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Inledning 

Bakgrund   
I Sverige står inrikestransporter för en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. Sverige har satt upp 

målet att utsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. 

Västra Götaland har även ett regionalt klimatmål om att vara en fossiloberoende region senast 2030. 

Övergången till elfordon och en utbyggd laddinfrastruktur är en del i omställningen till en fossiloberoende 

transportsektor. Parallellt med övergången till elfordon behövs ytterligare åtgärder som effektiviseringar, 

utvecklad kollektivtrafik, smarta logistikkedjor, energieffektiva fordon och samutnyttjande av transporter för 

att klara målen. Det behövs även en fortsatt utveckling av andra fossilfria drivmedel såsom biogas och vätgas.  

Samtliga 14 kommuner i Fyrbodal har antagit målet om att vara fossiloberoende vad gäller fordon och 

transporter innan 2030. I tillägg har alla kommuner skrivit under satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland 

ställer om. Från Fyrbodals kommunalförbund drivs projektet Fossilfri Gränsregion. Projektet är ett 

gränsöverskridande samarbete med Norge med syftet att stötta medlemskommunerna i Fyrbodal och Viken (f.d. 

Östfold och Follo) att nå målet om fossiloberoende transporter år 2030 och bli en världsledande fossiloberoende 

gränsregion vad gäller fordon och transporter. Ett av projektets huvudsakliga mål är att utöka befintlig fossilfri 

infrastruktur, där den publika laddinfrastrukturen är ett fokusområde. En förutsättning för att introducera fler 

elbilar i Sverige är att bland annat etablera fler möjligheter för publik laddning. Det ska bli enklare att köra elbil 

i Fyrbodal, både för besökare och för de som bor i Fyrbodal (1).  

Som ett kunskapsunderlag har kommunalförbundet tillsammans med alla 14 kommuner under 2021 tagit fram 

Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Fyrbodal som fungerat som underlag för denna laddplan.   

Publik, icke-publik laddning och samnyttjande 
Laddstationer för elfordon delas in i publika och icke-publika. Generellt är publika laddstationer öppna och 

tillgängliga för allmänheten medan icke-publika stationer är riktade till en specifik målgrupp, som till exempel 

ett företags egna anställda, en bostadsrättsförenings medlemmar eller ett hotells betalande gäster. Icke-publik 

laddning av elfordon sker i huvudsak vid hemmet eller på arbetsplatsen när fordonet står parkerat en längre tid. 

Majoriteten av all laddning av elfordon, cirka 80 procent, sker via icke-publika laddstationer (1). Samnyttjan 

innebär att laddinfrastrukturen regleras till att vara delvis publik och tillgänglig för allmänheten utanför 

arbetstid, exempelvis när man anlägger laddplatser vid kommunens byggnader.  

Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun är 638 km2 stort och har ca 57 000 invånare och karaktäriseras av sin 27 mil långa kustlinje 

(2). Uddevalla kommun ligger strategiskt längs E6an.  

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2021/10/rapport_laddinfrastruktur_211020.pdf
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Fullmäktige har inom Klimat 2030 antagit löftet om att ta fram en laddplan under 2022.  

 

Förutsättning 
I augusti 2022 finns 1913 st laddbara fordon i Uddevalla kommun (4). EU-kommissionen introducerade tidigt 

ett rekommenderat planeringsmått för publik laddinfrastruktur som innebär att det behövs en publik laddpunkt 

per tio laddbara bilar (1). Måttet bör modifieras efter lokala förutsättningar men kan i tidigt skede ge en 

fingervisning om hur mycket publik laddinfrastruktur som kan komma att efterfrågas. Beräknat utifrån EU-

kommissionens planeringsmått skulle det behövas ca 191 publika laddpunkter i kommunen idag. I dagsläget 

finns det 104 publika laddpunkter (augusti 2022 Power Circle1).  

 

 
1 Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det 

övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling. 

Bild: Power Circle augusti 2022 
Bew PB = el personbil 
Phev= laddhybrid personbil 

Klimatlöftet  

” Vi har en laddplan 

Det innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon 

där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.  

Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som 

tillhandahåller laddning.  

På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter.  

Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att 

parkering och laddning prissätts marknadsmässigt” (3). 
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Flera aktörer gör prognoser för kommande försäljning av laddbara fordon. Prognoserna för andelen laddbara 

fordon i Sverige år 2030 varierar mellan aktörerna, men uppskattas till 20-50 procent av den totala 

personbilsflottan. Beräknat på ett scenario där totala antalet fordon är detsamma som idag i kommunen (29 221 

personfordon i trafik vid årsskiftet 2020/2021 (4)) men där 28 procent av fordonen är laddbara, uppskattas 

8182 elfordon finnas i kommunen år 2030. Utifrån EU-kommissionens rekommendation skulle det innebära 

att 818 stycken laddpunkter behövs i kommunen år 2030.  

Lagkrav om laddinfrastruktur 

Krav på laddning av elfordon anges i Plan- och bygglagens (2010:900) 8 kapitel 4§ stycke 11.   

 

Det innebär att kommunen som ägare av byggnader behöver säkerställa att laddinfrastruktur byggs ut för att 

möta lagkraven.   

Syfte 
Syftet med denna laddplan för publik laddinfrastruktur för elfordon är att definiera kommunens roll och 

ställningstagande inom området, för att nå målet om fossiloberoende transporter till 2030. 

Laddplanen ska underlätta utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon i Uddevalla kommun.  

Kommunens målbild  
Uddevalla kommun bidrar till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. Kommunen agerar förebild i 

omställningen och kommunens verksamheter och helägda bolag är fossilbränslefria 2025.   

Laddinfrastrukturen har en självklar plats i kommunen och år 2030 följer utbudet efterfrågan. Det är enkelt för 

allmänheten och näringslivet att välja fossilfria drivmedel.  

Kommunens roll och ställningstagande 
Det finns flera aktörer som har en viktig roll i utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. För att kunna erbjuda 

goda laddmöjligheter behöver både offentliga och privata aktörer samverka. 

Ur ”Plan och byggförodningen 2011:338” 

Kraven på laddinfrastruktur i samband med uppförandet av byggnader ska tillämpas om man söker 

bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021. 

Reglerna i korthet: 

• Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 parkeringar i byggnaden eller på 

tomten ska ha laddinfrastruktur till 20% av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt. 

Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader även om några 

andra åtgärder inte vidtas. Dessa åtgärder ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025. 

• Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i 

byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon. 
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Kommunen ser positivt på utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon. Kommunen avser att vara 

behjälplig och möjliggöra för fortsatt etablering av laddinfrastruktur med såväl offentliga som privata aktörer. 

Kommunala åtgärder 
Det finns ett flertal olika åtgärder en kommun kan genomföra för att underlätta utbyggnaden av 

laddinfrastruktur. Nedan tydliggörs hur kommunen ska arbeta för att främja utbyggnaden av publik 

laddinfrastruktur och säkerställa att lagkravet uppfylls. 

Kommunen avser fortsatt främja utvecklingen av publik laddinfrastruktur genom; 

Åtgärd Ansvarig 

Kartlägga förutsättningar för etablering av publik laddning vid kommunala 

byggnader som omfattas av det retroaktiva lagkravet om laddinfrastruktur 

SBN 

Sprida information och erbjuda rådgivning om laddinfrastruktur till näringsliv 

och allmänhet 

KS och SBN 

Möjliggöra etablering av laddinfrastruktur på kommunal mark genom 

markupplåtelse där det är lämpligt 

KS 

Aktivt samverka med aktörer som Uddevallahem och Uddevalla Energi för att 

underlätta samnyttjan av etablerad laddinfrastruktur. 

SBN 

Samverka med näringsliv och andra kommuner i regionen för att uppnå en robust 

laddinfrastruktur 

KS 

Samverka med kommunens energibolag kring fortsatt etablering av laddplatser SBN 

Beskrivning av åtgärderna 
Andelen förnybara drivmedel ska öka i Uddevalla kommun. Fullmäktige har en nyligen antagen Energi- och 

klimatplan som ger riktning för kommunens fortsatta arbete inom bland annat förnybara drivmedel där 

laddinfrastruktur utgör en del. Till år 2025 ska kommunala verksamheter och helägda bolag vara 

fossilbränslefria (6). Kommunen ska agera förebild i omställningen till en fossiloberoende aktör. Den 

kommunala fordonsflottan är en del i omställningen och drivs till stor del på bensin- och diesel samt en del 

biogasfordon. Som ytterligare fossilfritt alternativ blir andelen eldrivna fordon i kommunens fordonsflotta 

större. Laddinfrastruktur för elbilarna omnämns i Åtgärdsplanen för kommunens energi- och klimatplan, och 

ska säkerställas vid anskaffning av de laddningsbara fordonen (7). 

