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B2B

Business to Business är ett affärsbegrepp som betyder företag
till företag.

Biogas

förnybart bränsle som framställs vanligtvis med rötning av
organiskt material. Biogas består av ca. 97 % metan och har
ett energiinnehåll på ca. 9,7 kWh/m3

Effekt

beskriver den mängd energi som behövs att uträtta ett arbete
per tidsenhet. Effekt mäts i watt (W).

Elbil

bil som drivs av en eller flera elmotorer och enbart kör på el
från ett batteri. Elbilar har för övrigt inget avgassystem.

Elpris

rörlig energikostnad som betalas av kunden, exempelvis vid
laddning av elbilar.

Energimätare

är ett gemensamt samlingsbegrepp för alla typer av mätare
som mäter energianvändning av el, värme etc. i t.ex. kWh
eller MWh.

Enfas

beskriver relationen mellan ström och spänning. Enfas
innefattar 16A eller 32A ström och en 230V spänning.

Fastighetsel

el som används för drift av fastigheteter, såsom ventilation,
pumpar, hissar, utebelysning etc.

Fastpris

del av laddningskostnad motsvarande fast kostnad för
laddare, installation, driftcentral, nätanslutning, kundtjänst
etc.

Hybrid

bilens el- och bensinmotor jobbar tillsammans då batteriet
automatiskt laddas genom bilens generator.

Kartläggning

statistik som exempelvis kan presentera antal lätta elbilar,
laddplatser, körsträckor och energianvändning för
kommunala fastigheter.

Konventionella fordon

fordon som drivs med fossilbränsle, exempelvis bensin eller
diesel.

Laddare

ett annat ord för batteriladdare, en elektrisk apparat som
används för att ladda och återuppladda laddningsbara
batterier, i detta fall för elbilar.

Laddbox

ett annat ord för laddare för laddning av elbilar, där endast
själva hårdvaran inkluderas.

Laddhybrid

kallas även för plug-in hybrid som har både bensin och
elmotor. Bensinmotorn startas automatiskt när elen från
batteriet är på låg nivå eller slut.

Laddinfrastruktur

beskriver begreppet infrastruktur bestående av flera
laddplatser som möjliggör laddning av elbilar.

Laddningseffekt

är den effekten i kW som används vid laddning av, i detta fall,
elbilar. Den är i stort sett aldrig statisk och pendlar mellan
t.ex. 3,7 och 7,4 kW hos en standardladdare.
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Laddplats

plats som innehåller en eller flera laddstolpar och möjliggör
för elbilar att laddas med ladd-el.

Laddstation

annat ord för laddplats, d.v.s. utrymme eller plats såsom
parkering som innehåller en eller flera laddstolpar.

Laddstolpe

en stolpe med en integrerad laddare, med ett eller flera
laddningsuttag, som används för laddning av elbilar.

Lätta fordon

transportmedel såsom personbilar, lätta transportbilar med
flak och skåp samt minibuss.

Naturgas

ej förnybar gas som består av 90 % metan. Naturgasen kan
användas som fordonsgas med energiinnehåll på ca. 11
kWh/m3

Normal laddning

använder en laddningseffekt på 3,7 till 7,4 kW som kan ladda
ett elbilsbatteri på ca. 9 till 4 timmar.

RFID-läsare

Radio-Frequency Identification är en teknik för att läsa
information på avstånd från transpondrar och minnen som
även kallas för ”taggar”

Semisnabb laddare

laddare som möjliggör för elbilar att laddas med en
laddningseffekt på 7,4 - 22 kW.

Semisnabb laddning

använder en laddningseffekt på 7,4 till 22 kW som kan ladda
ett bilbatteri från 4 timmar ner till en halv timme.

Snabb laddare

laddare som möjliggör för elbilar att laddas med en
laddningseffekt på 22 kW eller högre.

Snabb laddning

använder en laddningseffekt på 22 kW eller högre, som kan
ladda ett batteri på ca. 30 minuter eller snabbare.

Standardladdare

laddare som möjliggör för elbilar att laddas med en
laddningseffekt på 3,7 till 7,4 kW.

Standarduttag

elkontakt som förses vanligtvis med en säkring på 10A och
230V spänning.

Trefas

elektriskt begrepp som motsvarar tre gånger så mycket effekt
som i enfas. Effekt på trefas kan vara 11 eller 22 kW.

TTW

står för ”tank-to-wheels’’ och innefattar bilens drivmedel från
omvandling till användning.

Verksamhetsel

el som används av verksamhet som bedrivs i fastighet, såsom
el till datorer, kontorsapparater, kök, innebelysning etc.

Vätgas

ej premiär energikälla utan gas som kan framställas genom
nedbrytning av väteatomer H2 ur naturgasen.

