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Inledning
Antalet laddbara bilar har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren,
samtidigt som utvecklingen av laddinfrastruktur gått fort framåt. Sverige har
idag över 1 150 laddstationer med över 4 200 laddpunkter. I slutet av 2017
fanns det nästan 44 000 laddbara bilar, varav majoriteten utgjordes av sk
laddhybrider som utöver eldrift också drivs med konventionell motor. Drygt
10 000 var rena elbilar, som drivs till 100 % på el.1 I Malmö finns omkring
1000 laddbara bilar och drygt 200 laddpunkter idag.2

Figur 1. Parkeringsplatser med laddpunkter i Malmö, inklusive visualisering av gångavstånd upp till 500 m.

Malmö stad bör i grunden förhålla sig positiv till fler elbilar och laddplatser i
Malmö. Det är bra för vår gemensamma stadsmiljö om äldre bilar med sämre
miljöprestanda byts ut mot elbilar. I Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan
(TROMP) är målsättningen dock att i första hand öka gång-, cykel- och
kollektivtrafikresandet på våra gemensamma vägar och gator i staden. En bil är
i detta perspektiv alltid en bil, oavsett drivlina. Det finns således flera
anledningar till att belysa kommunens roll i utvecklingen framöver.
Föreliggande rapport fokuserar på sk publik (dvs för allmänheten tillgänglig)
laddinfrastruktur i Malmö. Detta är en följd av de uppdrag och beslut som
ligger till grund för den process som denna rapport utgör resultatet av. I några
enstaka fall nämns frågan om samnyttjande, där möjligheten att delvis begränsa
allmänhetens tillgång till infrastrukturen berörs kort.

1
2

www.energimyndigheten och www.elbilsstatistik.se
Ramböll. Geografisk behovsanalys för laddinfrastruktur. 2017.
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Uppdrag
I kommunfullmäktiges budgetskrivelse inför 2017 ges tekniska nämnden i
uppdrag att utreda möjliga insatser som kan påskynda arbetet med en
heltäckande laddinfrastruktur i Malmö. Under senhösten 2016 hade också
tekniska nämnden tagit beslut om att ge gatukontoret i uppdrag att ta fram
förslag på kommunala riktlinjer för publika laddplatser. Vidare gavs
gatukontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att ställa krav på
laddinfrastruktur och/eller förberedande laddinfrastruktur för elbilar vid
arbetsplatser och bostäder via t ex exploateringsavtal.
Under våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp och en referensgrupp, vilka tog ett
samlat grepp om dessa uppdrag. I arbetet under året har följande förvaltningar
och bolag deltagit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastighetskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen
ViSAB
P-Malmö
PÖMAB
MKB

