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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av en förstudie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort med 
stöd från kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen. Förstudien går igenom 
möjligheter och svårigheter med att bygga ut laddplatser på utvalda pendelparkeringar i 
Västra Götaland. Syftet med förstudien är att ge underlag till en eventuell pilotstudie och 
att underlätta beslut om satsningar kring laddning och pendelparkering.  

Arbetet har bestått av litteraturgenomgångar och intervjuer med kommuner, 
energileverantörer, parkeringsbolag och leverantörer av laddtjänster.  

Rapporten ger ett kunskapsunderlag inför framtida beslut och presenterar de 
erfarenheter som har kommit fram, resonerar om vilka förutsättningar som råder för 
pendelladdning och ger några förslag på hur de kan hanteras.  

Det visade sig dock vara svårt att ta fram ett färdigt förslag till upplägg för laddning vid 
pendelparkeringar. Alltför lite data finns tillgängligt om laddning på befintliga 
pendelparkeringar. Förutsättningarna skiljer sig en del från annan laddning och det går 
inte att överföra erfarenheter från annan typ av destinationsladdning rakt av.  

Detta är de viktigaste slutsatserna: 

• Det finns flera tänkbara miljövinster med att erbjuda laddning på 
pendelparkering. Den mest uppenbara är att laddhybrider skulle 
kunna köras längre sträckor på el eftersom batterierna i sådana 
bilar endast ger 4-5 mils räckvidd. Det är också troligt att bilköpare 
kommer att uppfatta laddbara bilar som mer attraktiva i takt med 
att utbudet av publik laddning ökar och där kan 
pendelparkeringar vara ett bidrag. Man kan också tänka sig att fler 
arbetspendlare väljer att parkera vid pendelparkeringar istället för 
att köra hela vägen till arbetet om det går att ladda vid pendeln. 
Utifrån ett samhällsperspektiv kan man argumentera för att 
laddmöjligheter på pendelparkeringen är en del i ett hållbart 
kollektivtrafikerbjudande.  Hur stora trafikeffekter och 
miljövinster som kan uppstå i realiteten har inte gått att bedöma i 
förstudien. Det skulle behöva utredas närmare, exempelvis i en 
pilotstudie.  

• Inför ett beslut om att bygga ut laddning på pendelparkeringar 
behöver man utgå från att utbudet ska kunna växa långsiktigt 
under flera decennier i takt med efterfrågan. Det kräver en 
långsiktig finansieringsmodell som behöver utredas närmare. 

• Kostnaden för att erbjuda laddning vid pendelparkering kan bli 
påtaglig eftersom det krävs nya ledningsdragningar och kanske 
bättre elkapacitet. Det genomsnittliga laddbehovet är samtidigt 
måttligt eftersom de flesta bilägare kör korta sträckor till en 
pendelparkering och har då begränsat laddbehov. Om man 
parkerar under lång tid räcker det med lågeffekt och 
lastbalansering vilket gör att fasta kostnader kan slås ut på fler 
användare.  
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• Frågan om prissättning är viktig. Under studien fick vi 
indikationer på att en laddkostnad runt 3 kr per kWh kan ses som 
en form av övre gräns. Men redan vid den nivån kommer 
sannolikt en viss del av parkerarna avstå från att ladda. Vilken 
prissättning som är optimal för att få en hög användargrad 
behöver analyseras närmare. 

• Laddjänsten bör kunna aktiveras med appar, sms och liknande 
som inte är knutna till enstaka aktörer. Laddning bör vara enkel 
för både vanependlare och sällanresenärer. 

• Laddarna bör så långt möjligt placeras på de parkeringsplatser 
som blir belagda sist och en långsiktig strategi kan vara att 
undvika reserverade platser och istället installera en viss 
överkapacitet med laddpunkter. Det skulle kosta något mer men 
ger ett effektivare nyttande av parkeringsytorna och man kan 
minska eller undvika kostnader för parkeringsövervakning.  

Förstudien ger också ett förslag till hur en pilotstudie skulle kunna genomföras för att ge 
bättre underlag inför framtida beslut. En pilotstudie skulle kunna utformas för att ge svar 
på följande frågor: 

1. Vilket syfte skulle just laddning på pendelparkering fylla?  

2. Skulle laddningsmöjlighet på pendelparkering påverka 
benägenheten hos elbilsanvändare att resa kollektivt? 

3. Kommer laddningsmöjligheten att påverka deras val av 
pendelparkering, till exempel till en parkering längre från 
stadskärnan eller vid en zongräns? 

4. Hur skulle en laddtjänst utformas för att vara attraktiv för 
kunderna? 

5. Vad kan man säga om kostnader och finansieringsformer för 
utbyggnad och drift av laddplatser i olika lägen? 

6. Hur bör upphandling av elinfrastruktur och laddtjänster 
utformas? Vilka underlag och tillstånd krävs? Vilka roller behöver 
olika aktörer ha och hur involverar man dem? 
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Summary 
This is a feasibility study carried out by IVL Swedish Environmental Research Institute 
with support from Västra Götalandsregionen, a regional county administration in 
Sweden. The feasibility study goes through opportunities and difficulties in expanding 
charging stations at commuter park and ride sites in the county of Västra Götaland. The 
purpose of the study is to provide a basis for a possible pilot study and to facilitate future 
decisions on investments in charging infrastructure at park and ride sites. 

The work has consisted of literature reviews and interviews with municipalities, energy 
suppliers, parking companies and providers of car charging services. 

The report provides a knowledge base for future decisions and presents the experiences 
that have emerged, reasoning about the conditions that prevail for electric charging at 
park and ride sites and gives some suggestions on how they can be handled. 

However, it proved difficult to come up with a complete proposal for a strategy for 
establishing electric chargers at park and ride sites. Too little data is available on electric 
charging in existing park and ride sites. The conditions differ somewhat from other park 
places with electric charging, and it is not possible to transfer experience from other type 
of destination charging. 

The most important conclusions in the study are as follows: 

• There are several possible environmental benefits of offering electric 
charging on park and ride sites. The most obvious one is that 
charging of plug in-hybrid cars could make it possible to drive 
longer distances on electricity, since the batteries in such cars only 
provide 40-50 km electric range. It is also likely that car buyers will 
perceive rechargeable cars as more attractive as the supply of public 
charging increases, and to these chargers at park and ride sites can 
contribute. It is also conceivable that a larger share of commuters 
will choose to park at park and ride sites if it is possible to charge 
there, instead of travelling by car all the way to the workplace. From 
a societal perspective, it can be argued that charging options in park 
and ride sites should be part of the sustainable public transport 
offer. Though, how large benefits on traffic and environment that 
can arise has not been possible to assess in the feasibility study. It 
would need to be investigated in more detail, for example in a pilot 
study. 

• Before a decision is made to expand electric charging in park and 
ride sites parks, it is necessary to realize that the investments will 
have to continue for several decades, in line with a growing demand 
for chargeable cars. This requires a long-term financing model that 
needs to be investigated in more detail. 

• The cost of establishing charging in park and ride sites can be 
significant as investments in new electric infrastructure are required. 
At the same time, the average charging requirement is moderate, as 
most car owners drive short distances to a park and ride site and 
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thus have limited need for electricity. If a car is possible to charge for 
a long time, low power and load balancing are enough, which 
means that fixed costs can be passed on to more users. 

• The issue of pricing is important. During the study, we received 
indications that a charging cost of around SEK 3 per kWh can be 
seen as a form of upper limit. But even at that level, a certain 
number of parkers will probably refrain from charging. Which 
pricing is optimal to get a high user rating needs to be analyzed in 
more detail? 

• It should be possible to activate charging service with apps, text 
messages and similar services that are not linked to certain 
companies or payment systems. Charging should be easy for both 
habitual commuters and infrequent travelers. 

The feasibility study also provides a proposal of how a pilot study could be carried out to 
provide a better basis for future decisions. The pilot study could be designed to provide 
answers to the following questions: 

1. What purposes would a network of electric chargers on park and ride sites serve? 

2. Would the possibility of charging in park and ride sites affect the tendency of electric 
car users to travel by public transport? 

Will the possibility of charging affect the choices of shuttle parking? Would it for instance 
be possible to get a larger share of car commuters to park their cars on certain park and 
ride sites where there is a higher capacity, or at a larger distance from a city center. 

4. How should the price and arrangement of the electric charging be designed to be 
considered attractive by the customers? 

5. What can be said about costs and financing for the expansion and operation of 
charging stations in different locations? 

6. How should procurement of electrical infrastructure and charging services be 
designed? What kind of documentation and permits are required? What roles do 
different stakeholders need to have and how do you involve them? 
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1 Bakgrund 
Antalet laddbara personbilar i Sverige ökar snabbt. En fjärdedel av de nya personbilar 
som registrerades i början av 2020 var laddbara och branschorganisationen Bil Sweden 
tror att var tredje nysåld bil under 2020 kommer vara laddbar. Med nuvarande 
utveckling är 10-15 procent av personbilsflottan laddbar bil inom fem år. 

Laddinfrastruktur byggs främst av privata aktörer. De flesta fokuserar på laddtjänster till 
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, parkeringsaktörer och på snabbladdare.  