WTT

begreppet står för ”well-to-tank” och innefattar bilens
drivmedel från utvinning till fordonets lagringssystem

WTW

begreppet står för ”well-to-wheel” och beskriver både WTT
och TTW tillsammans, d.v.s. allt från utvinning av
energiråvara till användning av bilen.
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Vid framtagandet av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020 framkom det att vissa
frågeställningar behövde utredas närmare för att nå miljömålen 2020. En av dessa
frågeställningar var laddinfrastrukturen för de kommunala elbilarna i staden. Tekniska
nämnden framförde då en förfrågan till servicenämnden om uppdraget att i samverkan med
tekniska nämnden och miljönämnden utreda och ge rekommendationer gällande fördelning
av kostnader för iordningställandet av laddplatser för kommunala elbilar på kvartersmark.
Utifrån den omvärldsbevakning som gjorts inom området framkommer det att det inte finns
några klara strategier eller konkreta finansieringsmodeller från andra offentliga organisationer
som direkt kunde användas som grund för detta arbete. Istället har goda exempel från flera
olika organisationer använts för att skapa rekommendationer till Malmö stad-modeller.
Utredningen bygger även på tre fallstudier från Malmö stads verksamheter: Mathildenborg
äldreboende, Augustenborg arbetsområde och Malmö Opera.
Utifrån ovan underlag presenteras rekommendationer på strategi och finansieringsmodeller
för utbyggnad av laddplatser för kommunens elbilar. Det viktigaste budskapet som
identifierats i utredningen är att det är viktigt att alltid se helheten. Det är nästan omöjligt att
rekommendera en konkret lösning som passar alla, eller i stort sett de flesta. I rapporten
presenteras därför flera olika exempel på modeller som ska fungera som stöd i det fortsatta
arbetet.
I rapporten finns flera exempel på viktiga parametrar som måste beaktas och en rad redskap
som kan vara användbara i det fortsatta arbetet med planeringen och utbyggnaden av
laddplatserna och laddinfrastrukturen i staden.
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Enligt Malmö stads miljöprogram för 2009–2020 skall organisationen vara fossilfri år 2020.
En viktig del av omställningen till ett fossilfritt samhälle innefattar en fortsatt miljöanpassning
av kommunala fordon. För att nå dessa mål har Malmö stad tagit fram en miljöbilstrategi för
åren 2017–2020.
Vid framtagandet av stadens miljöbilstrategi framkom det att vissa frågeställningar måste
utredas närmare för att nå miljömålen 2020. En av dessa frågeställningar var
laddinfrastrukturen för de kommunala elbilarna i staden. Tekniska nämnden gjorde då en
förfrågan till servicenämnden om uppdraget att utreda infrastrukturen för de kommunala
elbilarna och speciellt kostnadsmodellen.
Servicenämnden har i samverkan med tekniska nämnden och miljönämnden under 2017 fått i
uppdrag att utreda och ge rekommendationer gällande fördelning av kostnader för
iordningställandet av laddplatser för kommunala elbilar på kvartersmark. Syftet med detta
arbete var att genomföra utredningen och ta fram ett underlag för beslutsfattande.
Detta uppdrag är fokuserat på laddplatser för de kommunala elbilarna som används av
Malmö stad. Uppdraget kommer inte behandla publika laddplatser, vilket är en fråga som
tekniska nämnden utreder i rapporten Publik laddinfrastruktur för Malmö. Dock så finns ett
starkt samband mellan de två utredningarna.

