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Fel! Hittar inte referenskälla.

Innovativ gatuladdning
Bilaga 1 – tävlingsunderlag
Vad är tanken bakom tävlingen?
Stockholms stad, Vinnova och Kista Science City arrangerar
Sveriges första innovationstävling med syftet att hitta nya
innovativa lösningar för publik laddinfrastruktur för personbilar på
gatumark. Lösningar som kan minimera investeringskostnader,
genomförandetid och laddinfrastrukturens storlek. I korthet ta fram
en billig lösning med litet fotavtryck.
Stockholms stad, precis som oräkneliga andra städer i världen, står
inför en stor omställning och anpassning för att bidra till att minska
utsläppen av växthusgaser och nå upp till beslutade klimatmål. En
elektrifiering av fordonsflottan är en viktig del i det arbetet vilket
skapar ett behov av bland annat publik laddinfrastruktur. Samtidigt
finns ofta begränsningar i elnätets kapacitet och ett offentligt rum
som ska rymma allt fler funktioner.
För att tillsammans öka elektrifieringstakten och möjliggöra för den
laddinfrastruktur som då krävs behövs nya tekniska lösningar som
minskar ledtiderna. Att minimera nya anslutningar till elnätet och
behovet av schakt kan kraftigt minska investeringskostnaderna
vilket också leder till en flexibilitet bland publika laddstolpar som
kommer vara en viktig egenskap framöver.
Vad är tävlingens
påstående eller fråga?
Kan ni hitta en innovativ lösning
för publik laddinfrastruktur på
gatumark vars utformning kan
minimera investeringskostnader,
genomförandetid och
laddstolpens storlek?

Innovationstävlingen har
utformats för att lösa följande
utmaningar:
- Dyra nätanslutningar med
långa ledtider inklusive
höga schaktkostnader
- Dyra laddstolpar
- Kapacitetsbrist i elnätet
- Ont om tillgänglig plats i
det offentliga rummet

Vilka får delta i
innovationstävlingen?
Tävlingen är öppen för alla med en god idé men riktar sig främst till
små, medel och större företag eller organisationer. Exempelvis inom
elektrifieringsbranschen, arbete med el eller anläggning eller ni som
kan hitta innovativa designlösningar.

1

Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person
(organisation) i Sverige. Med svensk juridisk person (organisation)
likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller
driftställe i Sverige (kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till
filialens eller driftställets verksamhet).
Innovationstävlingens pris
1:a pris
- En summa på 100 000 kr från Stockholms stad samt
möjligheten till test i gatumiljö i innerstaden i Stockholm.
-

Test- och Demopaket från Kista Science City till ett
uppskattat värde av 100 000 kr. I Test- och Demopaketet får
det vinnande bidraget hjälp genom hela processen att ta sina
innovationer till marknaden – allt från projektupplägg,
marknadsföring, introduktion till ett ekosystem av relevanta
aktörer till stöd för genomförande av test. Mer information
finns i Bilaga 4 – Test- och Demopaket.

1-3:e pris
- De tre högst rankade bidragen får i dialog med Vinnova
söka stöd för vidareutveckling av sin lösning och test i
gatumiljö (inom Stockholm samt på annan ort). Avsatta
medel är på sammanlagt 1 miljon kronor.
Kriterier för tävlingsbidrag
I dag begränsas etableringstakten av laddinfrastruktur på gatumark
av höga kostnader och brist på utrymme. För att öka
etableringstakten och möjliggöra etablering på den majoritet av
parkeringsplatser där det i dag inte är möjligt har följande kriterier
tagits fram.
Kriterium 1: Minimera investeringskostnaden
Målet är att till lägsta möjliga investeringskostnad möjliggöra
laddning för personbilar på gatumark.
Kriterium 2: Förkorta genomförandetid
Målet är att genomförandetiden, vilken inkluderar framdragning av
el och etablering av hårdvara, är så kort som möjligt.
Kriterium 3: Minimal påverkan på offentlig plats.
Målet är att hitta en lösning som påverkar det offentliga rummet så
lite som möjligt samt är flexibel och kan enkelt monteras ner vid
behov.
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Kriterium 4: Laddinfrastrukturens funktion och
tillgänglighetsanpassning
Målet är att hitta en lösning för normalladdning, upp till 22 kW,
som har möjlighet till lastbalansering samt är anpassad för nordiska
väderförhållanden och följer de lagkrav som ställs på utrustning,
installationsarbeten och material.
Kriterium 5: Affärsmodell och skalbarhet
Målet är att lösningen ska vara skalbar samt att bidraget inkluderar
en grundläggande, genomtänkt affärsmodell som möjliggör
framtida utveckling.
Bonus: Möjlighet till Plug & Charge
Vid utvärdering tilldelas bonuspoäng om lösning kan visa hur den
internationella standarden ISO 15118 ofta kallad Plug & Charge
kan inrymmas.
Viktiga datum
1. Tävlingen öppnar: 2 maj 2022
2. Tillfälle för information/frågor kring tävlingen
- 11 maj 2022, kl. 9-10
- 1 juni 2022, kl. 9-10
- 22 juni 2022, kl. 9-10
3. Sista inlämningsdag: 30 juni 2022, kl. 23.59.
4. Finalister meddelas den 18 augusti 2022.
5. Final i Kista, Stockholm den 31 augusti 2022.
6. En vinnare utses på finalen: 31 augusti 2022.
Hur deltar ni i tävlingen?
Tävlingsbidraget lämnas in till innovationstavling@kista.com
senast den 30 juni, kl. 23.59. Ett komplett tävlingsbidrag består av
de obligatoriska bilagorna Bilaga 3 – Tävlingsformulär och Bilaga 5
– Intyg om stöd av mindre betydelse. Utöver detta kan Bilaga 6 –
Visualisering av tävlingsbidrag innehållande endast bilder i form av
exempelvis skisser, gestaltningsförslag, ritningar med mera, skickas
in.
När tävlingsbidraget är inlämnat skickas en bekräftelse om att
tävlingsbidraget är mottaget. Det är möjligt att lämna in ett eller
flera tävlingsbidrag per juridisk person. Immateriella rättigheter
förblir hos tävlingsdeltagarna.
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Det kommer finnas tre tillfällen att ställa frågor kring bakgrund och
kriterier för lösningen samt utformningen av tävlingen under
tävlingstiden. Tillfällena sker digitalt nedan tidpunkter och anmälan
kan göras på Kista Science Citys hemsida.
-