Tidigt gjordes en tolkning avseende uppdraget som innebar att två leverabler
förutsågs:
1. Alternativa kommunala vägval med möjliga insatser (med syfte att
påskynda heltäckande publik laddinfrastruktur) inklusive
rekommendationer och prioriteringsförslag
2. Förslag på kommunala riktlinjer för publik laddinfrastruktur
I denna rapport redovisas uppdraget i sin helhet.
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Utgångspunkter
Att få till ett heltäckande system av laddmöjligheter för elfordon är
grundläggande för att minska fossilberoendet på vägarna. Samtidigt vet vi idag
att publik laddning utgör endast en mindre del (10-20%) av den laddade
energin och bör därför i första hand ses som ett komplement till icke-publik
laddning. Den senare sker vid hemmet eller på arbetsplatsen under dagen.
Det finns två typer av laddeffekter, normalladdning (mindre än 22 kW)
och snabbladdning (mer än 22 kW). Det är viktigt att laddstationen installeras
med rätt laddeffekt beroende på hur länge bilen ska stå parkerad. Eftersom ett
fordon står parkerat 95 procent av tiden och det oftast är vid bilägarens
ordinarie parkeringsplats, till exempel vid hemmet eller arbetsplatsen, är det
lämpligt att placera laddstationen där. Oftast är det parkeringsplatsen som
används på natten som används i absolut störst utsträckning. Det kan gälla
parkeringsplatser som tillhör en bostadsrättförening, vid ett hyreshus, villa eller
en företagsparkering. För denna typ av laddning rekommenderas
normalladdning då fordonet förväntas vara parkerad på denna plats under en
längre tid. Oftast används laddstationer med snabbladdning endast när man
färdas en längre sträcka, företrädesvis vid stora trafikleder. Till exempel kan det
vara smidigt att kunna ladda om man ändå stannar för att fika eller ta en paus i
körningen.3
Laddningsmönstret kan förklaras av våra resvanor. Vi vet idag att en ren elbils
räckvidd klarar den absoluta majoriteten av dagliga bilresor per person och bil.
En rapport från Trivector (2013) har t ex visat att 85 % av bilpendlarna i
Öresundsregionen klarar av att pendla tur och retur med en ren elbil (antaget
10 mils räckvidd). Ytterligare drygt 10 % kan pendla med elbil om de har
laddmöjlighet vid arbetsplatsen. I samma rapport noteras att resta kilometer
per person och dag med bil uppgår till ca 25 km i genomsnitt i Malmö och
Köpenhamn.4 Malmö stads egna resvaneundersökning, senast genomförd
2013, visar att en bilresa gjord av en Malmöbo i snitt är 17 km lång.5
Därmed är det uppenbart att laddning vid hemmet räcker långt utifrån en ren
elbils räckvidd. För laddhybrider finns alltid en konventionell drivlina att tillgå
utöver eldriften. Olika resonemang kring laddinfrastruktur pekar dock ibland
på två aspekter som delvis kan komma att påverka dessa enkla slutsatser:
Symbolnyttan i att en kommun (eller annan aktör) tydligt tar ställning för eldrift
genom att etablera iögonfallande laddstationer i centrala eller/och symboliskt
viktiga lägen i staden måste här beaktas. Givetvis sänder en kommun tydliga
signaler både till besökare och boende i ett sådant läge. Ibland talas det också
om sk Räckviddsångest. Då åsyftas den trygghetskänsla som kan åstadkommas i
och med vetskapen om att det finns lättillgängliga publika laddpunkter vid eller
på vägen till resmålet.
Den stora utmaningen i ett storstadsperspektiv, med ett stort antal
privatpersoner med bil som bor i flerbostadshus utan egen parkeringsyta, blir i
www.energimyndigheten.se
Trivector, Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen, rapport 2013:36
5 Malmö stad. Resvaneundersökning. 2013.
3
4
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första hand att möta laddningsbehovet hos de medborgare som idag har
boendeparkeringstillstånd för sin bil. Det finns idag drygt 19 000 tillstånd för
boendeparkering i Malmös innerstad. En avgörande följdfråga blir här
huruvida det är kommunens ansvar att tillgodose behovet av laddning, och i så
fall om detta bör ske på allmän gatu- och platsmark.
Noterbart i utgångsläget är också att framtiden på området är mycket oviss.
Detta beror på flera faktorer som är svåra att förutsäga, inte minst
teknikutvecklingen på såväl fordons-, batterisidan som på laddinfrastruktursidan. En möjlig utveckling kan vara fordon som laddas utan sladd, dvs
induktivt. Även förändrade lagar, regler och styrmedel kan komma att påverka
utvecklingen.
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Kommunens roll
Allmännyttig laddinfrastruktur?
Under 2017 färdigställde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriften
Ladda för framtiden, vilken syftar till att stödja svenska kommuner i frågan om
etablering av laddinfrastruktur. Här diskuteras kommunens roll ingående:
Det är inte självklart att det är lämpligt att anlägga laddplatser på gatumark. En
laddplats är ju till sin funktion att likna vid en bensinstation för elbilar och
kommunerna anlägger ju inga bensinstationer på gatumark, utan dessa anläggs alltid
på tomtmark. När eldrivna fordon blivit mer vanliga är det också rimligt att anta att
fler leverantörer vill konkurrera om möjligheten att tillhandahålla el. Förekomsten av
ett antal laddplatser på kommunal gatumark kan då bli problematisk ur
konkurrenssynpunkt. Laddplatser på gatumark kan även krocka med andra
angelägna strävanden, till exempel att minska gatumarksparkeringen till förmån för
ökad framkomlighet.
(Sveriges kommuner och landsting, Ladda för framtiden, sid 29)