Offentliga aktörer har en viktig roll för att göra det attraktivt att använda elbilar och 
laddhybrider. Pendelparkeringar är ett exempel där det privata och offentliga behöver 
samverka om det ska gå att erbjuda laddning för elbilar.  

Innan man tar ställning till hur sådan laddning ska tas fram i regionen bör man ta fram 
underlag om vilka pendelparkeringar som är lämpliga, vilken betalningsvilja som finns 
hos olika kundgrupper och hur man ska hantera de kommersiella aktörernas 
affärsmodeller. Det kan också behöva utredas om laddning på vissa pendelparkeringar 
skulle kunna påverka resandet och användningen av pendelstationer, och i så fall vilka 
kategorier av resenärer som skulle kunna ändra sitt pendelbeteende. 

 

2 Projekt, syfte och genomförande 
Finansiär 
Denna förstudie är finansierad av Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. I 
december 2019 fick IVL Svenska Miljöinstitutet projektstöd för att göra en förstudie om 
elektrifiering av pendelparkeringar (diarienummer KTN 2019-00150).  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med förstudien är att presentera ett underlag till Västra Götalandsregionen och 
Västtrafik om laddning på pendelparkering i ett hållbarhetsperspektiv och hur regionen 
kan gå vidare.  

Förstudien har analyserat fakta och resonerat om följande frågor: 

• Vilka miljönyttor kan man uppnå? Kan laddning vid pendel-
parkering exempelvis bidra till att laddhybrider körs mer på el, 
fler väljer laddbara bilar, eller att fler reser kollektivt istället för att 
köra bil hela vägen till jobbet?  

• Vilka möjligheter och svårigheter behöver Västra 
Götalandsregionen hantera om man vill utrusta pendelparkeringar 
med laddmöjligheter? 

• Vilka teknikval kan göras om man väljer att gå vidare med en 
större utbyggnad? 

• Vilka aktörer behöver man samverka med? 
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• Hur kan en pilotstudie läggas upp, med ett fåtal laddare på ett 
urval pendelparkeringar, för att testa upplägg och beteenden i 
mindre skala inför ett eventuellt beslut om en större utbyggnad? 

• Hur kan ansvarsfördelningen mellan olika parter se ut, och hur 
kan regionen underlätta för privata aktörer att vara delaktiga? 

• Hur ska man hantera laddning på pendelparkeringar som kan 
vara fullbelagda? 

• Under vilka förutsättningar kan laddning på pendelparkeringar 
erbjuda ett komplement till hemmaladdning, så att det skapar 
värde för kunden? 

• Kan laddning på pendelparkeringar underlätta för ägare av 
laddhybrider att köra en större del av körsträckan på el? 

• Vilket värde tillför det att addera räckvidd för eventuella längre 
körningar efter pendlingen eller för oförutsedda händelser? 

• Vilka andra värden som vi idag inte känner till kan elektrifiering 
av regionens pendelparkeringar skapa för medborgaren? 

• Hur skulle en gradvis utbyggnad av laddning på pendelparkering 
kunna utformas, med utgångspunkt från de erfarenheter som 
samlats in i projektet? 

Genomförande 
Arbetet har bestått av litteratursökningar, faktagenomgångar och intervjuer. Med dessa 
som utgångspunkt har vi analyserat möjligheter, nyttor, funktioner, kundacceptans och 
kostnadsbild för publik laddning på pendelparkeringar. Vi har också tagit fram ett 
tänkbart upplägg för en fortsatt pilotstudie. 

I Kapitel 11. Källor  redovisas källorna som har använts och vilka organisationer som har 
intervjuats. Vi har också haft löpande avstämningar och samråd med representanter för 
finansiären (Line Rondestvedt de Verdier och Leif Magnusson på Västra 
Götalandsregionen och Nils Olsson på Västtrafik). 

Under förstudien blev det tydligt att detta område utvecklas snabbt men fortfarande är i 
en tidig fas eftersom antalet laddbara fordon ännu är förhållandevis litet. Därför har flera 
intervjupersoner och rapporter varit ganska spekulerande och, även om en del mätningar 
gjorts, har det varit svårt att dra slutsatser om hur stort behov och hur användning av 
publik infrastruktur i allmänhet och laddning på pendelparkeringar och infarts-
parkeringar i synnerhet kan komma att utvecklas. De flesta är överens om att 
hemmaladdning blir dominerande, men att det kan förändras då fler i flerfamiljshus 
börjar använda elfordon.  
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3 Andel laddbara personbilar i 
regionen och prognoser till 2030 

Från januari till september 2020 såldes drygt 200 000 personbilar i Sverige. Av dessa var 
27 procent laddbara bilar, varav 19 procent laddhybrider och 8 procent fullelektriska 
(enbart eldrift). I slutet av 2020 kommer 3-4 procent av alla personbilar i trafik i Sverige 
vara laddbara. Branschorganisationen Bil Sweden bedömer att mellan 50 och 80 procent 
av nyförsäljningen av personbilar kommer vara laddbara bilar år 2030.  

Figur 1: Prognos över andelen laddbara personbilar i nyregistreringar i 
Sverige till 2030 

 

 Källa: Eliasson 2019. 

I takt med ökad nyförsäljning kommer de laddbara bilarna utgöra en allt större andel av 
den befintliga flottan. Energimyndigheten har gjort en prognos över andelen laddbara 
personbilar i personbilsflottan till år 2030. Enligt figuren nedan tror myndigheten att 
redan år 2025 kan uppåt 15 procent av bilbeståndet vara laddbara och år 2030 kan de 
utgöra 30 procent. 

Figur 2: Prognos över andelen laddbara personbilar i flottan av personbilar i Sverige till 2030 

 

Källa: Energimyndigheten 2019. 
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Andelen laddbara bilar i Västra Götalands kommuner 
Andelen personbilar i beståndet som är laddbara varierar kraftigt mellan olika 
kommuner i Västsverige. Högst är andelen i och kring Göteborg medan den är lägst i 
glesbygdskommuner. Tabellen nedan visar andelen laddbara bilar i Västra 
Götalandsregionens kommuner vid årsskiftet 2019-2020, vilket är senast tillgängliga 
statistik. Om utvecklingen i regionen följer den nationella trenden kommer de laddbara 
bilarnas andel öka kraftigt i kommunerna. Det är inte otänkbart att andelen fördubblas 
årligen under de närmaste åren. Sannolikt utjämnas också skillnaderna något mellan 
kommuner i takt med att utbudet blir bredare och fler laddbilar kommer ut på 
andrahandsmarknaden. 

Tabell 1: Andelen laddbara bilar i beståndet av personbilar registrerade i 
trafik i Västra Götalands kommuner i slutet av 2019 

 

Källa: Trafikanalys 2020:3. 
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4 Reflektioner om bilägarens 
laddbehov och betalningsvilja 

Vi har frågat flera aktörer vad de tror om bilanvändarens betalningsvilja för att ladda en 
bil på pendelparkering. Bedömningarna varierar från 0 kr, alltså att bilanvändaren inte 
har någon betalningsvilja alls, till att kunden kan tänka sig betala runt 3 kronor per kWh. 
Två intervjuade laddoperatörer uttryckte att en nivå på ungefär 3 kr per kWh kan vara 
rimligt. De baserar detta på sin erfarenhet av att personer som arbetspendlar med 
laddbar bil betalar så pass mycket för att ladda under arbetsdagen på publika 
parkeringar nära arbetsplatser. Men man bör vara medveten om en tänkbar felkälla. 
Deras bedömningar visar egentligen bara att det finns en prisacceptans hos en viss andel 
av de bilförare som parkerar vid dessa arbetsplatsparkeringar. Det säger inget om hur 
stor andel av bilpendlarna som undviker att ladda vid en sådan prisnivå, exempelvis 
med motivet att det är billigare eller enklare att ladda hemma. Den som inte laddar ger 
inget utslag i deras statistik. 

En annan laddoperatör var mer pessimistisk. Den företrädaren tror att många förare 
kommer undvika laddning om det kostar pengar. Argumentet var att det alltid innebär 
ett visst handhavande att installera sladd och starta laddning. Eftersom elbilar får allt 
längre räckvidd på el så är det i praktiken väldigt få bilägare som kommer vara beroende 
av att ladda efter en måttlig körsträcka mellan hemmet och pendelparkeringen, 
resonerade han. 

Erfarenheter från Oslo visar att laddningen minskade när man började ta betalt på 
pendelparkering och publika parkeringar. Man införde en avgift på 1,5-2,0 kr per kWh, 
vilket är en låg avgift. Kungsbacka kommun har nyligen infört avgift runt 3 kr på sina 
kommunalägda publika parkeringar och märkte även där att laddandet gick ner. 

I fortsatta projekt bör detta utredas vidare. Då vill vi påminna om att tänka på skillnaden 
mellan attityder och beteenden. Att exempelvis intervjua bilister kan ge en uppfattning 
om deras attityder. Att fråga de privata och kommunala aktörer som är 
tjänsteleverantörer kan ge en bättre bild av bilisternas faktiska beteenden i en given 
situation, vilket kan vara viktigare för bedömningen. 