Utredningen bygger i huvudsak på omvärldsbevakning och fallstudier. Fallstudierna har valts
utifrån kartläggningar som gjorts av var Malmö stads fordon är parkerade på fastigheter som
Malmö stad äger/förvaltar och där större antal fordon finns parkerade. Syftet har varit att se
vilka möjligheter, svårigheter och frågor som bör tas i åtanke av Malmö stad vid framtagning
av en laddinfrastruktur för de kommunala elbilarna. Följande fastigheter har behandlats:
• Mathildenborg
• Augustenborg: ”Gula huset” och ”Kommuntjänster/Post och bud”
• Malmö Opera
I övrigt har utredningens process innefattat:
• Omvärldsbevakning av andra kommuners användning av elbilar. Syftet är att dra
lärdom från hur andra aktörer valt att strukturera användningen av elbilar i respektive
kommun.
• Omvärldsbevakning av olika finansieringsmodeller hos kommuner och
expertorganisationer.
• Omvärldsbevakning av upphandling av laddplatser.
• Kartläggning av Malmö stads lätta fordon och befintliga laddplatser på kvartersmark
som förvaltas av serviceförvaltningen. Syftet har varit att få kännedom om de
geografiska platserna för fordon och laddplatser och hur det ser ut idag.
• Erfarenheter från verksamheter som använder sig av elbilar idag. Syftet är att få
kunskap om det som fungerat bra och mindre bra i användningen av elbilar.
• Utifrån nuläget och omvärldsbevakningen presenteras rekommendationer på strategi,
finansieringsmodeller och text till projekteringsanvisningarna.
• Fördjupning i vissa ämnesområden som behövts för att genomföra utredningen.
• Framtagning av förslag till fortsatt arbete efter denna utredning.
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Hela fallstudien är uppbyggd som ett exempel och beskriver kortfattat hur ett
tillvägagångssätt kan se ut vid en utredning för utbyggnad av laddinfrastrukturen. Exemplet
inkluderar vägledning och beskrivning av några parametrar som bör beaktas i förarbetet.
Fallstudien användes huvudsakligen som stödunderlag vid framtagningen av
finansieringsmodellerna. För en realisering av fallen/exemplen behövs först en förstudie med
en mer ingående utredning.
Med hjälp av den framtagna checklistan (presenteras i kapitel 4.4.1) identifierades och valdes
tre exempelfastigheter för fallstudien; Mathildenborg äldreboende, Augustenborg
arbetsområde och Malmö Opera (gamla stadsteatern). De tre fastigheterna valdes p.g.a. att de
har relativt olika förutsättningar och olika komplexitetstyp för en eventuell kommande
utbyggnad av laddinfrastrukturen.
I fallstudien används olika modellexempel för utbyggnad av laddinfrastrukturen. Modellerna
har sammanställts under arbetets gång och presenteras i sin helhet i kapitel 5.3.
I de angivna priserna för laddarna ingår själva laddboxen, hårdvaran. Dessutom brukar det i
laddaren ingå viktiga komponenter såsom en säkring och jordfelsbrytare samt energimätare
som är inbyggda i laddboxen. De flesta av dagens laddare är s.k. smarta vilket innebär att de
har stöd för internetuppkoppling och har en RFID-läsare inbyggd som används för
användarautentisering med hjälp av taggsystem. Alla andra tillägg och tillval bör rådfrågas
leverantören.
Samtliga kostnader som nämns i rapporten är överslagsberäkningar och för att räkna ut mer
exakta kostnader där fler detaljer är inräknade, behövs en närmare analys av respektive fall.

På Mathildenborgs äldreboende finns två avdelningar, rehab och hemsjukvården. Rehab
använder idag 5 bilar med gas som drivmedel och 1 elbil. Hemsjukvården använder 6
gasbilar. I dagsläget finns en laddstolpe med två ladduttag installerad på Mathildenborg.
Laddningseffekten är ca. 3,7 – 7,4 kW per ladduttag. I tabellen nedan visas bilarnas
körsträckor för respektive avdelning.
Avdelning
Rehab
Hemsjukvården
Hemsjukvården

Antal
bilar

Körsträcka/dygn/bil
(h)

Körsträcka/dygn/bil
(km)*

6
4
2

5
6
12

200
240
480

Veckodagar
då bilarna
används
Måndag-fredag
Måndag-fredag
Måndag-söndag

*vid en antagen medelhastighet på ca. 40 km/h

Den befintliga laddplatsen är ansluten till ett befintligt elabonnemang och det går inte att
särskilja elen som används till laddning av elbilar från resten av elanvändningen i fastigheten.
Detta kan medföra svårigheter vid energimätning då elen som används till laddning av
elbilarna hamnar på fastighetselen i energistatistiken. Utan någon strategi och helhetsgrepp
för laddinfrastrukturen kan exempelvis förvaltaren börja söka efter fel i fastighetssystemen
som har orsakat ökningen av energianvändningen när det egentligen är verksamhetens
laddning av elbilar som har bidragit till ökningen och den missvisande energistatistiken.
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Om verksamheten inte ändras drastiskt så beräknas behovet av antalet bilar bli ungefär 10 st.
för Mathildenborgs sjukhem inom de kommande fem åren.
Utifrån kartläggningen av körsträckorna rekommenderas rehab att byta ut sina fem gasbilar
mot lika många elbilar eftersom körrutinerna lämpar sig mer för eldrivna bilar än gasbilar. De
fem bilarna kör alltså ca. 200 km per dygn/bil och har möjlighet att ladda under natten med
en vanlig standardladdare.
Eftersom hemsjukvården har blandade körsträckor, både kortare och längre, rekommenderas
att avdelningen byter ut fyra av sina sex gasbilar till elbilar som har möjlighet till nattladdning
med en standardladdare. Samtidigt rekommenderas avdelningen att antingen fortsätta
använda två gasbilar för de längre körsträckorna, d.v.s. de som inte lämpar sig för
nattladdning eller att byta ut gasbilarna mot elbilar under förutsättning av en laddplats med en
semisnabb laddare installeras, med dubbla ladduttag.