På samma sätt har Göteborgs stad resonerat kring allmän gatumark i ett beslut
från kommunfullmäktige:
I takt med ökande antal elbilar ökar också behovet av publik laddning. Flera
kommersiella aktörer etablerar laddning i Göteborg. Kommunala förvaltningar och
bolag ska stödja och underlätta sådana aktiviteter genom att upplåta lämplig mark och
erbjuda likvärdiga villkor inom ramen för kommunallagens bestämmelser. På
gatumark ska Göteborgs Stad vara mycket restriktiv med att etablera laddning. På
gatumark ska många behov jämkas samman och ytorna används till många varierande
ändamål. Investeringar i laddinfrastruktur innebär att platsen under lång tid kommer
användas till parkering där bilar laddas. Det är bättre att hänvisa sådana behov till
tomtmark, garage, bensinstationer, köpcentra och liknande.
(Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, antagen i
kommunfullmäktige 2017)

Istället betonar Göteborgs stad vikten av att de kommunala bolagen, bland
annat Parkeringsbolaget och Göteborg Energi, utvecklar strategier för att möta
det växande behovet av laddning på kommersiella villkor.
I Stockholm har man gått en delvis annan väg. Här har staden, utöver ett
ambitiöst arbete med laddplatser från det kommunala parkeringsbolagets
(Stockholm Parkering AB) sida, valt att etablera laddplatser också på allmän
gatumark längs det som kommit att kallas laddgator. Detta arbete fortskrider
och inventeringar har gjorts avseende lämpliga gator för ändamålet, i första
fasen pekas 15 gator ut. Ett politiskt beslut från 2017 gör gällande att 500
publika laddpunkter ska etableras av staden (i samverkan med kommersiella
aktörer) på gatumark.
Det är alltså inte självklart hur kommunens roll bör se ut i utvecklingen. En
viktig vattendelare i detta är frågan om laddinfrastruktur är att betrakta som ett
gemensamt behov, en allmännytta, eller inte. En annan helt central fråga blir
hur kommunen väljer att definiera sin roll i förhållande till kommersiella
aktörer på marknaden.
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Laddinfrastruktur i planeringsprocessen
Utöver kommunens roll i det mer konkreta arbetet med etablering av
laddplatser behöver den roll en kommun kan spela som stödjande aktör
belysas. Att som neutral part stå för opartisk information till intressenter och
marknadsaktörer är grundläggande, men kommunen har också andra verktyg
för att påverka utvecklingen via rekommendationer och krav. Här är det
speciellt intressant att titta på de möjligheter som kan erbjudas vid tecknande
av exploateringsavtal och markanvisningsavtal, liksom vid
bygglovsgranskningen i relation till rådande parkeringspolicy.
Den samlade bedömning av kommunens möjligheter att ställa krav på
laddinfrastruktur inom ramen för ett exploateringsavtal är dock att dessa anses
vara begränsade. Bedömningen utgår ifrån kommunens möjligheter att ställa
egna tekniska krav på byggnation som planeras att uppföras i privat regi. Plan
och bygglagen (8 kap 4a§ PBL) föreskriver att sådana krav, s k tekniska särkrav,
inte ska kunna ställas av en kommun på en exploatör. Till tekniska särkrav
räknas in bland annat krav på hållbarhet, vilka tekniska lösningar som en
exploatör ska välja för uppvärmning, sophantering etc. Ställs sådana krav i ett
exploateringsavtal blir dessa verkningslösa. Kravet på att en exploatör ska
etablera ett antal laddplatser på den egna parkeringen inom sin egen fastighet