Vilka faktorer avgör betalningsviljan 
Betalningsviljan för att ladda vid destinationsladdare verkar alltså variera. En del kunder 
kan vara priskänsliga, men det är högst oklart hur känsliga eller stor andel. Med 
utgångspunkt från intervjuerna i denna studie och erfarenheter från andra projekt där 
IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit finns en lista nedan över de faktorer som 
påverkar betalningsviljan. 

a)  För de flesta är det billigare att ladda hemma 
Jämförpriset för att ladda hemma är i allmänhet drygt 1 kr per kWh för villaägare med 
egen laddning. Visserligen tillkommer i praktiken kapitalkostnader för installationen och 
det kan tillkomma framtida reparationer och liknande, men troligen tänker många 
användare i första hand på den rörliga elkostnaden. Boende i bostadsföreningar eller 
flerbostadshus med kommersiell laddtjänst betalar vanligen ett par kr per kWh. Det är 
dessa kostnader som den genomsnittlige parkeraren sannolikt utgår från när man jämför 
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priset för en laddtjänst vid pendelparkering.  Publik normalladdning med kommersiell 
prissättning ligger i allmänhet runt 2-4 kr per kWh. Göteborgs Stads Parkering debiterar 
7 kr per timme för att få tillgång till laddning på besöksparkeringar i Göteborg. Det 
motsvarar ungefär 3-4 kr per kWh vid 3,7 kW effekt. 

b)  Alternativkostnaden att köra på bensin eller diesel kan vara jämförbar 
Merparten av de laddbara bilar som säljs idag är laddhybrider. Deras andel kommer att 
minska framöver men även om tio år kommer de troligen utgöra uppåt hälften av alla 
laddbara bilar i beståndet. De har i allmänhet 4-5 mils räckvidd med el. Man kan anta att 
många laddhybridägare är intresserade av att ladda, åtminstone om de inte kör väldigt 
kort sträcka till pendelparkeringen. De har kort räckvidd med el och borde vilja ladda för 
att utöka räckvidden och kunna köra hela vägen hem med el. Men intresset för att ladda 
bör rimligen påverkas av kostnaden. Alternativkostnaden för att köra med 
förbränningsmotor istället för el är ungefär 6-8 kr för drivmedel per mil, vilket motsvarar 
3-4 kr per kWh el (om man antar att en laddhybrid drar ungefär 2 kWh el per mil). I brist 
på verkliga data kan man tills vidare utgå från att 3-4 kr per kWh kan vara någon form av 
övre gräns för betalningsviljan hos en ”typisk” användare av laddhybrid eftersom en 
högre elkostnad gör det billigare att köra med förbränningsmotor. Det finns säkert en 
miljöorienterad kategori bilägare som är beredda att betala mer. En tänkbar jämförelse är 
början av 2010-talet då många etanolbilar nådde en bredare grupp användare.  Då visade 
sig priset på E85 i jämfört med bensin avgöra vilket drivmedel som en majoritet av 
miljöbilsägarna körde på. 

c)  Elbilar har så lång räckvidd att laddning inte behövs 
Fullelektriska bilar har mycket längre räckvidd.  Eftersom merparten av pendlarna kör 
måttliga körsträckor är det inte nödvändigt för dem att ladda vid pendelparkeringen. 
Med en elbils räckvidd på tiotals mil har den typiska bilägaren lång räckvidd kvar när 
man återvänder till pendelparkeringen efter en dag på jobbet. Alltså kommer föraren av 
en elbil att kunna parkera utan att ladda om man anser att laddkostnaden är alltför hög 
jämfört med att ladda hemma. I brist på verkliga data kan man göra antagandet att 
föraren anser en kostnad runt 3 kr per kWh vara rimlig eftersom det ligger på samma 
nivå som annan publik destinationsladdning. Det finns belägg för att åtminstone en viss 
andel av denna kundgrupp accepterar en sådan nivå. Men vi vet också att det finns 
bilägare som slutar ladda publikt när priset har höjts till den nivån från att tidigare ha 
varit gratis, enligt ovan. Men med nuvarande begränsade erfarenheter går det alltså inte 
veta hur stor andel av förare med fullelektriska bilar som skulle avstå från att ladda vid 
den prisnivån. Den enda grupp användare med fullelektriska bilar som kan antas ha 
betydligt högre betalningsvilja är den lilla grupp som har så långa körsträckor att de inte 
anser sig klara körningen utan påfyllning under dagen. De måste å andra sidan vara helt 
säkra på att få tillgång till parkering med laddning när de kommer till 
pendelparkeringen. Om de är det minsta tveksamma kommer de inte köra dit. 

d)  Det krävs ett visst handhavande för att starta laddning 
Det kan också finnas ett visst, litet motstånd hos några bilanvändare mot att starta 
laddning vid pendelparkeringen oavsett kostnad. Det kräver ett litet handhavande att 
plocka ut en laddsladd, sticka in kontakten i bilen och laddstolpen och starta laddningen 
med en app, sms eller liknande. 
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e)  Det kan finnas en förväntan om att laddning borde vara gratis 
Det finns en förväntan hos en del ägare av laddbara bilar att publik laddning ska vara 
gratis eller billig eftersom det anses vara en miljösatsning som offentliga aktörer därför 
ska subventionera. Personer med den attityden kanske inte använder laddare som kostar 
pengar. Men i takt med att alltfler kommunala aktörer nu inför betalning kommer den 
attityden gradvis att förändras. Kommersiella aktörer har länge tagit betalt. Det kommer 
troligen bli mer accepterat att betala för laddning som erbjuds av offentliga 
samhällsaktörer.  

 

5 Tänkbara nyttor - klimat, 
fordonsköp och resebeteenden 

En nyckelfråga är vilken nytta som ett utbyggt nät med laddare på pendelparkeringar 
kan ge. Vi har inte funnit några utvärderingar eller erfarenheter från andra projekt som 
studerat detta. Istället resonerar vi nedan mer teoretiskt utifrån de underlag och 
synpunkter som samlats in under utredningen.  

Summering av tänkbara samhällsnyttor 
Att erbjuda laddning av elbil vid pendelparkeringar kan ses som ett sätt för Västra 
Götalandsregionen att bidra till en klimatomställning och underlätta hållbart resande. Ett 
sådant synsätt har våra kontaktpersoner från regionen och Västtrafik beskrivit. Även 
andra intervjuade har givit uttryck för en liknande syn. Man kan summera de tänkbara 
samhällsnyttorna av laddning på pendelparkering i följande punkter: 

• Erbjuda ett attraktivt alternativ för elfordonspendlare till att ladda 
på sin arbetsplats och därmed minska körsträckor som körs med 
bil 

• Främja kollektivt resande genom att göra det mer attraktivt att 
parkera vid pendelparkering 

• Bidra till övergången mot mer elektrifierad bilflotta genom att 
bygga ut laddinfrastrukturen 

• Öka antal kilometer som laddhybrider körs på el 

• Tillhandahålla ett erbjudande till långväga besökande, t.ex. turister 

• Erbjuda en alternativ laddplats för bilägare som har svårt att få 
tillgång till laddning vid bostaden 

Laddhybrider kan köras längre sträckor på el 
Den mest konkreta miljönyttan av att kunna ladda på pendelparkeringar är att 
användare av laddhybrider kan utöka sin körsträcka på el. I bästa fall kan en laddhybrid 
köras 4-5 mil på el utan förbränningsmotor. Om en ägare av laddhybrid bor längre bort 
än 2-3 mil från en pendelparkering med laddning så skulle föraren köra åter till hemmet 
enbart på el istället för att använda förbränningsmotorn på delar av hemvägen. I Sverige 
körs personbilar i genomsnitt 1.200 mil per år. Nya bilar körs mer än gamla bilar, så antag 
att en nyare bil körs i genomsnitt 1.500 mil. Det motsvarar 4 mil per dag. Av all 
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bilanvändning står resor till fritidsaktiviteter, handel och service för merparten, och där 
är det är mindre sannolikt att man kombinerar kollektivresa och bilresa. Om man mycket 
schablonmässigt antar att bilpendling till pendelparkering i genomsnitt motsvarar 
ungefär 2-3 mils resa per dag för genomsnittsbilisten, så har även laddhybrider en 
räckvidd på el som i princip räcker till större delen av återfärden utan att ladda. 
Naturligtvis görs ärenden på återvägen som ger längre sträckor, och naturligtvis har inte 
alla samma körsträckor. Men den utökade körsträcka på el som en laddare på pendel-
parkering kan bidra med blir i genomsnitt mycket måttlig. 