Eftersom kartläggningen ger en indikation på att ett lämpligt antal elbilar på Mathildenborg
äldreboende är 10 st. rekommenderas installation av totalt 4 st. nya laddstolpar med en
laddningseffekt på 3,7 – 7,4 kW per ladduttag. Utbyggnad av laddinfrastruktur på mark med
ett minimalt markarbete rekommenderas här.
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Varje laddstolpe bör ha två ladduttag och tillsammans med den befintliga laddstolpen skulle
Mathildenborg ha tillgång till sammanlagt 5 st. laddstolpar med totalt 10 st. ladduttag. Bilden
ovan visar 10 parkeringsplatser där laddstolparna förslagsvis kan installeras.
Varje enskilt fall bör utredas närmare för fastställande av en komplett kostnadsbild. För
indikering av andra tillkommande kostnader, se kapitel 7.1.

I området Augustenborg finns flera organisationer, bl.a. kommunteknik, kommuntjänster och
Malmö Leasing AB (f.d. ViSAB). I dagsläget finns redan 12 laddplatser installerade med
dubbla ladduttag á 3,7 – 7,4 kW per ladduttag, som används till laddning av kommunala
elbilar. De befintliga laddplatserna är anslutna till ett befintligt elabonnemang och det går inte
att särskilja elen som används till laddning av elbilar från resten av elanvändningen inom
området. Detta kan ses som en nackdel och anledningen beskrivs närmare i
nulägesbeskrivningen i fallet Mathildenborg.
I nuläget finns det inte någon uttalad strategi vid anskaffande av laddplatser. Verksamheterna
står för investeringen och äger laddplatserna. Elavtalet är uppdelat mellan kommunteknik och
stadsfastigheter. Verksamheten ansvarar såväl för investering, drift, underhåll och felanmälan.
Kommunteknik använder idag ca. 50 lätta fordon varav 10 elbilar med mycket varierande
körsträckor. Verksamheten upplever att maxkapaciteten på det nuvarande elabonnemanget är
uppnått och att det kommer att behövas en ny elanslutning i området för att framtida
eleffektbehovet ska kunna uppfyllas, vid en eventuell utbyggnad av laddinfrastrukturen.
Kommuntjänster använder i dagsläget 8 gasbilar och 1 elbil. Körsträckorna är varierande.
En utredning har gjorts av hur en eventuell utbyggnad av laddinfrastrukturen skulle kunna se
ut på Augustenborgs arbetsområde i framtiden. Scenariot kan delas upp i en kortsiktig och
långsiktig del.
I den kortsiktiga delen ingår en enklare utbyggnad av laddinfrastrukturen för de kommunala
lätta fordonen utan anslutningar av nya elabonnemang. Detta eftersom de två befintliga
abonnemangen med stor sannolikhet kan klara av att försörja 10–15 nya laddplatser med en
laddningseffekt på 3,7 – 7,4 kW per ladduttag. En närmare kartläggning av
energianvändningen i området behövs göras för det specifika fallet.
Det långsiktiga scenariot omfattar kortfattat en större utbyggnad av laddinfrastrukturen inom
Augustenborg området. För denna utbyggnad kommer det automatiskt att krävas en
utbyggnad av elförsörjningen i området. I det långsiktiga scenariot ingår större fordon såsom
lastbilar, bussar, tyngre maskiner etc. som går från konventionella fordonsbränslen över till
fordon som ska drivas med el. En av anledningarna till utbyggnadsbehovet av elförsörjningen
är att det kommer att behövas helt andra effekter för framtida ändamål än de som finns idag.
Hos kommunteknik, vid ”gula huset”, kommer ca 15 st. laddplatser med dubbla ladduttag,
med en laddningseffekt på 3,7 – 7,4 kW per ladduttag, med stor sannolikhet att behöva
installeras i området inom de närmaste två åren för att täcka det framtida laddningsbehovet i
området. Målet är att fördubbla antalet elbilar från dagens 10 st. till ca. 20 st. inom två till tre
år.
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För att möta framtida verksamhetsbehovet på laddplatser hos kommuntjänster
rekommenderas installation av sammanlagt 3 st. nya laddplatser inom två år med dubbla
ladduttag, med en laddningseffekt på 3,7 – 7,4 kW per ladduttag. Det långsiktiga målet är att
ha tillgång till minst 9 st. elbilar.

Utbyggnad av laddinfrastruktur på mark med större markarbete kommer att bli nödvändig i
Augustenborg. 15 st. nya laddstolpar med dubbla ladduttag och en laddningseffekt på ca. 3,7
– 7,4 kW/ladduttag (grönmarkerade platser i bilden ovan). Varje enskilt fall bör utredas
närmare för fastställande av en korrekt kostnadsbild. För indikering av andra tillkommande
kostnader, se kapitel 7.2.
Vid ovanstående arbete rekommenderas även ett förberedande arbete i form av utplacering
av ”tomrör” för kablar, vilket skulle möjliggöra utbyggnad av ytterligare 15 laddplatser för
framtida behov (gulmarkerade platser i bilden ovan).