kan bedömas ingå i begreppet tekniska särkrav. Däremot kan kommunen i
exploateringsavtalet påtala att man gärna ser att exploatören följer kommunens
ambition om etablering av laddinfrastruktur.
I samma lagrum föreskrivs att om en kommun handlar som en byggaktör eller
en fastighetsägare gäller inte förbudet mot tekniska särkrav, vilket skulle kunna
innebära att inom ramen för kommunens egna exploateringsprojekt
(markanvisningsavtal) är möjligheterna att ställa krav på laddinfrastruktur
större.
I plan- och bygglovsprocessen är Malmö stads parkeringspolicy och
parkeringsnorm styrande när det handlar om parkering och angöring. I
remissförslaget till ny parkeringspolicy, som skickas ut i början av 2018, lyfts
behovet av laddinfrastruktur vid anläggning av parkeringsplatser. Här anges
krav på andel parkeringsplatser med installerad laddmöjlighet samt
rekommendation om att en viss andel platser även ska vara förberedda att
möta ett framtida behov av laddinfrastruktur. Krav och rekommendation i
förslaget till ny parkeringspolicy följer förslaget om kommunala riktlinjer för
laddinfrastruktur som redovisas sist i denna rapport.
Det är viktigt att notera att det slutligen är ett politiskt ställningstagande som
kan avgöra hur och var kommunen ska agera i frågan. Det finns dock
ytterligare en anledning till viss försiktighet i frågan om laddplatser på allmän
platsmark; de juridiska oklarheter som råder.
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Juridiska aspekter
Sveriges kommuner och landsting publicerade nyligen sin skrift Ladda för
framtiden, och redan i inledningen betonas att det råder osäkerhet om vilka
trafikregler och bemyndiganden i lagstiftningen som kan tillämpas för en
laddplats. I avvaktan på erforderliga förtydliganden noteras därför att det är
upp till varje enskild kommun att göra sin egen bedömning (sid 6), vilket också
skett (se ovan). Det finns i skrivande stund inte något prejudikat, eller
utvecklad praxis, i frågan.
Reglering av laddplats i trafikförordningen
Kommunerna har idag möjlighet att inrätta laddplatser med stöd i
trafikförordningen (1998:1276) En laddplats ska då vara utmärkt med ett
vägmärke för parkering och med en tilläggstavla för laddplats. I
trafikförordningen (3 kap 54 §, 4 st) framgår att På en laddplats får endast fordon
som kan laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning stannas eller
parkeras. Andra fordon får inte stannas annat än för av- och påstigning. Detta innebär
att ett laddfordon inte behöver laddas för att få stanna på en laddplats. För
laddplatser på allmän gatumark finns då ett behov av att kunna reglera
laddplatsen med tidsbegränsning och/eller med avgiftsbeläggning för att på så
sätt öka tillgängligheten till laddplatsen. Lagstiftningen är dock otydlig här då
trafikförordningens bemyndigande om föreskrifter inte behandlar frågan om
tidsbegränsning och/eller avgiftsbeläggning, vilket gör att rättsläget är oklart
huruvida en tidsbegränsning de facto blir juridiskt bindande. Det finns därmed
ingen grund i fordonsflyttningslagen idag avseende flytt av fordon på laddplats.
I avvaktan på erforderliga förtydliganden är det därför upp till varje enskild
kommun att göra sin egen bedömning.
Upplåtelse av allmän platsmark
Allmän platsmark definieras i plan- och bygglagen som gata, väg, park, torg eller
annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Huruvida
laddplatser ska ses som ett gemensamt behov råder det delade meningar om