Det blir lättare att äga en elbil 
Fullelektriska bilar har god räckvidd i utgångsläget. Dagens elbilar har en räckvidd som i 
allra sämsta fall är så kort som 10 mil och i bästa fall 40-50 mil. Den extra räckvidd som 
bilföraren får genom att ladda på en pendelparkering blir i allmänhet måttlig eftersom 
bilen i typfallet endast körs maximalt ett par mil från hemmet. Det normala bör vara att 
sådana bilar används på samma sätt oavsett om det finns möjlighet att ladda på pendel-
parkeringar eller inte. I det perspektivet skulle inte laddning av elbil på pendelparkering 
ge någon påtaglig positiv miljöeffekt. Men man får en extra trygghet genom att bilen har 
maximal körsträcka efter laddning vid pendelparkering om det skulle behövas. Det är 
kan också vara värdefullt för dem som har längre körsträckor, turister och andra som har 
kört långt och parkerar vid infartsparkeringar för att exempelvis besöka Liseberg, eller 
personer inte har möjlighet att ladda vid hemmaparkeringar. 

Med detta resonemang kan det verka som att laddning på pendelparkering inte ger 
någon större miljövinst. Men snarare kan man förmoda att miljövinsten av publika 
laddare i första hand nås på ett mer övergripande plan. Generellt anses en utbyggd 
publik laddning göra det mer attraktivt att äga laddbar bil. Det skapar ökad synlighet 
och trygghet. Den typen av effekter har stöd i forskningen (t.ex. Funke m.fl. 2019). 
Utökade laddmöjligheter bidrar i någon mån till en att öka bilköpares intresse för att 
skaffa laddbar bil. Man kan se laddmöjligheter på pendelparkering som en del av en 
större infrastruktur där man sammantaget bidrar till större trygghet för elbilsanvändare. 
Det kan i sin tur bidra till att fler bilköpare väljer fullelektriska bilar, och att de som har 
tillgång till olika typer av bilar oftare väljer elbil.   

Samtidigt ska man nog betrakta denna påverkansfaktor som jämförelsevis svag. Betydligt 
viktigare för ökningen av laddbara bilar är de regelverk som tvingar tillverkarna att sätta 
fler laddbilar på marknaden, antalet laddbara modeller att välja bland för 
konsumenterna, kostnader för att äga och köra olika biltyper och inte minst möjligheten 
att ladda hemma. 

Vissa pendelparkeringar kan användas till hemmaladdning 
Man kan också tänka sig att en pendelparkering används av närboende som hemma-
parkering med laddning. Det skulle ge närboende en möjlighet att skaffa laddbar bil. I 
praktiken är det endast ett fåtal parkeringar som ligger nära den typen av bostäder. Det 
är heller inte önskvärt att boendeparkering konkurrerar med pendelparkering dagtid. Då 
förlorar man syftet med pendelparkering. Ett sådant upplägg förutsätter alltså antingen 
att användningen av parkeringen regleras på något sätt, eller naturligt används av 
boende främst nattetid och helger medan laddningen dagtid är tillgänglig för pendel-
parkerare. Detta kan bli svårt att reglera, men kanske går att arrangera på det fåtal 
anläggningar som kan bli aktuella. 
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På motsvarande sätt skulle man kunna tänka sig att laddmöjligheter på pendelparkering 
kan vara ett alternativ för personer som saknar möjlighet till hemmaladdning. Den som 
vanligen parkerar på pendelparkering men inte har tillgång till laddning vid hemma-
parkeringen skulle då ges en möjlighet att välja laddbar bil. Att kunna ladda vid pendel 
eller arbetsplats är inte alls lika attraktivt som att kunna ladda hemma. Vid ledigheter 
och sjukdom kommer ju bilen inte kunna laddas på samma sätt, men då kanske annan 
publik laddning kan utgöra ett komplement. Det förutsätter dock att det alltid finns ledig 
laddkapacitet vid pendelparkeringen så att man kan vara säker på att ladda. Det gör att 
laddning på pendelparkering troligen inte kommer kunna spela någon större roll för 
denna kategori på kort sikt, men kanske tillsammans med annan utbyggd infrastruktur 
att det kan få större betydelse framöver. Kanske kan det då vara särskilt intressant för 
den som vill kunna välja laddhybrid eftersom de inte är lika beroende av laddning. Detta 
stöds av data från Stockholm. I en enkät från Stockholms stad svarade 18 procent av dem 
som parkerar nära sin arbetsplats att de saknar tillgång till någon form av laddning i 
närheten av hemmet. Om enkätsvaren stämmer så visar det att innehav av laddhybrider 
kan stödjas med publik laddning.  

Bilistens val av pendelparkering kan kanske påverkas 
En annan intressant fråga är om man kan påverka bilisters val av parkeringsplats genom 
att placera laddare på vissa pendelparkeringar. Det förutsätter antagligen att bilisten 
uppfattar flera pendelparkeringar som ungefär lika attraktiva när det gäller parkering, 
linjeutbud, avgångsfrekvenser och liknande. Möjligheten att ställa bilen vid den pendel-
parkering som erbjuder den mest attraktiva kollektivtrafiken utifrån resenärens behov 
bör vara den enskilt viktigaste faktorn när bilister väljer pendelparkering, förutom att det 
måste finnas ledig parkering. Det borde spela större roll än möjligheten att ladda, med 
tanke på att medelbilisten kan resa hem igen utan att ladda. Men i de fall som bilisten har 
möjlighet välja mellan flera parkeringar som är likvärdiga i övrigt så skulle sannolikt 
tillgången på laddare kunna påverka vilken parkering den väljer som har laddbar bil. 

Summering av miljö- och klimataspekter 
Ett sätt att bedöma klimatnyttan är att utgå från beräkningarna som görs när aktörer 
söker bidrag till laddinfrastruktur i Klimatklivet. Där räknar man på följande sätt: Varje 
laddpunkt nyttjas till 0,5 laddningar per dag. I medeltal laddas 8 kWh el per laddning. 
Detta summeras till ett minskat utsläpp med 1,4 ton koldioxidekvivalenter per laddpunkt 
och år. Detta är en schablon för all typ av publik normalladdning oavsett om den 
fungerar som hemmaladdning eller destinationsladdning. Troligen är nyttan med 
hemmaladdning (som möjliggör köp av elbil och därmed påverkar bilval direkt) högre än 
med destinationsladdning (som ökar attraktiviteten med elbilsägande, men sällan 
möjliggör elbilsköp). 

För att få den miljönytta som eftersträvas bör den som tillhandahåller el till laddning ha 
avtal om förnybar el. För laddare vid pendelparkeringar blir det antagligen en fråga om 
att kommunen ska teckna ett sådant avtal med elleverantören. Om det är möjligt kan 
bero på hur kommunens avtal ser ut. 

När det gäller miljöaspekter bör också nämnas att elinstallationer och laddutrustning 
förbrukar metaller och plaster som bidrar till en ökad omsättning av ändliga resurser, 
lokal miljöpåverkan vid utvinning och klimatpåverkan i tillverkningsskedet. Även om 
infrastruktur står för en mycket mindre del av klimatpåverkan än själva användandet 
av fordon, så utgör även infrastruktur en miljöaspekt i ett livscykelperspektiv 
(Larsson, M.-O. m.fl. 2020).  
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6 Erfarenheter från befintliga 
laddare på pendelparkeringar  

Vi har hittat ett fåtal exempel på laddare vid pendelparkeringar. Erfarenheter från dessa 
är värdefulla. De kommuner i Västsverige som vi kontaktade visade stort intresse för att 
delta i samverkan och kunskapsutbyte om laddning på pendelparkeringar.  

En enda kommun av dem vi kontaktade (Danderyd i Region Stockholm) verkar ha 
analyserat mer ingående hur mycket laddarna vid pendelparkering används. Övriga 
aktörer (Göteborg, Stenungsund, Orust) hade vid den tidpunkten inte tillräcklig kunskap 
om laddningen vid pendelparkering för att vi ska kunna dra några slutsatser i denna 
förstudie. I alla exempel vi stötte på har man dessutom hittills erbjudit gratis laddning 
(några kommer ta betalt framöver). Gratis laddning ger inte rätt underlag för att 
analysera efterfrågan vid en avgiftsbelagd laddtjänst, vilket vi har antagit att man 
behöver ha på pendelparkeringar för att få uthålliga upplägg och uppfylla 
likabehandlingsprincipen i kommunallagen. 

Göteborgs kommun 
I Göteborg finns laddare sedan länge på Järnbrott. De drivs sedan 2020 av Göteborg 
Energi. Tidigare har laddarna varit gratis men Göteborg Energi ska byta utrustning för 
att kunna ta betalt. Vi har inte kunnat få några uppgifter om laddning på dessa platser. 
Göteborgs stad kommer också sätta upp laddare vid Delsjöns pendelparkering.  

Kungälvs kommun 
I Kungälvs kommun finns gratis laddning vid pendelparkeringar i Kärna, Kode och 
Ytterby. 

Stenungsunds kommun 
I Stenungssunds kommun finns laddare på pendelparkeringar vid Jörlanda, 
Stenungssund och i Stora Höga. De är avgiftsfria. Kommunen har inga data om laddning 
tillgängliga. 