Utbyggnad av laddinfrastrukturen, i form av
laddare på väggen, rekommenderas för att
verksamhetsbehovet ska kunna uppfyllas för
kommuntjänster.
3 st. standardladdare på väggen/fasaden, med en
laddningseffekt på 3,7 – 7,4 kW/ladduttag. För
prisexempel på laddare, se kapitel 6.2. För
indikering av andra tillkommande kostnader, se
kapitel 7.2
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I anslutning till Malmö Opera finns en relativt stor parkeringsplats där huvudsakligen publika
bilar parkerar dagligen. Platsen valdes eftersom den anses vara en knutpunkt då den ligger
centralt i Malmö och finns nära till hands för de dagligen rullande kommunala tjänstebilarna.

Malmö Opera kan vara en lämplig plats för utbyggnad av laddplatser med semisnabba
laddare, för laddning av kommunala elbilar. Detta av flera anledningar:
•

Kommunala elbilar som är ute på uppdrag i centrala Malmö kan ladda på flera
laddningsställen. Exempelvis behöver serviceförvaltningens elbilar inte köra hela
vägen till Augustenborg vid laddningsbehov, utan kan snabbt ladda på de semisnabba
laddarna.

•

Augustenborgs el-abonnemang kan avlastas när det gäller effektuttag genom att
serviceförvaltningens elbilar som utgår från Augustenborg ges möjligheten att ladda
på flera ställen i staden.

•

Användningsbehovet av laddplatser vid Malmö Opera bör vid fortsatt arbete utredas
närmare för fastställande av exakt antal behövande laddstolpar i området och deras
exakta placering.

Vid en eventuell utbyggnad av laddplatsen vid Malmö Opera rekommenderas minst en
semisnabb laddare med en laddningseffekt på ca 7,4 - 22 kW som möjliggör en snabbare
laddning än en standardladdare.
Konkreta prisexempel har utelämnats p.g.a. alltför många parametrar som behöver utvärderas
för att ge en rättvis prisbild. En sådan utvärdering har inte ingått i denna utredning då
detaljkunskap om verksamhetsbehov och fastighetens uppbyggnad är ej kända i nuläget.
Varje enskilt fall måste bedömas separat och noggrant.
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Många kommuner jobbar med att etablera en infrastruktur för laddplatser för kommunala
elbilar men i de flesta fall inte på något strukturerat sätt. Om det är på ett strukturerat sätt så
är arbetet i sin början. Därför finns det inte heller riktigt bra exempel på
finansieringsmodeller från någon annan kommun. Exempelvis i Stockholms stad ligger
ansvaret ibland på förvaltaren och ibland på den förvaltning som önskar laddplatserna.
Kävlinge kommun har låtit den organisation som förvaltar byggnaden stå för investeringen
av laddinfrastrukturen. Verksamheterna betalar en hyra till den förvaltande organisationen.
En annan modell används i Lunds kommun där fastighetsägarna står för hela investeringen
och äger laddplatserna. De tar en hyresavgift av den organisation som har bilarna, som i sin
tur tar ut en avgift från de som hyr fordonen.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tittat på strategier för utbyggnader av
laddplatser, men endast med fokus på de mer tekniska detaljerna. De hade inte tittat på
finansieringsmodeller för utbyggnad av laddplatser i en kommun.
Vad det gäller upphandlingsalternativ har kommuner och kommunala bolag gjort på olika
sätt, allt från att upphandla endast laddplatser till att upphandla hela tjänsten. Exempelvis har
P-Malmö upphandlat hela tjänsten inklusive drift, service, underhåll och kundtjänst från
E.ON. Detta avtal har nu löpt ut och i nuläget har inte P-Malmö något nytt avtal.
I nuläget finns det alltså inte någon uttalad strategi eller finansieringsmodell vid anskaffande
av laddplatser i Malmö stad. Staden har ingen överblick på laddinfrastrukturen, placering,
antal, investeringar eller kostnader. Nuläget främjar inte användningsökningen av elbilar. Det
är komplicerat för verksamheten att skaffa laddplatser.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Projektgruppen har resonerat generellt om följande tre finansieringsmodeller: gratis laddning,
schablonkostnad inklusive elanvändningen och debitering av elanvändningen per använd
kWh.
Gratis laddning är en modell som tidigare använts i till exempel olika publika komplex där
det administrativa arbetet vida överstigit intäkten för själva laddningen. Vi har valt att inte gå
vidare med denna modell eftersom det i nuläget finns möjlighet att både mäta exakt och ta
betalt för den utnyttjade elen.
Schablonkostnad inklusive el är en enkel finansieringsmodell att hantera. Kostnaden för
verksamheten ska innehålla samtliga kostnader såsom investeringskostnad, drift och
underhåll, samtliga administrativa kostnader samt en genomsnittlig elanvändning. En
installerad mätare medger att schablonkostnader per månad kan justeras vid årets slut. Denna
modell ger inte verksamheten ett incitament att effektivisera sin användning av elbil eftersom
kostnaden ändå är den samma under hela perioden.
Att debitera per använd kWh. Denna finansieringsmodell blir tydlig och rättvis eftersom
verksamheten bara faktureras den faktiska användningen av energi. Tydlighet är bra eftersom
verksamheten med denna modell, i förhållande till en schablonkostnad, får ett tydligt
incitament att effektivisera sin användning av elbil. Verksamheten kommer endast att
faktureras den verkliga användningen och därmed kostnaden.