och det påverkar bland annat upplåtelse av mark.
Beroende på om man ser laddplatsen som ett gemensamt behov eller inte, är
det olika regelverk som tillämpas vid upplåtelse av mark. Om en offentlig plats
inte används på ett sätt som stämmer överens med det ändamål som platsen
har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget krävs tillstånd av
Polismyndigheten (3 kap 1 § ordningslagen). Kommunen har dock vetorätt i
frågan om tillstånd ska ges eller inte. Utrymme under offentlig plats, t ex
ledningsdragning omfattas dock inte av kravet på polistillstånd.
Om man istället ser laddplatsen som något som stämmer överens med det
ändamål som en offentlig plats har upplåtits för kan kommunen istället upplåta
marken med nyttjanderättsavtal enligt jordabalken.
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Scenarier utifrån möjliga vägval
De olika vägar som en kommun kan ta i frågan om laddinfrastruktur grundar
sig i huvudsak på två tidiga vägval; ägarskap och frågan om allmän platsmark
eller kvartersmark.
Ägarskap
Ett av de första vägvalen som en kommun måste göra är att besluta om
kommunen själv ska äga och tillhandahålla laddinfrastrukturen. Alternativet att
kommunen själv skulle äga laddinfrastrukturen är dock problematiskt utifrån
bland annat kommunallagen och ellagen.
Enligt den allmänna kompetensregeln och regeln om kommunal
affärsverksamhet (2 kap. 1 och 7§§ kommunallagen) får kommunen bedriva
viss näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i
kommunen.
En kommun kan inte enligt ellagen ta betalt för el, då ett köp av el endast kan
ske mellan bilanvändare och eldistributör. En kommun kan inte heller
subventionera eller ge bort el eftersom detta inte är förenligt med
likställighetsprincipen i kommunallagen. Distribution och försäljning av el kan
därför endast hanteras av en extern aktör.
När det gäller elsäkerhetsfrågan är det den som äger eller svarar för
användningen av stolpen som ska se till att användningen av stolpen är säker
och underhållen så att säkerheten bibehålls.
Allmän platsmark eller kvartersmark
Om laddinfrastruktur ska etableras på allmän platsmark eller på kvartersmark
är också en viktig fråga att ta ställning till. Är etablering av laddinfrastruktur ett
allmännyttigt ändamål och är det förenligt med definitionen av allmän
platsmark? Vad vill kommunen använda den allmänna platsmarken till? Vad
som talar för att det är ett allmännyttigt ändamål är att om det finns fler
möjligheter att ladda ett elfordon är det fler som väljer att skaffa elfordon
istället för fossildrivna fordon, vilket då bidrar till en bättre miljö som gynnar
alla i staden. Vad som talar emot är att det idag är en relativt begränsad grupp
som har möjlighet att skaffa elbil och kan använda laddplatsen och att det då
inte kan ses som ett allmännyttigt ändamål. De i ianspråktagna ytorna skulle
istället kunna användas för mer allmännyttiga ändamål så som t ex grönyta,
busskörfält, cykelbanor, cykelparkering eller mer allmänt tillgänglig
korttidsparkering i staden. Att etablera laddinfrastruktur på allmän platsmark
innebär också flera oklarheter vad gäller de juridiska aspekterna så som
tidsreglering och/eller avgiftsbeläggning samt fordonsflyttning, som tidigare
belysts i denna rapport.
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Figur 2. Möjliga kommunala vägval för laddinfrastruktur ger fyra möjliga scenarier.