Orust kommun 
I Orust kommun finns laddare vid Varekils parkering. Det finns både snabbladdare och 
destinationsladdare. Från början tog de inte betalt för elen, men nu har de tagit fram en 
betallösning. Man kan teckna ett abonnemang för 100 kr/månaden och då kostar elen 1,50 
kr/kWh. Man kan också betala utan abonnemang, men då blir elen dyrare. Enligt 
drifthållaren är detta i stort sett självkostnadspris. Det täcker el men inte driften. Snabb-
laddarna tar de 5 kr/kWh för utan abonnemang. När de började ta betalt sjönk 
beläggningen en del, men det stiger igen i takt med att fler och fler skaffar laddbara bilar. 
Det har förekommit konflikter då icke-laddbara fordon stått på laddplatserna. 

Uddevalla kommun 
I Uddevalla kommun finns laddare vid pendelparkeringen intill Ljungskile station. Vid 
pendelparkeringen på Torp köpcentrum erbjuds gratis laddning (2020). 
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Erfarenheter från laddning vid pendelparkering i Danderyds kommun 
Danderyds kommun har laddare vid pendelstation Danderyds sjukhus. De har fyra 
stolpar och 8 laddare med 3,7 kW laddare. Det har hittills varit gratis att ladda men man 
har nu upphandlat en laddtjänst. Genomsnittlig laddning enligt senaste statistik är 7,8 
kWh per laddtillfälle. Eftersom det har varit gratis är det inte säkert att detta avspeglar 
det verkliga ”elbehovet” för att köra till pendelparkering. Laddningen motsvarar i 
medeltal ungefär 4 mils körning och enligt kommunen är det troligt att många av bilarna 
har betydligt kortare körsträcka än så. Kanske laddar även andra typer av resenärer på 
samma ställe.  
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Illustration 1: Bilder från några pendelparkeringar med laddning 
 

   
Elbilsladdning vid pendelparkeringen i Stora Höga, Stenungsunds kommun. 

   
Elbilsladdning vid pendelparkeringen vid resecentrum i Stenungsund. 

     
Elbilsladdning vid pendelparkeringen Ljungskile station, Uddevalla kommun. 

     
Elbilsladdning vid pendelparkeringen i Varekil, Orust kommun.  
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7 Förutsättningar för att erbjuda 
laddning på pendelparkering 

Tekniska förutsättningar 
För att kunna erbjuda publik laddning på en parkeringsplats behöver den som förvaltar 
parkeringsytan avtala med lämplig aktör att ha ett el-abonnemang som är 
ändamålsenligt, dra fram elanslutningar och sätta upp laddutrustning.  

I normalfallet är det markägaren som tecknar avtal med en nätägare om elanslutning, 
upphandlar installation av laddstolpe och serviceavtal av en elinstallatör. Om 
markägaren inte tänker upplåta laddningen publikt på egen hand så behöver man också 
ett avtal med leverantör av laddtjänst, betaltjänst och tillhörande kundsupport med en 
laddoperatör. Det kan också behövas särskilda instruktioner för den som sköter 
exempelvis renhållning, parkeringsövervakning eller snöskottning. Laddtjänsten ska 
kunna startas av parkeraren och kunna betalas av den som nyttjar laddtjänsten. 

Det finns många frågor av teknisk karaktär som behöver utredas inför en större 
etablering av laddstolpar. Har tar vi upp några generella frågor att ta hänsyn till vid 
upphandling och drift av laddning vid pendelparkeringar. 

• Bilar på pendelparkeringar står i genomsnitt parkerade länge. De 
har i genomsnitt kört måttliga körsträckor och kommer inte ladda 
särskilt mycket, antagligen ofta i storleksordningen 5-10 kWh 
under en parkering. Det kräver ingen hög laddeffekt eftersom bilar 
ofta är parkerade många timmar på pendelparkering. Man kan 
anta att behovet av effekt är lågt och att man därför kan använda 
lastbalansering för få lägre fasta kostnader per laddpunkt. 
Lastbalansering innebär att effekten i enskilda laddpunkter beror 
på hur många bilar som laddas samtidigt. Vid lastbalansering 
justeras effekten ned till en förutbestämd miniminivå om många 
laddar samtidigt. Detta görs för att sänka behovet av effekt, och 
därmed få lägre kostnader. 

• Det kan behövas support för sällananvändare och andra som 
behöver hjälp med att komma igång med laddning och liknande. 
Sådan tjänst bör ingå i avtalet med laddoperatör.  

• Det kan behövas ett avtal om tekniskt underhåll och reparationer. 
Man kan behöva särskilda instruktioner för snöröjning så att inte 
laddare blockeras eller skadas. 

• Det kan behövas skyltning och information på plats och på 
webben om parkering och reglering. Kunden behöver få tydlig 
information om var det finns laddning, vad kostar det och hur 
man betalar, hur mycket effekt man kan förvänta sig, vad 
lastbalansering innebär och vart man kan vända sig om det 
krånglar. 
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Rollfördelning mellan VGR, Västtrafik och kommuner  
De flesta pendelparkeringar i Västra Götaland ligger på kommunal mark. Västtrafik 
hanterar i de flesta fall skötseln av pendelparkeringarna. I några ägs marken av privata 
markägare som då har någon form av avtal med kommunen.  

För att få en bild av förutsättningar och kostnader för att dra fram el till en pendel-
parkering behöver markägaren kontakta elnätägaren. Nätägarna kan beskriva 
förutsättningar i de enskilda fallen för att dra fram el och leverera tillräcklig effekt. 

Kommunen är alltså nyckelaktören som Västra Götalandsregionen behöver samverka 
med. 

Upphandlingar, avtal, avrop och drift 
Om Västra Götalandsregionen vill göra det möjligt att erbjuda laddning på 
pendelparkeringar och samordna sådana etableringar behöver man teckna en 
överenskommelse mellan regionen, kommunen och Västtrafik. I vissa fall kanske man 
även behöver inkludera Västfastigheter eftersom de hanterar pendelparkeringar inom 
Västsvenska paketet. Om man vill etablera laddning på pendelparkeringar på privatägd 
mark behöver man även inkludera den privata markägaren. 

Det verkar inte vara lämpligt för regionen, eller kanske ens möjligt, att teckna avtal direkt 
med nätägare och laddoperatör på ytor där man inte är markägare. Troligen behöver 
sådana avtal tecknas direkt mellan markägare och nätägare, och mellan markägare och 
laddtjänstoperatör. 

SKL Kommentus genomför under vintern 2020-21 en upphandling som eventuellt 
kommer att kunna användas för avrop av laddtjänster (SKL Kommentus 2020). I en 
pilotfas med ett fåtal laddare kanske berörda kommuner skulle kunna göra 
direktupphandlingar. Vissa kommuner har kanske också befintliga avtal som kan 
användas.  

Om det inte finns befintliga avtal för alla behov kan man tänka sig att regionen tar fram 
en kommungemensam ramavtalsupphandling av de tjänster som behövs för installation, 
drift och skötsel av laddtjänster. En gemensam upphandling skulle ge ett enhetligt 
upplägg med samma typ av laddtjänst för hela regionen. Man kan också tänka sig att 
regionen ansvarar för en övergripande kartläggning av kostnader och förutsättningar för 
att etablera laddare i lite större skala i regionen, och hur en sådan utbyggnad ska 
genomföras. 

I ett senare skede, om Västra Götalandsregionen beslutar att aktivt bidra till att bygga ut 
laddning vid pendelparkeringar, behövs en projektform som tar hänsyn till att regionen 
inte är markägare. Om man vill stödja kommunerna med hela eller delar av kostnaden 
för att etablera laddning behöver man kanske ta fram någon form av stöd där kommuner 
kan söka bidrag från regionen. Vissa kommuner kanske kan tänka sig att ta investerings-
kostnaderna själva, medan andra kanske inte har möjlighet att finansiera sådana 
satsningar på egen hand. En regionalt arrangerad finansiering kan vara lösningen i 
sådana fall. Kanske ska det även vara möjligt för privata markägare att söka stöd om de 
har pendelparkeringar som bedöms vara viktiga att elektrifiera.  

Med denna typ av upplägg behöver regionen teckna någon form av genomförandeavtal 
och nyttjanderättsavtal med kommunen / markägaren. Man behöver komma överens om 
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formerna för ett långsiktigt åtagande om att driva anläggningen. Viktiga frågor i sådana 
avtal är hur länge kommunen eller den privata markägaren ska åta sig att driva 
laddtjänsten, hur tjänsten ska utformas och var den ska placeras samt hur finansieringen 
ska lösas mellan inblandade aktörer. Västfastigheter och Västtrafik har avtalsskrivningar 
att utgå från som behandlar pendelparkeringar inom Västsvenska paketet. 

Laddares placering och reserverade platser  
Vi har identifierat följande tre punkter som behöver tillgodoses för att kunna erbjuda 
attraktiv laddning på pendelparkeringar:  

• Alla som vill ladda sin elbil bör kunna ha möjlighet att göra det.  

• Laddplatser ska inte vara upptagna av bilar som inte kan laddas.  

• Pendelparkeringar bör utnyttjas så bra som möjligt.  