Nedan beskrivs fyra finansieringsmodeller, specifikt för Malmö stad. Gemensamt för samtliga
finansieringsmodeller, oavsett vilken modell som väljs vid utbyggnaden av
laddinfrastrukturen, är en medförd ökad elanvändning och ökade rörliga elkostnader för den
eller de parterna som kommer att stå för elkostnaderna. Samtidigt kommer behovet av andra
drivbränslen såsom diesel, gas, bensin etc. att minska för stadens fordon generellt.
I nedan beskrivna modellexempel läggs den använda elen för laddning på verksamheten. För
de verksamheter som har eget ”hyresgäst”-elabonnemang, går ladd-elen direkt på
verksamheten. För verksamheter där stadsfastigheter står för elabonnemangen, läggs laddelen som en schablon på hyran vilket justeras vid årets slut. Modellerna måste utformas för
att minimera administrationsarbetet. Samtliga modeller inkluderar smarta laddstolpar, d.v.s.
nätverksuppkopplade system som kan skicka och ta emot digital information. Detta är en
viktig förutsättning för debiteringen av den använda ladd-elen. Med hjälp av smarta
laddsystem sker registreringen av billaddningen effektivt genom taggsystem. Varje elbil har en
tillhörande smart tagg. På laddplatser som är gemensamma i staden (fallstudie operan) går en
faktura till respektive förvaltning.
Följande fyra exempel på finansieringsmodeller presenteras:
1. Serviceförvaltningen äger laddplatserna
- administration, drift och underhåll på entreprenad
2. Total entreprenad av hela tjänsten
3. Serviceförvaltningen leasar men förvaltar laddplatserna
4. Serviceförvaltningen äger och förvaltar laddplatserna
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Modellen baseras på en befintlig modell som används av stadsfastigheter för
funktionsentreprenad (drift & skötsel) av offentliga fastigheter. I denna modell är
definitionen av avtalet extra viktigt. Avtalet måste vara tydligt och relevant vilket kräver
kunskap av beställare.

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

1

Totala kostnaden innehåller investeringskostnad, drift och underhåll, re-investering, elkostnad, administrativt arbete och felanmälan.

14

Modellen påminner om befintlig/fungerande finansieringsmodell som finns idag i andra
organisationer. Bland annat har P-Malmö gjort en upphandling av total-entreprenad när det
gäller laddplatser i sina p-hus. Den största fördelen med denna modell är att beställaren måste
engageras för utbyte av erfarenhet. Uppföljning av avtal och kvalitet samt dialog med
entreprenören är ett måste från beställarens sida, för att inte förlora kontrollen över
utbyggnaden av laddinfrastrukturen i staden. Denna modell underlättar samnyttjande av
laddplatser mellan kommun och medborgaren.

•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

Totala kostnaden innehåller investeringskostnad, drift och underhåll, re-investering, elkostnad, administrativt arbete och felanmälan.
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Leasingmodellen finns inte på marknaden i dag när det gäller laddstolpar. Dock finns den i
nuläget inom andra branscher, såsom solcellsanläggningar och elbilar. Modellen med leasing
för laddinfrastruktur finns däremot mellan leverantör och privatpersoner, men inte B2B,
företag till företag.
I denna modell har staden ingen investeringskostnad, endast löpande kostnader, såsom drift,
underhåll och hyreskostnader. Modellen kan bli dyrare än de andra modellerna då
leasingföretaget tar ut en hyreskostnad för att täcka sina omkostnader. Det krävs dock
fortfarande resurser som hanterar administreringen och driften. För att få en helhetsbild av
infrastrukturen krävs en samordning och uppföljning mellan leverantören och
serviceförvaltningen.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

3

Totala kostnaden innehåller investeringskostnad, drift och underhåll, re-investering, elkostnad, administrativt arbete och felanmälan.
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Denna modell kräver en utredning om investeringsmedel. Ett förslag kan vara att kostnaden
ingår i serviceförvaltningens ordinarie investeringsram och äskas i budgetprocessen. Modellen
skapar högre arbetsbelastning gällande administration och drift hos serviceförvaltningen.
Staden har en helhetsbild över laddinfrastrukturen. Serviceförvaltningen har lättare att följa
upp, utvärdera och göra förändringar. Staden vet att rätt elabonnemang används och att alla
avtal följs. Kompetensen i området stannar inom Malmö stad och vi stärker stadens
organisation.
Modellen är fördelaktig för kunden/Malmöbon men även för verksamheterna, eftersom
staden får full kontroll över laddinfrastrukturen och placeringen av laddplatserna, vilket
medför att vi alltid har tillgång till nyladdade bilar, redo att utföra sina uppdrag.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4

