så är det en som fråga som ingen vill ta i, jag har till och med 

ringt runt till alla myndigheter som är berörda utav detta och vill diskutera fråga och ingen 

vill ta i frågan överhuvudtaget för den är jätte känsligt för att det handlar om politik.  

Elbilsägare betalar inte sin energi och det precis det som är problemet att det är någon annan 

som betalar. Elhandelsföretag har inte varit intresserade att bygga laddplatser och då står man 

sig lite slätt, då blir det så för man säger som så då bjuder vi på det. I våra anläggningar har 

vi tagit det beslutet. Då bjuder vi på det, våra politiker har tagit det besluten att bjuda på det. 

Och det går bra så länge det är en liten skala, men den dag när merparten av alla bilar är 

elbilar och ska tanka sin el då är det ganska mycket ström och ganska mycket pengar som 

måste man bjuda på varje dag, då är det frågan hur länge det kommer vara ok att man bjuder 

på strömmen. 

En bränslebil l tankar och betalar för sitt bränsle och en elbil laddar sin bil gratis och det 

kanske är så det ska vara men då får man ta det beslutet. Idag blir det en konsekvens, inte ett 

aktivt beslut och det väldigt skillnad. Tar man ett aktivt beslut som säger alla bilar som går 

på något annat drivmedel än el ska subventionera elbilsägares energiförsörjning då är det jätte 

bra.  Men de besluten finns inte idag utan det besluten blir det som en konsekvens utav den 

lagstiftning vi har idag. 

Det här är det största hindret för att bygga infrastruktur. Alla de andra hinder är lätt att 

överbygga, det här är det enda hinder som vi inte kan komma förbi.  
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Samarbetar ni med andra kommuner?  

Inte i den här frågan. Det är en så liten fråga så att det är inget som man jobbar med så att vi 

har jättefokus på utan att det ligger som en del utav en mindre del av verksamhet.  

I det skedet som vi ligger nu när det gäller laddplatser så gäller det att hantera utbyggnaden 

varsamt och varför säger jag det? Det säger jag beroende på att om du tittar på den tekniska 

utvecklingen när det gäller drivmedel på fordon så det som har kommit nu som börjar bli 

stort det är vanliga elbilar med batterier. Men du har ett problem, ett miljöproblem som är 

gigantisk om du ska ersätta alla fossilbränsle fordon med batterifordon. För att batterier idag 

är de som är kommersiella de som vi känner till. De byggs ju på metaller som är ont om i 

världen och du kommer ha ett skrotberg av batterier som är gigantisk om ett antal år om du 

ska göra på det sättet. 

För att komma runt de problemen så har tekniken för att driva fordon tagit ett steg till och 

de här bränslecellsbilarna som har kommit och de är precis i sin linda och de har kommit ut 

de allra första kommersiella exemplaren. Bränslecellsbilar är bilar som driv av vätgas som 

driver motorn som i sin tur driver bilen. De avgaser du får är vattenånga så det är helt rent 

så det finns en risk idag med att bygga upp för mycket laddplatser och att det kan bli så här 

att man lägger massa investering i den här infrastrukturen och så blir det samma med dagens 

elbilar som det blev med etanol bilen, att rätt som det var så var det så vara det är helt 

ointressant. 

Då står man där med stora investeringskostnader för en infrastruktur som man inte har nytta 

av för att man har kommit på att flexibilitet med vätgasbil är så mycket större än vad det är 

med en elbil. Jag kan inte säga att det blir så men läser man lite granna om vad som är på 

gång att hända inom det här området så är värdet för att det sker en utveckling hela tiden så 

det är bra ha med sig lite granna i tanken för att det kan bli väldigt dyrt om man investerar 

sig fast i någonting som kanske inte räcker så många år framåt i tiden, så det är därför bra att 

ha lite balans tror jag det är viktigt. 

Öppen fråga. 