11 maj 2022, kl. 9-10
1 juni 2022, kl. 9-10
22 juni 2022, kl. 9-10

Tävlingsförslagen behöver utförligt beskriva ett koncept eller
lösning enligt de uppställda kriterierna och en fysisk demo behöver
inte presenteras i detta skede. Dock ska lösningen som lämnas in
vara beskriven i den utsträckningen att den kan ligga till grund för
en framtida pilot. De förslag som sedan kommer till finalen får
möjlighet att presentera sin lösning inför branschen och utvalda
relevanta aktörer på ett specifikt event där en vinnare koras.
Utvärdering av tävlingsbidrag
Bidraget kommer att utvärderas utifrån de kriterier som nämnts på
sidan 2-3. Utifrån dessa kriterier utgår juryn från följande aspekter
när de utvärderar de inkomna bidragen. Utvärderingskriteriet
Minimera investeringskostnader skattas dubbelt så högt som övriga
kriterier som beskrivs nedan. Övriga har sinsemellan lika stor vikt
vid bedömning av bidragen.
Minimera investeringskostnader
- Investeringskostnad inkluderar kostnader för hårdvara,
elanslutningen och etableringen där så låg kostnad som
möjligt eftersträvas. Jämförelse kommer göras mot dagens
kostnader för etablering av laddinfrastruktur på gatumark
beskrivet i tävlingsunderlagets Bilaga 2 – Förutsättningar.
Genomförandetid
- Genomförandetid för etablering inkluderar hur lång tid
etableringen tar, från start till etablerad laddinfrastruktur
med tidsatta delmoment med målet om kortast möjliga
genomförandetid. Jämförelse kommer göras mot
genomsnittlig genomförandetid i Stockholms stad om cirka
1 år.
Minimal påverkan på offentlig plats
- Laddinfrastrukturens formgivning och storlek inkluderar
påverkan på offentlig plats och påverkan på tillgängligheten.
Detta inkluderar både positiv och eventuell negativ påverkan
ovan och under mark.
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Laddinfrastrukturens funktion & tillgänglighetsanpassning
- Laddinfrastrukturens funktion och tillgänglighetsanpassning
inkluderar hur lösningen följer de kriterier och lagkrav som
ställs på utrustning, material, tillgänglighetsanpassning med
mera. Om tävlingsbidraget inte uppfyller de obligatoriska
kriterier och lagkraven som finns för etablering av
laddinfrastruktur i gatumark, kommer detta medföra avdrag i
utvärderingen.
Affärsmodell och skalbarhet
- Affärsmodell och skalbarhet inkluderar hur lösningen är
tänkt att skalas upp och hur den är en del av en hållbar och
genomtänkt affärsmodell.
Uppfylls nedanstående kriterier finns möjlighet till en bonus i
utvärderingen:
- Bidraget har implementerat eller förberett för
implementeringen av standarden ISO 15118 ofta kallad Plug
& Charge.
Juryn består av representanter från följande organisationer:
- Stockholms stad
- Vinnova
- Kista Science City
- Svenska Bostäder
- Göteborgs stad
- Trollhättans stad
Finalister
Finalisterna kommer bli kontaktade och inbjudna till en final där de
får möjlighet att presentera sina idéer inför publik bestående av
relevanta aktörer. En jury kommer vara på plats och bedöma vilket
bidrag som har vunnit utifrån tidigare inlämnat material samt
presentationen. En vinnare kommer att utses samma dag som
finalisterna presenterar sina lösningar.
Vad händer om vi vinner?
De tre finalisterna som kommer till finalen får i dialog med
Vinnova söka stöd för vidareutveckling av sin lösning samt test i
gatumiljö inom Stockholm samt på annan ort. Avsatta medel är på
sammanlagt 1 miljon kronor.
Den lösningen som får förstapriset vinner stöd från Kista Science
City genom hela processen för att ta sin innovation till marknaden
genom deras Test- och Demopaket. Se mera information om paketet
i Bilaga 4. Den lösningen som får förstapris vinner även en
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prissumma på 100 000 kr från Stockholms stad samt möjlighet till
test i gatumiljö i innerstaden i Stockholm.
Genom att delta i tävlingen, godkänner vinnaren att utveckla sin
lösning tillsammans med Kista Science City. Vinnaren behöver
möjliggöra resurser och engagemang i utvecklingen av lösningens
affärsmodell tillsammans med genomförande av en pilot på
innerstadsgata i Stockholm.
Vinsten på 100 000 kr faller under förordningen för stöd av mindre
betydelse i enighet med kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013. I och med detta måste tävlingsbidraget inkludera ett
intyg om stöd av mindre betydelse som tidigare erhållits företaget.
Detta finns under Bilaga 5 – Intyg om stöd av mindre betydelse.
Fortsättningsvis, enligt 1.3 i GBER och artikel 1.3 i FIBER får stöd
inte beviljas företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter eller
är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav och därför kommer
en kontroll ske innan vinst delas ut att således inte är fallet.
Kontaktinformation
På Kista Science Citys hemsida finns en del med vanligt
förekommande frågor för återkommande frågor om tävlingen.
Denna kommer att uppdateras löpande under tävlingens gång.
Vid specifika frågor om syfte, mål eller bakgrund om
innovationstävlingen, kontakta:
Nils Blom
Trafikkontoret, Stockholms stad
E-post: nils.blom@stockholm.se
Camilla Wikström
Trafikkontoret, Stockholms stad
E-post: camilla.wikstrom@stockholm.se
Om du har frågor om vinsten Test- och Demopaket, kontakta:
Sara Nozkova
Kista Science City
E-post: sara.nozkova@kista.com.
Om du har frågor om Vinnovas del i vinsten, kontakta:
Malin Eklund
Vinnova
E-post: malin.eklund@vinnova.se
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Presskontakt:
Malinda Flodman, Pressansvarig
Trafikkontoret, Kommunikation
E-post: malinda.flodman@stockholm.se
Observera att frågor kan ställas till och med 5 dagar före deadline,
efter detta kan inte längre svar erhållas.
Hur behandlar vi din information?
Personuppgifter och GDPR
Insamling av tävlingsbidrag, deltagare och övrig information
kopplad till innovationstävlingen är Kista Science City AB där
följande riktlinjer för GDPR gäller:
Personal Data Processing Guidelines for the Electrum
Foundation and its Subsidiaries