Utifrån en kommuns olika vägvalsmöjligheter har fyra olika scenarier
identifierats. Två scenarier utgår ifrån att laddinfrastruktur etableras enbart på
kvartersmark, både på privat och kommunalt ägd kvartersmark och i två av
scenarierna har kommunen istället gjort vägvalet att laddinfrastruktur ska
kunna etableras på allmän platsmark. I ett av dessa scenarier har kommunen
även gjort valet att själva äga laddinfrastrukturen.
En kommunal engagemangstrappa
Ovanstående modell för olika vägvalsscenarion kan även illustreras som en
trappa som visar kommunens engagemang i frågan. Detta för att förtydliga
möjliga roller för Malmö stad i utvecklingen. Observera att de olika stegen inte
per definition utgör en kronologisk ordning. Flera av trappstegen kan också
samexistera.

Figur 3. En kommunal engagemangstrappa utifrån fyra scenarier.

Scenario 1 och 2 arbetar Malmö stad delvis med redan idag men här finns
potential för fortsatt arbete och utveckling. I scenario 1 och 2 sker etablering
av laddinfrastruktur på kvartersmark, både på privat och kommunalt ägd. I
scenario 1 intar Malmö stad en mer stödjande roll för att uppmuntra och
underlätta för privata aktörer. I scenario 2 har Parkering Malmö en mer aktiv
roll i att utveckla och systematisera utvecklingen av befintliga och nya
parkeringsanläggningar.
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Att ta steget till scenario 3 innebär ett större engagemang från kommunens sida
och beror på hur kommunen väljer att se på användandet av allmän platsmark.
De juridiska konsekvenserna av detta scenario är idag oklara.
I scenario 4 har kommunen ett fullt engagemang med ett ägarskap samt driftoch underhållsansvar. Hantering av el överlåts dock till extern aktör. I scenario
4 finns tveksamhet kring huruvida scenariot är förenligt med bland annat
kommunallagen.
Förslag på insatser vid respektive vägval
Ett kommunalt engagemang utifrån respektive trappsteg innefattar ett antal
mer konkreta insatser och aktiviteter. Noterbart är att varje scenario i sig självt
kan drivas och utvecklas med olika ambitionsnivå.
Scenario 1 – Stödjande
Att välja en väg i enlighet med scenario 1 handlar i grunden om att utveckla
kommunens stödjande insatser för att underlätta och påskynda etablering av
laddinfrastruktur på privat kvartersmark. Insatserna inom detta scenario
omfattar dels informativa satsningar, men minst lika viktigt blir att utveckla det
stödjande arbetet i planprocessen.
Insats/aktivitet

Kommentar

Ansvar

Informativa insatser
Karta

Fixaladdplats.se
EKR
Privata
parkeringsanläggningar
Mobilitetskontor

Visar befintliga laddpunkter kopplat till
geografiska avstånd, men också bilinnehav och
behov. Viktigt inspel till kommersiella aktörer,
men också underlag i kommunikationen med
medborgare.
Befintlig webbsida som finansieras av
energimyndigheten. Konkreta råd och tips till
olika intressenter.
Energi- och klimatrådgivningen utvecklas och
intensifieras bl a med kompetensutveckling,
ökade resurser och uppsökande verksamhet
Intensifiera arbetet med att uppmuntra privata
ägare till parkeringsanläggningar som P-Malmö
förvaltar att etablera laddpunkter. Utveckla en
helhetslösning som erbjudande.
Innebär en riktad satsning på uppsökande,
målgruppsanpassat rådgivningsarbete inom
hållbart resande (inklusive eldrift och
elbilspooler) inom ramen för Gatukontorets
befintliga dialogarbete.

GK, MF,P-Malmö

MF, GK, SBK
MF
P-Malmö

GK

Insatser i planprocessen
Infopaket byggaktörer
Parkeringspolicy, bygglov
Detaljplaner
Parkeringsköp
Exploateringsavtal
Markanvisningsavtal

Befintliga stöd av typen Miljöbyggstrategi och
Mobility management för byggherrar uppdateras med
rekommendationer och råd, check-listor
Integrera krav ang. andel laddmöjligheter på
parkeringsytor, samt rekommendation gällande
förberedande infrastruktur. Premiera
elbilspooler.
Säkerställ ytor för nätstationer och ledningar.
Överväg dyrare parkeringsköp, vilket kan ge
större utrymme för Parkering Malmö att
investera i laddpunkter.
Integrera tydliga och skarpa rekommendationer
i exploateringsavtal.
Integrera krav på laddinfrastruktur i markavtal
där kommunen själv är exploatör/byggaktör.
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SBK, MF, GK
SBK, GK
SBK
SBK, P-Malmö
FK, GK
FK, GK