En viktig fråga blir då var laddplatser ska placeras, och om de ska vara reserverade för 
laddbara bilar. Genom att placera laddplatser på de minst attraktiva platserna, de som 
fylls upp allra sist, ökar sannolikheten att endast användare av laddbara bilar ställer sig 
på sådana platser. Laddbilsförare har anledning att parkera där (för att få ladda) medan 
övriga parkerare undviker att parkera där (för att parkeringen ligger längst bort från 
hållplatsen). Stockholms stads parkeringsbolag har goda erfarenheter av sådana upplägg 
i parkeringshus med arbetsplatsparkering. 

Genom att gradvis öka utbudet av laddare i takt med att andelen laddbara bilar ökar så 
kan man fortsätta tillhandahålla laddning för alla som så önskar. Om tillkommande 
laddpunkter också sätts upp på de minst attraktiva platserna bibehålls balansen. Det kan 
dock vara något dyrare eftersom det kan kräva mer omfattande grävarbeten och längre 
ledningsdragningar än om man placerar laddarna där det råkar vara närmast till 
befintliga elledningar.  

Att placera laddare närmast hållplatsen, på de mest attraktiva platserna, kan ses som ett 
sätt att lyfta fram det hållbara resandet och uppmuntra en övergång till elbilar. Men 
samtidigt ökar då risken påtagligt för att platserna kommer att användas av andra bilar. 
Det finns sådana erfarenheter från flera håll. Då ökar konfliktnivån mellan bilister och 
antagligen vänder bilisten sitt missnöje även mot Västtrafik. I praktiken blir det 
nödvändigt med parkeringsövervakning eller andra åtgärder om systemet ska fungera. 
Det räcker inte med skyltning. 

Man kan också fundera över om laddplatserna ska reserveras för laddbara bilar. Fördelen 
med reserverade platser är att det upplevs logiskt från ett tekniskt perspektiv – den som 
inte kan ladda en bil ska inte blockera en laddplats. Men om man ser parkeringsplatsen 
som en gemensam parkeringsyta som ska användas så effektivt som möjligt är det bättre 
om alla platser kan användas av alla typer av bilar. Det är effektivare att ha ett överskott 
av laddpunkter än att reservera platser eftersom parkeringsytan är en mer värdefull 
resurs än en laddbox. Reserverade platser är möjligen lämpliga på pendelparkeringar 
som har ett konstant överskott av parkeringsytor. Där det råder platsbrist blir det istället 
en nackdel. Om man blandar systemen, med reserverade platser på vissa ställen men inte 
överallt, kommer parkerarna att uppfatta det som otydligt och ologiskt. Det blir lätt att 
göra fel. Här behöver man välja strategi. Ett sätt kan vara att reservera platser i 
kombination med någon form av övervakning där det behövs, och så långt möjligt 
undvika laddare på pendelparkeringar med platsbrist. En annan strategi kan vara att låta 
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bli att reservera laddplatser till laddbara bilar och istället placera dem där det är minst 
attraktivt att parkera, i kombination med ett lagom överskott av laddpunkter och en 
gradvis utbyggnad i takt med ökad användning av laddbilar. Man ska då tänka på att en 
av de vanligaste frustrationerna som framkommit i enkäter är när bilar som inte laddar 
står på laddplatser. Alltså, oavsett om är tillåtet eller inte så kan elbilsanvändare bli 
irriterade om det står andra bilar på parkeringsytor med laddning. Det kräver 
information så att systemet blir begripligt. 

Fullbelagda pendelparkeringar  
I Göteborg har man valt att etablera laddare på en pendelparkering där det råder 
platsbrist (Delsjön). Man har satt upp laddaren där med en idé om att det kan bidra till 
att göra det mer attraktivt att välja elbil. Ägare av laddbar bil får i praktiken tillgång till 
en reserverad parkering även om det råder platsbrist i övrigt. Detta gäller dock endast så 
länge det inte uppstår platsbrist även på laddplatser.  

Frågan är om reserverade laddplatser för elbilar vid i övrigt fulla pendelparkeringar 
upplevs vara en tillräckligt säker anledning att välja laddbar bil. Det räcker ju att några 
ytterligare bilägare upptäcker fördelen och börjar parkera där, för att platserna ska ta 
slut. För en person som väljer mellan olika biltyper kanske detta upplevs som en alltför 
stor osäkerhet för att påverka valet av bilmodell. Man kan ändå inte vara säker på att få 
garanterad tillgång till pendelparkering på den där ytan som just för tillfället har 
reserverat laddplatser som inte är fullbelagda. Det kan kanske snarare vara ett skäl för 
dem som redan har elbil att försöka parkera på just den platsen. Detta är svårt att 
bedöma. En sådan placering gör det dessutom mer eller mindre nödvändigt att ha någon 
form av parkeringsövervakning. Annars finns en risk att ägare av andra bilar ställer sig 
på laddplatserna när övriga platser är upptagna. Detta har man erfarenhet av från andra 
parkeringar.  

Det finns ett argument emot att reservera laddplatser om det råder platsbrist. Om det 
saknas parkering för vanliga bilar, samtidigt som det finns lediga laddplatser, så blir det i 
praktiken färre tillgängliga platser på den pendelparkeringen. Effekten blir att 
kapaciteten på pendelparkeringar sjunker och då sjunker i princip kollektivtrafikens 
kapacitet. Det finns alltså både nackdelar och fördelar med att sätta upp laddare på 
fullbelagda parkeringar. Vår bedömning är att nackdelarna överväger i dagsläget. 

Fasta kostnader 
Kostnaden för att etablera laddstolpar vid utomhusparkeringar varierar avsevärt. Den 
påverkas av vilken typ av elnät och installationer som finns i närheten, hur mycket 
grävarbeten som behövs och hur mycket effekt som kan tas ut till anläggningen utan att 
nätägaren behöver göra förstärkningar.  

En stor del av den fasta kostnaden består av elektriska installationer och effektkapacitet. I 
normalfallet kan man räkna med utgifter på flera tiotusentals kronor per laddstolpe för 
att dra fram laddning till parkeringsplatser. 

Det finns också kostnader för elabonnemang, el som används, underhållsavtal, service 
och eventuella reparationer. 
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Laddtjänstaktörer och prissättning 
Det finns många laddtjänstoperatörer på marknaden idag. I deras erbjudande kan ingå 
molntjänst, betaltjänst, kundtjänst och eventuellt roamingtjänst. Kostnaden som tjänste-
leverantören tar ut av beställaren brukar ligga på en eller några hundralappar per månad 
och laddpunkt. Flera operatörer tillämpar ett system där beställaren bestämmer priset 
som ska betalas av den som laddar. Från detta belopp kan laddtjänstoperatören ta ut en 
viss procentavgift på överförd el och resten överförs till beställaren. Med sådana upplägg 
kan beställaren prissätta tjänsten som man vill. Avgiften kan exempelvis sättas så att den 
täcker de direkta kostnaderna för el, abonnemang och övriga driftkostnader och 
dessutom ger en ytterligare intäkt som kan användas för att täcka en större eller mindre 
del av kapitalkostnaderna. Det talar för att man bör bestämma kundens laddkostnad till 
en nivå som ger möjlighet att få in vissa medel till investeringen. Intäkter från laddningen 
underlättar för regionen att expandera i takt med att efterfrågan ökar. Samtidigt finns en 
risk för att höga laddavgifter gör att en del av elbilsanvändarna undviker att ladd. Då 
minskar nyttan av investeringen.  

Det är viktigt att systemen är användarvänliga. Laddtjänsten bör kunna startas och 
betalas med öppna system som sms, swish och mobilappar som fungerar i flera 
operativsystem. Betallösningen bör inte vara begränsad enbart till ett visst företagskort, 
och det bör vara möjligt att ansluta sig både till månadsabonnemang och betala för 
enstaka tillfällen. I ett bredare införande av laddtjänster vore det också en fördel om 
laddtjänsten kan kopplas på med europeiska roamingtjänster som gör det möjligt för 
utländska gäster att starta laddning som ett sätt att man vill underlätta och uppmuntra 
kollektivresor för utländska besökare. Kanske kan man på längre sikt tänka sig att 
pendelparkerare kan starta och betala laddning av elbilar med Västtrafiks Togo-app. 

Västra Götalandsregionen bör redan från början införa ett system som gör att brukarna 
betalar marknadsmässigt för att få tillgång till laddning. Om man sätter ett lågt pris 
inledningsvis och därefter höjer så riskerar man bakslag i form av kritik eller dålig 
publicitet när priset höjs. Då uppfattas det som att man backar från sina miljöåtaganden. 
När Göteborgs stad tog bort parkeringssubventioner för miljöbilar blev det en infekterad 
politisk debatt och man fick också reaktioner från allmänheten. Om man har som 
ambition att öka utbudet gradvis så blir det svårt med omfattande subventioner och då 
behöver prissättningen ändå vara marknadsmässig. Då är det bättre att sätta prisnivån på 
en uthållig nivå från början. Dessutom kan det ifrågasättas om det är förenligt med 
kommunallagens principer om likabehandling att en offentlig aktör subventionerar 
laddtjänster för den kategori invånare som äger elbil.  