Totala kostnaden innehåller investeringskostnad, drift och underhåll, re-investering, elkostnad, administrativt arbete och felanmälan.
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Följande checklista har tagits fram för urvalet av potentiella geografiska platser avseende
utbyggnaden av framtida laddplatser i Malmö stad. Checklistan användes vid valet av de tre
fastigheterna som ingår i fallstudien. Den kan förslagsvis ingå i projekteringsanvisningarna
som ett redskap för vägledning innehållande några viktiga parametrar som måste beaktas.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
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När infrastruktur för laddning byggs finns i huvudsak två olika
principer, klusterstruktur och linjestruktur, beroende på syfte och
behov. I stadsmiljö är en klusterstruktur att föredra.
Klusterstruktur innebär att man skapar ett kluster av laddplatser i
tätorten. Normal-, semisnabb- och snabbladdningsstationer
etableras på strategiskt utvalda punkter så att elbilarna kan ta sig
överallt i staden på ren el. Klusterstrukturen har stor nytta för
verksamheter som kör långa sträckor inom städerna såsom
servicefordon, bilpooler, eller färd- och hemtjänster.
En linjestruktur innebär att snabbladdningsstationer installeras längs med en och samma väg
mellan två punkter, exempelvis två tätorter. För att få
flexibilitet och marginal i systemet bör
snabbladdningsstationer placeras nära varandra,
uppskattningsvis med avstånd om maximalt 6–9 mil.

Efter att tittat närmare på olika verksamheter
i Malmö stad genom de tre fallen, och
inventerat deras körsträckor och
laddningsbehov, rekommenderas att de flesta
laddplatser installeras huvudsakligen vid
fordonens ”hemparkering”. Detta i
kombination med placering av laddare på
strategiska platser i staden så att de kan
användas av alla kommunala elbilar. Malmö
Operan bedöms exempelvis vara en strategisk
plats centralt i staden. Beroende på vilken laddningshastighet som krävs kan de två
ovanstående huvudalternativen vara kombination av standardladdare, med en laddningseffekt
på ca. 3,7–7,4 kW, och semisnabb laddare med en laddningseffekt på 7,4 – 22 kW.

Det är viktigt att tänka på att det oftast inte är själva laddaren som blir den stora
kostnadsposten. Markarbeten, kabeldragning, påkörningsskydd, konsultkostnader, vägmärken
och kommunikation är några exempel på många kostnadsposter som tillkommer. Därför är
det viktigt med noggrann planering så att dessa kostnadsposter inte överstiger budget.
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För att det ska vara lättare att presentera och visualisera olika alternativ för installation av
laddplatser har fyra modellexempel sammanställts i utredningen. Dessa kan förslagsvis
användas vid dialoger med verksamheterna och presenteras som övergripande riktlinjer.
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•

Utreda om det finns möjlighet för att samnyttja publika och icke-publika laddplatser
på parkeringar vid skolor, fritidsanläggningar och liknande. Exempelvis att
kommunens elbilar använder laddplatserna under vardagar och medborgaren på
helger och nätter.
Utmaning: Utreda om de två elavtalen, för den fasta och rörliga elen, problematiserar
samnyttjande av laddplatser.

•

Utifrån fallet Malmö Operan, se på möjligheterna att vid situationer där det planeras
installationer av laddplatser för kommunens elbilar, också planeras och förbereds för
installation av publika laddare. Ett samarbete för att skapa både publika och ickepublika laddplatser i staden.

•

Ett naturligt nästa steg efter denna utredning är att genomföra en förstudie där en
eller flera finansieringsmodeller väljs ut för vidareutredning och fördjupning. Varje
fastighet, byggnad och verksamhet med potential för utbyggnad av
laddinfrastrukturen rekommenderas att utredas separat på grund av dess olika
laddningsbehov och körsträckor. Vid ett implementeringsskede och upphandling av
laddplatserna rekommenderas stöd av upphandlingsenheten.
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Energianvändning för varje specifik elbil finns deklarerad men som tumregel kan man säga
att en elbil använder mellan 1,5 och 2 kWh/10 km. Under vintern stiger energianvändningen
för en elbil med ca 20–40% beroende på bilmodell. Elbilens energianvändning varierar mer
med temperaturen än bensinbilens eftersom bensinbilen kan värmas med spillvärme från
motorn och den är alltid tillgänglig. Elbilen måste ta prima energi från batteriet för
uppvärmning under vintern.