Scenario 2 – Parkeringsanläggningar
Fokus ligger här på etablering av laddinfrastruktur på kommunägd
kvartersmark i linje med redan påbörjat arbete inom ramen för Parkering
Malmös verksamhet. Insatserna handlar här om att på olika sätt förädla,
utveckla och intensifiera redan pågående arbete. Utöver detta bör frågan om
samnyttjande belysas.
Insats/aktivitet
Geografisk behovsanalys
Riktlinjer för elkapacitet i
parkeringsanläggningar
Utredning enhetliga
betalningslösningar
Utredning om potential
för samnyttjande
Utredning om
målgruppsanpassning och
laddkapacitet
Juridisk fördjupning

Kommentar
Kopplat till kartan i steg 1 ovan, med syfte att
strategiskt belysa var nya satsningar bör göras.
Utreda behov av elkapacitet utifrån olika
scenarier, för att stå väl rustade inför fortsatt
utveckling.
I samverkan med upphandlad samverkanspart,
för att förenkla erbjudandet till slutkunderna.
Det kan finnas en potential för samnyttjande
med allmänheten (jmf nattladdning) på
parkeringsytor vid kommunala arbetsplatser
(skolor, fritidsanläggningar etc.). Ger effektivt
markutnyttjande om lämpliga platser kan
definieras. Juridiska oklarheter bör belysas.
Utredning kring vilken typ av p-anläggning som
passar bäst för olika typer av laddning. Olika panläggningar har olika målgrupper. Kartläggning
av behov av snabbladdning.
Utifrån rådande oklarheter kring bl a reglering,
men också med avsikt att stå väl rustade inför
framtiden.

Ansvar
GK, P-Malmö
P-Malmö
P-Malmö

P-Malmö, SeF, FK

P-Malmö
P-Malmö

Scenario 3 – Gator & Torg
Om Malmö stad skulle välja en väg som innefattar etablering av
laddinfrastruktur på allmän gatu- och platsmark, i samverkan med
marknadsaktör, har följande insatser definierats som grundläggande:
Insats/aktivitet
Fördjupad juridisk
tolkning
Identifiera lämpliga
platser
Riktlinjer för gestaltning

Upphandling/koncession

Kommentar
Med syfte att fastställa hur etablerade platser för
laddning ska regleras i detalj i Malmö, med
utgångspunkt i de oklarheter som i nuläget
råder.
Utifrån framtagna kriterier/kravbild definieras
möjliga lokaliteter på allmän gatu- och
platsmark. Hör bör även symbolnytta beaktas.
En tydlig bild av förväntad efterfrågan måste
vara grunden.
Tidigt i processen måste frågan om gestaltning
av laddinfrastrukturen beslutas. Den måste på
bästa sätt gestaltas så den avviker från rådande
stadsmiljö så lite som möjligt.
I enlighet med LOU alternativt LUK väljs
samverkanspart som kan leverera produkten
laddstation och erbjuda tjänsten ”drift och
underhåll” av infrastrukturen inklusive
betalningslösning etc.
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Ansvar
GK

GK

GK, SBK

GK

Scenario 4 – Egen regi
Det sista trappsteget i engagemangstrappan omfattar etablering av
laddinfrastruktur på kommunal mark (såväl allmän platsmark som
kvartersmark). Här tar kommunen ett heltäckande ansvar för infrastrukturen,
från ax till limpa. I ett sådant scenario blir drift- och underhåll en viktig del.
Insats/aktivitet

Juridisk prövning och
tolkning

Identifiera lämpliga
platser
Riktlinjer för gestaltning
LOU
Plan för drift och
underhåll