För att underlätta omställningen till fossiloberoende kommun ska respektive kommunal verksamhet identifiera 

sina behov av laddinfrastruktur. Verksamheternas kartläggning ska innefatta verksamhetens interna behov, 

behovet för besökare till verksamheten och för personalparkering. Då behovet av laddinfrastruktur förändras 
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över tid ska kartläggningen revideras med lämpligt tidsintervall för att hålla planeringsunderlaget aktuellt. 

Kartläggning har en koppling till befintlig åtgärd i energi- och klimatplan.  

Kommunen har i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, kartlagt vilka kommunägda byggnader som 

omfattas av det retroaktiva lagkravet om laddinfrastruktur. Tillsammans med underlaget över de kommunala 

verksamheternas behov av laddinfrastruktur kan kartmaterialet utgöra underlag för att skapa en 

prioritetsordning för utbyggnad vid de lagstadgade platserna. 

 

I de fall den kommunala verksamheten som bedrivs i en kommunal byggnad är i behov av laddning internt kan 

laddinfrastrukturen regleras till att vara delvis publik och tillgänglig för allmänheten utanför arbetstid. 

Samnyttjan ska prägla utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uddevalla kommun. Där det är möjligt eftersträvas 

publik laddning av den utbyggda laddinfrastrukturen vid kommunala byggnader. Varje plats som omfattas av 

lagkravet ska studeras i detalj för att bedöma om platsen är lämplig för publik användning. Lämpligheten 

bedöms utifrån potentiell nyttjandegrad. Nyttjandegraden av laddpunkterna vid lagstadgade platser bedöms 

större exempelvis där platserna sammanfaller med andra målpunkter eller bostadsområden med stor andel 

flerfamiljshus och/eller hyresrätter.  

Fullmäktiges antagna klimatlöfte om att ta fram en laddplan innebär att boende i kommunägda bostäder 

erbjuds laddmöjligheter. Kommunen ska aktivt samverka med den kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem 

och Uddevalla Energi AB kring laddinfrastruktur för att säkerställa samnyttjan av etablerad laddinfrastruktur. 

Kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem erbjuder i regel möjlighet att hyra en fast parkeringsplats per 
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lägenhet. I dagsläget finns 36 laddplatser för uthyrning och ytterligare platser planeras byggas ut.  I utvecklingen 

av laddinfrastruktur eftersträvas samnyttjan mellan grannar, deras besökare och allmänheten.   

Laddinfrastrukturen i Uddevalla kommun har till stor del byggts ut av Uddevalla Energi AB vilket ska fortskrida. 

Kommunen kan, där det är lämpligt, låta ytterligare aktörer etablera laddinfrastruktur på kommunal mark 

genom markupplåtelse. 

Kommunen ska aktivt sprida information och erbjuda rådgivning kring utveckling av laddinfrastruktur till 

näringsliv och allmänhet t ex genom kommunens energi- och klimatrådgivare. 

Allmänna rekommendationer för placering av laddplatser 
För att lokalisera lämpliga platser för utbyggnad av laddinfrastruktur, så kan man utgå från följande kriterier: 

Platsen är välbesökt där besökaren stannar tillräckligt länge och har rest tillräckligt långt för att 

laddning ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider. 

För att en plats ska vara lämplig för en laddstation behöver alla tre delar uppfyllas. 

1. Platsen är välbesökt… 

Här kan det handla både om en plats som är välbesökt idag eller om en plats där kommunen vill öka 

besöksantalet. En plats som har många mindre funktioner kan utgöra en välbesökt plats. 

 

2. …besökaren stannar tillräckligt länge… 

Här handlar det om att titta på hur länge den genomsnittliga besökaren stannar på platsen och göra 

en bedömning av om man hinner ladda tillräckligt mycket för att det ska vara lönt att koppla in sin bil.  

 

3. …har rest tillräckligt långt för att laddning ska ses som ett behov för både elbilar och laddhybrider. 

Här görs en bedömning av varifrån besökarna kommer. Har platsen ett upptagningsområde som 

sträcker sig utanför det direkta närområdet, till exempel tätorten, eller kanske till och med utanför 

kommungränsen eller regionen. Om de flesta besökarna reser bara några kilometer till platsen 

bedöms det inte som tillräckligt långt, medan om man åkt några mil kan det ses som tillräckligt långt i 

alla fall för laddhybrider (1). 
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