Långsiktighet och trovärdighet 
Om regionen väljer att börja erbjuda laddare på ett urval pendelparkeringar så bör man 
ha en idé om hur utbudet av laddpunkter kan tillåtas växa i takt med efterfrågan. Det är 
ett åtagande som tar flera decennier att genomföra innan de flesta bilar är laddbara, och 
de flesta platser på dessa pendelparkeringar är elektrifierade. Det kommer inte uppfattas 
attraktivt av användare om det finns alldeles för få laddare i förhållande till efterfrågan. 
Genom att börja erbjuda laddare ger man en signal till bilpendlare. Det behövs en plan 
för fortsättningen redan när man börja och det innebär exempelvis att det ör lämpligt att 
förbereda för gradvis ökade behov när man gräver och installerar, och alltid förbereda 
nya pendelparkeringar för laddmöjligheter.  
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8 Summering och möjligheter att gå 
vidare 

Ett beslut om att erbjuda laddning på pendelparkeringar behöver utgå från att utbudet 
ska kunna växa långsiktigt i takt med efterfrågan. Antalet elbilar ökar för närvarande 
med 50 till 100 procent årligen och en stadig ökning kommer troligen att pågå under flera 
decennier. 

Det kostar pengar att dra fram el, tillhandahålla elkapacitet och handla upp laddtjänster, 
underhåll och service. Frågan om vem som bör finansiera detta borde i princip vara enkel 
– det bör användarna göra som drar nytta av tjänsten. Samtidigt kan det finnas 
samhällsvinster som exempelvis att bilanvändare kör fler mil på el eller att 
kollektivresandet blir ännu mer attraktivt som kan motivera att en region åtminstone till 
viss del bidrar med skattemedel. Hur stor extern samhällsnytta man kan uppnå med 
laddning på pendelparkeringar behöver utredas närmare. 

Frågan om hur många bilägare som kan tänkas vara intresserade av att ladda vid 
pendelparkeringar beror på tjänstens pris och användarvänlighet. Flera nämner en 
laddkostnad runt 3 kr per kWh som en form av övre gräns. Men redan vid den nivån 
kommer sannolikt en viss andel av parkerarna avstå för att man laddar billigare hemma 
eller helt enkelt tycker det är för krångligt att koppla på laddaren om man ändå kan ta sig 
hem utan laddning. Under projektet har vi inte funnit några data eller erfarenheter från 
just pendelparkeringar som gör det möjligt att bedöma ens ungefärligt hur stor andel av 
parkerarna man kan locka att ladda med olika priser och övriga upplägg. Det behöver 
analyseras närmare. 

Kostnaden för att erbjuda laddning vid pendelparkering kan bli påtaglig eftersom det 
krävs markarbeten, installationer av elnät, laddutrustning, skyltning och underhåll. 
Elnätskapaciteten vid pendelparkeringar varierar och den behöver utredas innan man 
väljer placering. Samtidigt är det genomsnittliga laddbehovet måttligt eftersom de flesta 
har kört ett par mil och parkerar under en halv eller hel arbetsdag. Man kan därför satsa 
på upplägg som erbjuder relativt låga effekt som fördelas med lastbalansering. 

Själva laddjänsten bör kunna aktiveras med appar, sms och liknande. Den bör inte vara 
inlåst till en viss laddaktör eller ett visst betalsystem. Laddning bör vara enkel för både 
vanependlare och sällanresenärer. För att skapa enkla och attraktiva system bör man 
eftersträva att betaltjänster, skyltning, placering av laddare och frågan om platserna är 
reserverade eller ej är utformade på likartat sätt på alla pendelparkeringar i regionen. 

Laddarna bör om möjligt placeras på de parkeringsplatser som blir belagda sist. I en 
långsiktig strategi kan det vara klokt att undvika reserverade platser och istället installera 
en viss överkapacitet med laddpunkter som placeras på de minst attraktiva platserna. 
Det kan ge en viss merkostnad för laddinfrastrukturen men samtidigt får man en 
effektivare användning av parkeringsytorna och kan minska eller undvika kostnader för 
parkeringsövervakning.  

En hel del förutsättningar tycks vara speciella för pendelparkeringar. Det går inte att dra 
alltför många slutsatser från laddning på andra typer av parkeringar och det tycks 
dessvärre inte finnas särskilt användbara erfarenheter från pendelparkeringsladdning än 
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så länge.  Västra Götalandsregionen behöver därför utreda ett antal frågor djupare innan 
man tar strategiska beslut. I bilaga 1 ges ett förslag till pilotstudie som skulle kunna ge 
bättre kunskap och underlag inför framtida beslut. 
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BILAGA 1 – Förslag till upplägg av 
pilotstudie  
I denna bilaga ger vi ett förslag till hur en pilotstudie skulle kunna läggas upp. Tanken 
med en sådan studie är att fylla i nuvarande kunskapsluckor om möjligheten att etablera 
laddning på pendelparkeringar och hur dessa kan komma att användas i praktiken.  

En studie kan genomföras genom att utrusta ett antal parkeringar med laddning på flera 
orter i anslutning till kollektivtrafik och följa utvecklingen med data om laddning och 
kompletterande inventeringar och enkäter. Erfarenheterna kan senare ligga till grund för 
beslut inom Västra Götalandsregionen om man anser att det vore lämpligt med en mer 
omfattande utbyggnad. 

Frågeställningar att studera 
Specifikt kan förstudien fokusera på följande frågeställningar: 

1. Vilket syfte skulle just laddning på pendelparkering fylla? Kan 
man uppnå de tänkbara nyttor som nämns i kapitel 5 med 
klimatvinster, attraktivare kollektivtrafik och minskat bilresande? 

2. Skulle laddningsmöjlighet på pendelparkering påverka 
benägenheten hos elbilsanvändare att resa kollektivt? 

3. Kan laddning på vissa platser påverka resenärens val av 
pendelparkering, till exempel till en parkering längre från 
stadskärnan eller vid en zongräns? 

4. Hur skulle utförandet av ett ladderbjudande utformas för att vara 
attraktivt för kunderna? 

5. Vad kan man säga om kostnader och finansieringsformer för 
utbyggnad och drift av laddplatser i olika lägen? 

6. Hur bör upphandling av elinfrastruktur och laddtjänster utformas. 
Vilka underlag och tillstånd krävs? Vilka aktörer har vilka roller? 

 

Metod 
För att besvara dessa frågeställningar bör man undersöka och samla data om följande 
aspekter: 

• Vilken typ av bilar laddar? 

• Vilken kategori förare använder tjänsten? 

• Vilken betalningsvilja finns – hur påverkas användandet av olika 
avgiftsnivåer? 

• Vad tycker användarna? 

• Vilket värde tillför det att addera räckvidd för elbilsägare? Är det 
skillnad för de med fullelektriska fordon och laddhybrider? 
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• Har miljöskäl betydelse för kundernas val att ladda sin bil? 

• Kommer laddning på pendelparkeringar göra att ägare av 
laddhybrider kör mer på el?  

• Vilka andra värden som vi idag inte känner till kan elektrifiering 
av regionens pendelparkeringar skapa för medborgaren? 

• Kommer reserverade laddplatser för elfordon i sig att vara 
attraktivt för de som har sådana fordon, d.v.s. få lättare tillgång till 
p-plats och kanske rent av parkerar sin elbil utan att ladda? 

 

Kriterier vid val av pilotobjekt 
För att kunna utvärdera just ladd-beteende är det viktigt att platsen används frekvent av 
just förare av laddbara fordon, vilket innebär att platsen ska kunna erbjuda följande: 

• Möjlighet att ladda för alla som vill 

• Laddplatser som inte blir upptagna av bilar, som inte kan laddas 

• Att platserna utnyttjas så mycket som möjligt av laddande fordon. 

 

Detta innebär att de valda pilotfallen bör vara platser med följande egenskaper: 

• Inte har platsbrist, men ändå utnyttjas frekvent 

• Inte är för liten 

• Placerad i en kommun som är engagerad i frågor om 
laddinfrastruktur och som kan förväntas stödja projektet 

• Kommun där det finns ett tillräckligt stort antal laddbara bilar 
utifrån tillgänglig statistik 

• Valet av parkeringar ska återspegla en bredd av 
pendelparkeringsmöjligheter 

Förslagsvis väljs tre typer av parkeringar: landsbygdsbetonad, parkering nära 
bostadsområden, parkering vid resecentrum e.d. i tätort. I studien kan även medverkan 
och samarbete med kommuner som Göteborg och Stenungssund ingå, då dessa redan har 
laddare på pendelparkeringar. Då kan man ta del av varandras erfarenheter. Vid samtal 
har Göteborg och Stenungssund varit intresserade av sådan samverkan. 

Upplägg, utförande och iordningställande 
Beroende på hur många laddare som ingår i pilotstudien kan man välja olika typer av 
parkeringar och antal kommuner. Man gör ett urval och kontaktar kommunerna för att 
höra om de är intresserade av att ingå i ett pilotstudie. Tänkbara kommuner är 
exempelvis Strömstad, Vårgårda, Götene, Hjo och Borås. Dessa kommuner har visat ett 
visst intresse för att delta, där kan finnas tillräckligt många laddbara bilar, och det skulle 
ge en regional spridning. Men det finns säkert fler tänkbara kommuner som kan vara 
lämpliga. 