Kommentar
Med syfte att i första hand avgöra om det ens är
görbart att driva laddinfrastruktur i kommunal
regi (utifrån bl a ellagen, konkurrenslagen och
kommunallagen), samt i andra hand fastställa
hur etablerade platser för laddning ska regleras i
detalj i Malmö, med utgångspunkt i de
oklarheter som i nuläget råder på området.
Utifrån framtagna kriterier/kravbild definieras
möjliga lokaliteter på allmän gatu- och
platsmark. Hör bör även symbolnytta beaktas.
En tydlig bild av förväntad efterfrågan måste
vara grunden.
Tidigt i processen måste frågan om gestaltning
av laddinfrastrukturen beslutas. Den måste på
bästa sätt gestaltas så den avviker från rådande
stadsmiljö så lite som möjligt.
Upphandling av produkten laddstation.
Att driva och förvalta den egna infrastrukturen
kräver resurser och kompetensutveckling. En
plan för detta måste tas fram, och sedan
implementeras.
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Ansvar

GK

GK

GK, SBK
GK
GK

Rekommendationer
Frågan om utveckling av publik laddinfrastruktur kopplat till kommunens roll
är komplex. Det finns aspekter som talar för ett starkt engagemang, men det
finns också faktorer som istället pekar på fördelen med en mer tillbakadragen
roll för kommunen.

Figur 4. Rekommendationer utifrån den kommunala engagemangstrappan.

Med utgångspunkt i de resonemang som lagts fram rekommenderas följande
punkter för fortsatt arbete inom ramen för ambitionen att påskynda
utvecklingen av den publika laddinfrastrukturen i Malmö:
•
•
•

•

Utveckla och intensifiera insatserna inom steg 1 i enlighet med
beskrivningen av scenario 1.
Konsolidera och utveckla parkeringsbolagets strategiska och operativa
arbete med att installera laddpunkter i parkeringsanläggningar i enlighet
med scenario 2.
Avvakta i nuläget med engagemang i enlighet med scenario 3.
Marknaden har redan visat att den är beredd att göra avgörande
insatser, och den gemensamma platsmarken bör nyttjas för mer
allmännyttiga ändamål. Bevaka utvecklingen både juridiskt och tekniskt,
och följ nogsamt marknaden och dess aktörer, liksom hur övriga större
kommuner i Sverige väljer att agera.
Engagemang enligt steg 4 bedöms som både praktiskt och juridiskt
tveksamt.

Med utgångspunkt i dessa rekommendationer föreslås antagandet av
kommunala riktlinjer, vilka beskrivs nedan. Samtidigt föreslås ett fortsatt arbete
i enlighet med de presenterade punkterna ovan.
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Förslag på kommunala riktlinjer
Utifrån det ovan anförda föreslås följande kommunala riktlinjer avseende
publik laddinfrastruktur i Malmö:
▪

Huvudlinjen är att laddplatser för elbilsladdning inte ska etableras på
allmän platsmark.

▪

Laddinfrastruktur ska inte ägas och/eller driftas av Malmö stads
förvaltningar eller bolag.

▪

Laddplatser ska i första hand etableras i publika parkeringshus för att
möta den växande efterfrågan.

▪

Laddplatser ska vid behov kunna etableras på kommunägd
kvartersmark på befintliga parkeringsytor, t ex vid besöksanläggningar
och skolor, genom upplåtelse av ytor till extern aktör.

▪

Laddplatser etableras idag successivt på privat kvartersmark på
befintliga eller nyanlagda parkeringsytor. Alltfler aktörer engagerar sig i
denna utveckling och det kommunala grunduppdraget är då att
opartiskt stödja dessa med information. Parkering Malmö ska även
verka för att etablera laddplatser i externägda parkeringsanläggningar
som bolaget förvaltar.

▪

Vid nyanläggning av publika parkeringsanläggningar i kommunal regi
på kvartersmark ska minst 5 % av platserna anläggas med
laddmöjlighet. Dessutom bör ytterligare cirka 15 % av platserna
förberedas för laddinfrastruktur. Även privata byggaktörer ska
uppmanas att följa samma inriktning.

Riktlinjerna bör revideras under nästa mandatperiod med utgångspunkt i
utvecklingen avseende ladd- och fordonsteknik, juridik etc. Gatukontoret bör
få uppdraget i samråd med övriga berörda förvaltningar och bolag.
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