Laddningstyp

Laddningseffekt

Laddningstid

Laddare pris
ca. priser

Normal

3,7 - 7,4 kW

9-4h

30 000 kr

Semisnabb

7,4 - 22 kW

4 – 0,5 h

50 000 kr

≥ 22 kW

≤ 30 min.

≥ 100 000 kr

Snabb

Det sker en snabb teknikutveckling inom batteriområdet, batteri blir bättre. Förutom
minskande utsläpp vid tillverkning sker även en ökad möjlighet att lagra mer energi på mindre
vikt och volym. Detta sammantaget medför att kostnader vid tillverkning minskar. Vid daglig
drift av elbilar, där laddningen sker med klimatsmart el, är en av fördelarna att klimatpåverkan
är väldigt liten. Med den pågående klimatomställningen har el både kortsiktigt, men även i det
längre perspektivet en allt större betydelse.
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Nedan presenteras två beräkningsexempel av ladd-infrastrukturutbyggnaden i fastigheterna
Mathildenborg och Augustenborg. De omfattar installationer av nya standardladdare med
dubbla ladduttag och grundar sig på ett scenario baserat på verksamhetsbehovet för de
närmaste två till tre åren. Förutom kostnaderna för själva laddare nämns andra omkostnader
som kan tillkomma. Dock så kunde inte några prisexempel anges i nuläget i denna utredning,
då det krävs en noggrannare utredning av enskilda fall för en mer exakt
kalkylsammanställning.

OBJEKTNUMMER
FASTIGHET:
ÄGARE FASTIGHET:

8401
Mathildenborg
Malmö stad

ANTAL ELBILAR:
Rehab
Hemsjukvård

5
4

BEHOV AV LADDNING:
Laddplats för standardladdning 3,7 – 7,4 kW (antal laddstolpar)

4

KOSTNADER FÖR LADDARE:
Icke Publika Laddsystem, standardladdning 3,7 – 7,4 kW
(ca. 30 000 kr/st.)
TILLKOMMANDE KOSTNADER:
Entreprenad inkl. markarbeten och driftsättning (ca. pris)
Byggherreomkostnader
Driftkostnader (ladd-el)
Service och underhåll

120 000

70 000
Går ej att fastställa
i nuläget
Går ej att fastställa
i nuläget
Går ej att fastställa
i nuläget

Övrigt:
Det finns eventuellt möjlighet att söka bidrag på 50% via Klimatklivet.
Bör utredas närmare.
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OBJEKTNUMMER
FASTIGHET:
ÄGARE FASTIGHET:
ANTAL ELBILAR:
Kommunteknik
Kommuntjänster
BEHOV AV LADDNING:
Laddplats, standardladdning 3,7 – 7,4 kW för montering på mark
(antal laddstolpar)
Laddplats, standardladdning 3,7 – 7,4 kW för montering på vägg
(antal laddstolpar)
KOSTNADER FÖR LADDARE:
Laddare, för montering på mark, 3,7 – 7,4 kW (ca. 30 000 kr/st.)
Laddare, för montering på vägg, 3,7 – 7,4 kW (ca. 20 000 kr/st.)
TILLKOMMANDE KOSTNADER:
Entreprenad inkl. markarbeten och driftsättning (ca. pris)
Byggherreomkostnader
Driftkostnader (ladd-el)
Service och underhåll

1079
Augustenborg
Malmö stad

20
9

15
3

450 000
60 000

450 000
Går ej att fastställa
i nuläget
Går ej att fastställa
i nuläget
Går ej att fastställa
i nuläget

Övrigt:
Det finns eventuellt möjlighet att söka bidrag på 50% via Klimatklivet.
Bör utredas närmare.
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•

Informationsinsamling via Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se
avseende forskning samt gällande lagar inom området

•

Dialog med Malmö stads verksamheter som ingår i fallstudien, Augustenborg,
Mathildenborgs sjukhem och Malmö opera

•

Dialog med E.ON gällande tekniska lösningar för utbyggnad av laddinfrastrukturen

•

Dialog med Chargestorm gällande tekniska lösningar för utbyggnad av
laddinfrastrukturen

•

Dialog med P-Malmö gällande erfarenheterna från tidigare finansieringsmodeller och
upphandlingar

•

Dialog med Visab/Leasing AB gällande kartläggning av kommunala lätta fordon

•

Informationsinsamling från Malmö stads bilavtalsansvariga gällande kartläggning av
kommunala lätta fordon

•

Informationsinsamling från hemsidan www.emobility.se gällande olika typer av
laddinfrastruktur

•

Dialog med Stockholm stad, Lunds kommun, SKL (Sveriges kommuner och landsting)
gällande finansieringsmodeller och strategier för utbyggnad av laddinfrastrukturen

•

Studiebesök i Kävlinge kommun gällande finansieringsmodeller och strategier för
utbyggnad av laddinfrastrukturen
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