Regionen behöver komma överens med kommunerna om att handla upp 
laddinfrastruktur och laddtjänster, eventuellt med stöd från regionen. För en pilotstudie 
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kan man antingen använda SKL Kommentus kommande avtal om laddtjänster, göra en 
direktupphandling i några fall eller använda kommuners befintliga avtal. Kommunerna 
behöver också använda sina befintliga avtal om elinstallationer eller liknande. 

Samverkansformer med kommuner och andra aktörer som idag redan erbjuder laddning 
etableras. 

När man har ordnat dessa frågor görs upphandling och iordningställande. 

En (eller flera) betalningsmöjligheter väljs ut som erbjudande för de som laddar. För att 
utvärdera betalningsviljan kan man i projektet spela med olika prissättningar. Man kan 
exempelvis utvärdera om beteendet påverkas av olika prisnivåer, eller om man efter ett 
tag går från låg till högre kostnad per kWh på samma ställe.  

Information om att det nu finns möjligheter till laddning är viktig och behöver arrangeras 
ske genom tydlig skyltning på platserna, information i media, på sådana hemsidor och i 
samband med andra utskick från regionen eller Västtrafik. 

Arbetsgång och datainsamling 
För att inhämta svar på ovanstående frågor behövs data och åter data. Data kan samlas in 
med flera metoder och vi föreslår en arbetsgång enligt följande: 

a) Insamling av data om laddning 
Användningen av laddplatsen följs upp med avseende på följande parametrar: 

• Registrering av antalet laddsessioner under olika tider på dygnet 
och vecka. Visar på användarbeteende såsom om det indikerar 
arbetspendling, eller annan användning 

• Vilka tider utnyttjas parkeringen (även när bilen är fulladdad eller 
inte laddats alls) 

• Hur mycket som laddas per session, vilket kan ge en indikation på 
hur långt bilarna färdats från senaste laddningen och vilket 
laddbehov som uppfylls på pendelparkeringen. 

• Vid vilken effekt sker laddningen? Här kommer också frågan om 
hur lastbalansering kan fungera i förhållande till behovet av 
laddtider. 

• Förändrat beteende över tid vid förändringar av erbjudandet, 
såsom ändrad kostnad, fler eller färre platser m.m.  

• Förändringar över tid med samma erbjudande. Det kan visa om 
tjänstens attraktivitet förändras för att den blir allt mer känd eller 
för att antalet laddbara fordon ökar. 

b) Nummerskrivning  
Man gör nummerskrivningar av parkerade fordon för att ta reda på följande: 

• Var är fordonen registrerade. Det ger en uppskattning om hur 
långt fordonet kan ha kört från hemadressen till parkeringen. 



 Report C 557  Förutsättningar för att etablera elbilsladdning på pendelparkeringar i Västra Götaland – 
Redovisning av en förstudie 

 

32 

• Vilken typ av laddfordon laddas (laddhybrid, fullelektriskt, typ av 
bil etc.)  

Sammantaget ger denna information en antydan om hur stort laddbehovet kan vara för 
maximalt utnyttjande av eldrift. 

c) Kundenkäter  
Data som samlas in enligt a) och b) ovan ger en antydan om vanor hos elbilsförare och 
laddningsbeteende. Dock kommer många frågor att återstå som man kan försöka besvara 
med enkäter för att få en bättre bild av det som datainsamlingen visar. För att få med de 
mest relevanta frågorna bör en första analys av de insamlade data göras innan enkäten. 

En kundenkät kan förslagsvis innehålla frågor som belyser följande: 

• Resvanor; avstånd och syfte med resor (arbetspendling, besök för 
handel, turism etc.)  

• Frågor kring hur man normalt laddar sin bil och i vilken mån 
laddningen på pendelparkeringen fungerar som komplement 

• Påverkar laddmöjligheten användarens val av pendelparkering 
och är det ett alternativ till laddning vid målet (t.ex. 
arbetsplatsen)?  

• Användarens syn på den miljönytta som möjligheten ger 

• Betalningsvilja – anses denna laddning dyr eller billig, vad skulle 
vara en ”smärtgräns”. Skulle en prisökning ändra användarens 
laddbeteende? 

• Kundnöjdhet med avseende på bland annat tillgänglighet och 
användarvänlighet 

• Förbättringsförslag och övriga synpunkter 

d) Samverkan med andra pågående projekt. 
Diskussioner behöver också föras med andra initiativ där laddning införs på 
pendelparkering. Det kan handla om att få tillgång till deras utvärderingsdata och 
möjligheter att synkronisera deras utvärderingar. Data från dessa analyseras efterhand 
som de kan levereras. 

Positiv respons har så långt kommit från Göteborg, Stenungssund, Varekil (Orust) m.fl. 
Även erfarenheter från andra regioner kan inhämtas. 

Utvärdering 
Det primära syftet med att göra en pilotstudie är att få erfarenheter inför beslut om 
eventuell framtida utbyggnad och en strategi för hur den i så fall gradvis kan komma till 
stånd, samt att det fyller sitt önskade syfte.  

Erfarenheten från studien analyseras med avseende på följande: 

• Hur kan finansieringsformer kan se ut för att bygga, respektive 
driva laddinfrastrukturen på parkeringar i olika lägen.  
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• Hur handla upp elinfrastruktur och laddtjänster. Vilka underlag 
och tillstånd krävs? Vilka aktörer har vilka roller? Vilka befintliga 
avtal kan användas. 

Uppgifter från datainsamlingen analyseras med avseende på följande frågor: 

• Hur ska upplägg utformas för att kunna skalas upp. Det kan röra 
sig om fler modeller, beroende på var en parkering är belägen, hur 
den är utformad och vilket syfte den förväntas fylla.  

• Hur få gemensamma laddtjänster för att maximera kundnytta och 
effektivitet. Vilka egenskaper på är viktiga för att ge attraktiva 
tjänster. 

• Hur säkerställa smidiga betallösningar.  

• Hur ska laddning utföras, vilka effekter är lämpliga? Styrning av 
laddtider, lastbalansering etc. så att kundens bil är laddad när den 
behövs. 

• Vilken miljönytta kan förväntas av att dessa tjänster erbjuds. 

• Hur påverkas användarnas vanor och specifikt om 
pendelparkeringar i kombination med kollektivtrafik utnyttjas 
som alternativ till laddning vid målet. 

• Förbättringsförslag 

Rapportering  
Viss rapportering bör göras löpande genom kortare lägesrapporter och 
avrapporteringsmöten med beställare. En slutrapport behöver sammanställs efter 
datainsamling och analyserats. Resultaten kan också presenteras i form av seminarier. 

 



 

 

 

 

 
 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB  //  Box 210 60  //  100 31 Stockholm 
Tel 010-788 65 00  //  www.ivl.se 

 


	Sammanfattning
	Summary
	1 Bakgrund
	2 Projekt, syfte och genomförande
	Finansiär
	Syfte och frågeställningar
	Genomförande

	3 Andel laddbara personbilar i regionen och prognoser till 2030
	Andelen laddbara bilar i Västra Götalands kommuner

	4 Reflektioner om bilägarens laddbehov och betalningsvilja
	Vilka faktorer avgör betalningsviljan
	a)  För de flesta är det billigare att ladda hemma
	b)  Alternativkostnaden att köra på bensin eller diesel kan vara jämförbar
	c)  Elbilar har så lång räckvidd att laddning inte behövs
	d)  Det krävs ett visst handhavande för att starta laddning
	e)  Det kan finnas en förväntan om att laddning borde vara gratis


	5 Tänkbara nyttor - klimat, fordonsköp och resebeteenden
	Summering av tänkbara samhällsnyttor
	Laddhybrider kan köras längre sträckor på el
	Det blir lättare att äga en elbil
	Vissa pendelparkeringar kan användas till hemmaladdning
	Bilistens val av pendelparkering kan kanske påverkas
	Summering av miljö- och klimataspekter

	6 Erfarenheter från befintliga laddare på pendelparkeringar
	Göteborgs kommun
	Kungälvs kommun
	Stenungsunds kommun
	Orust kommun
	Uddevalla kommun
	Erfarenheter från laddning vid pendelparkering i Danderyds kommun

	7 Förutsättningar för att erbjuda laddning på pendelparkering
	Tekniska förutsättningar
	Rollfördelning mellan VGR, Västtrafik och kommuner
	Upphandlingar, avtal, avrop och drift
	Laddares placering och reserverade platser
	Fullbelagda pendelparkeringar
	Fasta kostnader
	Laddtjänstaktörer och prissättning
	Långsiktighet och trovärdighet

	8 Summering och möjligheter att gå vidare
	9 Referenser
	BILAGA 1 – Förslag till upplägg av pilotstudie
	Frågeställningar att studera
	Metod
	Kriterier vid val av pilotobjekt
	Upplägg, utförande och iordningställande
	Arbetsgång och datainsamling
	a) Insamling av data om laddning
	b) Nummerskrivning
	c) Kundenkäter

	d) Samverkan med andra pågående projekt.
	Utvärdering
	Rapportering