These guidelines apply to the operations of the Electrum
Foundation and its subsidiaries Kista Science City AB and STING
AB (including any other subsidiaries). The CEO of the foundation
and the subsidiary’s CEO is responsible for their implementation
and compliance.
1. Purpose of personal data processing

We collect personal data for the performance of a contract with or
an obligation to our board, employees, business partners and clients.
We collect personal data (with consent) to enable communications
with our stakeholders and target groups on issues involving our
operations.
2. Controller

The controller is the Electrum Foundation and its two subsidiaries,
Kista Science City AB and STING AB.
3. What data do we collect?

We collect as little data as possible, often only email addresses and
names. We generally never collect evaluation personal data or
profiling personal data. If we do (e.g. in recruitment processes or
career development talks), this data is deleted as soon as possible.
We delete data as soon as we no longer have use for it under a legal
basis.
4. Right to request and rectify data

Upon request, we will promptly investigate what personal data we
have stored on the data subject making the request and, if requested,
we will disclose and/or rectify information about this data subject.
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5. Websites and services of other entities

These guidelines apply when we use the websites and services of
others for our own purposes. If these other entities have other
guidelines, we will use those that are most favorable to the data
subject, in other words, the strictest rules.
6. Updates to guidelines

These guidelines are updated as needed and adopted at least once
per year. The same applies for the data file description.
7. Contact information

Head office – Visiting address: Borgarfjordsgatan 12;
Mailing address: Box 1073, 164 25 Kista, Sweden
Email: info@kista.com

Offentlighetsprincipen
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Dessa
kan komma att lämnas ut om någon efterfrågar dem. Vi lämnar inte
ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat
om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna
lämnas ut enligt 3 kap 16 § i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
Om tävlingsdeltagare anser att vissa uppgifter i tävlingsbidraget bör
sekretessbeläggas har tävlingsdeltagaren möjlighet att precisera
vilka uppgifter som avses samt lämna en motivering till på vilket
sätt tävlingsdeltagaren skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut
enligt 31 kap. 16 § 1 i offentlighets- och sekretesslagen (2009:300).
Oavsett vad tävlingsdeltagaren anger är det Staden som enligt
sekretesslagen beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller ej.
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