Den största utmaning att bygga laddstationer i framtiden är dimensionering inom elnätet runt 

omkring i samhället. Ska det här bli att dagens elbilar ska vara normen i framtiden då måste 

man bygga ut el infrastrukturen på en helt annan sett än vad man har idag och då kommer 

inte elnätet att räcka till överallt.  Då måste det till väldigt mycket förstärkningar i elnäten. 

Då för att bygga nya stationer och ledningar och väldigt mycket i infrastrukturen. 

Ledningsnätet kommer att påverkas. För att det inte är alltid som parkeringsplatserna är 

belägna på stället där man har väldigt god tillgång på ström. Historisk sett så har det varit så 

här om man behöver ta ström till så har det varit till lite belysning och någon gång P- automat 

men helt plötsligt så ska du kanske ha flera hundra bilar som ska laddas.<<Då krävs det 

väldigt kraftig ström som ska försörja de här bilarna med det, så det kommer. Jag tro att det 

kommer vara en riktigt stort utmaning för framtiden. 

Elbilar i framtiden  
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Jag tror att oavsett om det är dagens batteridrivna bilar eller om vi gått över till 

bränslecellsdrivna bilar så tror jag att elbilar kommer ha en helt annan plats i trafikmiljön än 

vad dem har idag. Förhoppningsvis är det som har varit långt bort på någon viss. Det finns 

så mycket fördelar samtidigt som det finns problem som man måste lösa, men det är inte 

hållbart att hålla på köra fossildrivna fordon allt för länge till. Det säger ju också att våra 

politiker säger samma sak egentligen att man måste växla ut det här på något sett.  

För att stödja el bilar  

För att stödja elbilar, vi har som vi kan göra i vår verksamhet något som inte med laddning 

att göra. Det är det att idag så kan man ansöka om ett elbilstillstånd hos oss om du köper en 

ny elbil så kan du komma hit och söka. Det och då kan du få ett tillstånd som gör att du kan 

få parkera på våra anläggningar innanför city ringen gratis i två år just beroende på att du 

investerar en elbil och då åker du miljövänligt och så vidare då. Men ska du ladda en elbil då 

kommer du ställa dig utanför. 
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Bilaga F: Intervju Trollhättan  

Anders Martinsson  

Vad jobbar du med?  

Jag jobbar på Trollhättan Energi, jag är anställ på marknadsavdelningen och vårt uppdrag är 

att ta hand om kunderna på alla sett. Jag jobbar som affärsutvecklare och projektledare där 

jag tillsammans med mina två chefer tittar på det här med laddningsinfrastruktur i 

Trollhättans kommun, vad vår roll är. Vi tar fram ett underlag eller en undersökning om vad 

Trollhättans Energi ska göra i Trollhättans kommun för att vi ser att det kommer mer och 

mer elbilar. Det sätts mål, det gör det på nationell nivå, regional nivå och kommunal nivå att 

vi ska vara fossilfria 2030 och för att uppnå det så måste saker och ting hända nu. Vi har 

börjat jobba med detta i oktober i fjol.  

Vad har du för utbildning?  

Jag har läst en utbildning i Göteborg som heter företag säljare.  

Hur ser er infrastruktur ut för laddningsstationer idag i Trollhättan? 

Det finns inte många, vi på Trollhättans Energi byggde en snabbladdstation, en av dem första 

i Sverige 2014. När vi tittar tillbaks nu så har det hänt väldigt mycket på 

elbilsladdningsinfrastruktur marknaden. Vi ser att det håller väldigt bra fortfarande och vi 

har ungefär 10 till 13 laddningar per dag och de är gratis., Det k lart att detta hänger ihop 

också.  

Det finns några få laddstolpar i Trollhättans kommun ungefär 8. Det finns mer i kommunala 

bolag t.ex. Trollhättans stad, Trollhättan tomt är Trollhättans kommuns ägna fastighetsbolag 

som finns ute på Innevatum till exempel, de äger mycket där ute och det går att ladda på 

vissa av dem som privatperson. På kommunhuset finns det två stolpar som vem som helst 

kan ställa sig på och ladda gratis. Men man får betala en parkeringsbiljett. Men det är platsbrist 

så alla platser är alltid upptagna. 

Vår snabbladdnig har vi på Överby köpcentrum. Vi har lite föreskrifter att det är elbilar som 

ska stå där, man ska ladda max upp till 45 minuter och det är ingen parkeringsplats utan det 

är en laddplats. 

Vilka planer finns i framtiden för laddningsstationer i Trollhättans område? 

Vi har precist beslutat att avsätta ganska mycket pengar i vårt egna bolag. Det här är inte 

kommunens pengar. Det vi ska bygga ut är de publika normala laddplatserna runt om i stan 

och det har jag jobbat med att identifiera var kan det vara bra att sätta dem någonstans., Hur 

mycket ska det vara och vad kommer det kosta och så vidare och där är vi nu. Vi har planer 

på att bygga ungefär 100 laddstolpar i år och vi vill ta ett gemensamt ansvar att bygga ut 

laddinfrastrukturen, så tror vi att det kommer vara möjligt att driva så att flera kan köpa en 

elbil istället för en fossilbil.  

Av de 100, en del kommer vara publika stolpar och vi kommer sätta en del till företag och 

bostadsföreningar. Vi kommer ta betal för alla dessa laddplatser. 
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Det är vi som bolag som tar det ansvar, men vi samarbetar de andra kommunala bolag son 

Eidar, Trollhättans Stad och även Tomt. Vi ligger under staden och staden är vår ägare,  men 

vi är också ett aktiebolag, så vi gör lite grann som vi vill kan man säga. Sen är det vår plan att 

under hösten och vintern gå ut med ett koncept att erbjuda till alla. Det kan vara företag, 

bostadsföreningar och det kan vara villa kunder. Alla behöver ladda på något sätt. Det finns 

många olika typer av laddningar och behov, och där har vi mer ett affärstänk. När vi säljer 

till dem så ska det vara affären och tittar vi på de publika så är det mer ett samhällsansvar. Vi 

tänker det här är någon bra affär men vi tänker att någon måste göra det och då tänker vi att 

det är vi som ska göra det. 

Hur går ni tillväga för att bygga upp infrastrukturen? 

Vi kommer först identifiera en plats där vi vill sätta laddplatser och sedan måste man be om 

lov. Vem är markägare och efter det då behöver vi veta vilket hårdvara ska vi sätta, vilket typ 

av laddstolpe. sedan behöver vi hitta någon som ska göra det, en grävare, en som 

projektledare som lägger när elkablarna från el mätning till el servicen som installerar det. 

Sedan behöver vi någon som tar hand om underhåll. 

Sedan handlar om hur vi ska ta betalt för detta och vem anordnad det och där sitter jag Vi 

som bolag får hjälp, och vi tar in konsulter eller tar in total entreprenörer, 

Vi har handlat upp en operatör av en de stora man brukar säga i branschen, Fortum, Charge 

drive, Vattenfall, In charge, Clever och även Eon är på vägg in också.  

Vi har varit ute i media och press relise och onsdag den 3 maj så har vi ett öppet hus där vi 

har bjudit in jättemycket folk. Där vi har vår första kickoff där allmänheten ska ta del av 

planer och vilken roll vi vill ha, hur lång tid det kommer att ta. Hur vi tänker bygga ut framåt 

så där marknadsför vi och det har varit ett väldigt starkt varumärke i kommunen så alla 

känner till oss då. 

Efter det kommer vi att bygga de publika stolpar och det kommer också ge marknadsföring 

för oss. Vi vill att om en medlem i en bostadsrättsförening köper en elbil då ska de tänka på 

Trollhättans Energi. För att vi har redan alla kunder i Trollhättan fast med lite andra affärer 

t.ex. att vi levererar el, vattenavlopp, sophantering. 

Vi spelar mycket på det lokala och vi är inte lika mycket vinstdrivna som hade varit en annan 

aktör, så vi hoppas att folk har förtroende för oss och vi får visa att vi kan även om det är ett 

nytt område för oss   

Vad är styrande för framtida planer? 

Det är vår ägare om de kommer med någonn sorts direktiv så att nu behöver vi göra så här, 

men annars så försöker vi hålla koll på marknaden. Vad bedömer vi att det finns för behov 

framåt när det gäller elbilar. Där vill vi ta ett stort ansvar att bygga jättemycket stolpar även 

om det finns ganska få bilar men att vi ligger ett steg före. Sen blir det så att efterfrågan på 

kunder kommer styra också om vi ska dra när våra visioner eller om vi ska öka våra visioner. 

Till en viss del är den marknadsstyrd. 
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Vilka hinder stöter ni på processen att bygga upp infrastrukturen? 

Det största hinder som jag har stått på det är egentligen att det inte är så många andra i stor 

skala som har gjort det tidigare. Vi trodde det och vi har fått hjälp från andra  kommuner och 

energibolag som vi har pratat med men det är ingen som är självklar utan det känns lite grand 

som att man måste uppfinna hjulen igen. Det är en bransch som är lite omogen kan man 

säga. Sen är det alltid pengar och beslut och det verkar som att det är vi som ska göra det 

eller inte eller så ska någon annan göra det och så vidare. 

Vi har sökt bidrag från klimatklivet för vår interna laddstolpar som vi tänker bygga och vi 

har gjort två olika ansökningar. Sen har vi planer att söka för alla de publika vi tänker bygga.  

Samarbetar ni med andra kommuner?  

Det kan man säga att vi gör, när jag började med detta så ringde jag runt till andra kommuner 

och framför allt energibolag och frågade hur de hade gjort, vad de har tänkt på. För att vi 

inte är konkurrenter på någon sett heller. Jag har pratat med Umeå Energi, Skellefteå, 

Göteborg Energi, Alingsås Energi, Kalmar Energi, lite samlat med Vänersborgs kommun. 

Sen finns det ganska olika forum där vi är i väg på lite seminarier eller konferenser och där 

man träffar en massa andra folk, organisationen som jobbar med detta t.ex. Power Circle de 

är vi partners till och de hjälper oss i detta jobb.  

Öppen fråga.  

Jag tycket att om vi ska klara det målet som har satts, så måste man ha tydliga riktlinjer för 

att hjälpa sådana som oss som bygger ut el infrastrukturen eller om det är kommuner eller 

privata aktörer och även hjälpa till och dra elbilsbranschen framåt. Så när att det säljs bilar 

ska det vara enkelt att köpa och välja en elbil. Då kommer vi klara av och lyckas med detta. 

Tittar man på Norge t.ex. de har varit duktiga på att ge incitament ifrån regeringen att det 

verkligen är billigt att köpa en Tesla och då gör folk det.   Vi har inte riktigt någon sådant här 

i Sverige. Gapet mellan att välja en fossilbränsle bil och en elbil eller en gasbil måste vara 

större annars kommer det här aldrig funka i slut ändan. Det handlar alltid om pengar, det gör 

det. Jag byter bil själv precis från en diesel och jag valde inte en elbil för att jag inte hade råd 

men jag valde en gasbil för att det hade jag råd med just nu, så hela tiden de ekonomiska 

incitamenten finnas tycker jag, där tror jag att det är väldigt viktigt för att vi  ska kunna lyckas 

i Sverige. 

Jag tror att 2030 har vi miljöelbilar. Här i Sverige lever vi ganska tryggt och har inte massa 

naturkatastrofer, vi har en bra luft en bra miljö. Men tittar man i Kina eller Indien där det är 

det en massa smog så de har verkligen problemet mitt framför näsan. Jag tror att det måste 

hända någonting väldigt snart. Så jag tror att vi kommer ha jättemånga elbilar. Jag hoppas på 

att man ska titta på andra former av drivmedel som vätgas och jag tror definitivt att det är 

billigare att köpa en elbil jämfört med bensin och dieselbil, frågan är om de kommer få lov 

av säljas.  

 


