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Fel! Hittar inte referenskälla.

Innovativ gatuladdning
Bilaga 2 – Förutsättningar
Stockholms stad har ett mål om en utsläppsfri innerstad till 2030
och att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent
till 2030. Utbyggnaden av publik laddinfrastruktur är en del i
arbetet med att nå dessa mål.
Utifrån information från aktörer inom branschen är det tydligt att
den höga etableringskostnaden för laddinfrastruktur på gatumark är
det största hindret för ökad utbyggnadstakt. Ju etableringskostnaden
är desto längre behöver laddinfrastrukturen finnas på platsen för att
investeringen ska bära sig. Höga etableringskostnader påverkar
även laddinfrastrukturens flexibilitet då en flytt kan komma att bli
mycket kostsam.
Den avgörande aspekten för att en teknisk lösning ska vara flexibel
är att totalkostnaden, inkluderat installation, eltillförsel och drift,
minimeras.
Investeringskostnader
Kostnaden för etablering av normalladdning, upp till 22 kW, i
Stockholms stad uppskattas till mellan 50 000 – 80 000 kr per
laddpunkt. I kostnaden är framdragen kapacitet, etablering och
hårdvara inkluderat.
- Dyra nätanslutningar
För att etablera laddinfrastruktur på gatumark behövs en
anslutning till elnätet med tillräcklig kapacitet. Nätägande
bolag hanterar denna process som beroende på avstånd till
mellan anslutningspunkt och laddstolparna kan bli mycket
kostsam. Ett sätt att minimera denna kostnad är att se till
befintliga elnät, exempelvis i byggnader vid gatuparkering.
Det kan i princip jämställas med att installera ett antal
normalladdare i ett mindre garage, med skillnaden att
matningen sker ut till parkeringsplats på gatan.
-

Höga schaktkostnader
Är en bidragande orsak till höga etableringskostnader. I
Stockholm kostar det mellan 4 000 och 7 000 kr per meter
schakt.

-

Dyr hårdvara
Utbudet på marknaden i dagsläget består främst av
laddinfrastruktur med en stor andel teknik inbyggd i varje
enhet vilket gör att priset blir högt.
1

Adr ess- och kontaktup

Genomförandetid
Från det datum en plats reserveras på gatumark för att etablera
laddinfrastruktur till att laddstolpen är driftsatt kan i dagsläget ta
upp till 1 år och är grovt uppdelat enligt följande steg:
- Platsen bedöms av Trafikkontoret – upp till 1 månad.
- Godkända platser tar laddoperatören vidare till nätägande
bolag, Ellevio, som utför en nätutredning – upp till 6
månader.
- Avtal skrivs med Stockholms stad – upp till 2 veckor.
- Elen dras fram till avtalad plats av Ellevio – upp till 4
månader.
- Etablering och driftsättning av laddinfrastrukturen – upp till
1 månad.
Minimal påverkan på offentlig plats
Laddinfrastruktur i det offentliga rummet tar upp plats både över
och under mark varför framkomlighet och tillgänglighet är viktiga
hänsynstaganden vid etablering. Det tillkommer även kabelskåp för
att tillgodose efterfrågan på kapacitet och ledningar under mark.
Tillsammans med övriga funktioner som det offentliga rummet
behöver inrymma kan laddinfrastruktur i dagens utförande inte
etableras på ett stort antal gator i inner- och ytterstaden.
Gatumark
Ovan mark
Laddkartan används för att visa laddoperatörerna vilka platser i
staden där det finns förutsättningar för att etablera laddinfrastruktur
och möjlighet att reservera dessa. Det krav inom staden som tar bort
flest potentiella platser ur kartan är fri driftsbredd om 2,5 m vilket
ger att gångbanan behöver vara ca 3,4 m bred. Vid etablering av
laddstolpar tillkommer alltid minst ett kopplingsskåp (längd 100
cm, bredd 30 cm, höjd 140 cm) som ska passas in.
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Under mark
För att skapa incitament till minimerade kostnader vid etablering av
laddinfrastruktur kommer förläggningsdjupet, det djup som rör för
elkabel ska ligga på, att sättas grundare för innovationstävlingens
bidrag jämfört med dagens tillåtna mått.
Förläggningsdjup: min 35 cm.
I övrigt ska etablering och rörläggning följa nationella och lokala
lagar, standarder och regler.
Laddinfrastrukturens funktion och
tillgänglighetsanpassning
Normalladdning är den effekt som bidraget ska kunna leverera.
Normalladdning främst mellan 3,7 kW-11 kW, men även upp till 22
kW, är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står
parkerad under en längre tid, som vid hemmet. Normalladdning
påverkar kapaciteten i nätet minst, detta på grund av dess låga effekt
samt att normalladdning ofta används vid hemmaladdning och då
nattetid när det finns mer kapacitet i elnätet.
Exempel på tillgänglighetsanpassning hämtat från Boverket –
”Laddningspunkterna ska placeras och utformas så att de är lätt
åtkomliga och användbara för alla. De ska placeras så att
anslutning, betalning och annan information sker på en höjd av
högst 1,2 meter över parkeringsplatsens yta. Utformning av
information vid laddningspunkterna ska beakta användare med
nedsatt syn och färgseende.”
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Plug & Charge
- För normalladdning vid gatuparkering är kapacitetsbrist i
elnätet generellt inte det största hindret. Det finns däremot
en stor potential i ISO 15118, ofta kallad Vehical to grid
eller Plug & Charge, när en stor andel av personbilsflottan är
elektrifierad. Elbilarna kan potentiellt agera som energilager
för att lastbalansera elnätet vid effekttoppar och minska
behovet av utökad kapacitet vid etablering av
laddinfrastruktur.
Övrig information
Nedan följer information om tekniska aspekter, framtida prognoser
med mera som kan vara nyttig information för tävlingsdeltagarna.
Stadens modell
Enligt stadens affärsmodell bygger utbyggnaden av
laddinfrastruktur på gatumark på en affärsmodell där trafikkontoret
tecknar nyttjanderättsavtal med externa aktörer som sätter upp och
driver laddplatserna på egen bekostnad. Laddaktörerna står för alla
investeringskostnader förutom skyltning, parkeringsövervakning
och städning/snöröjning och får i gengäld intäkterna från
laddstolparna. Trafikkontoret tar ut parkeringsavgift vid
normalladdningsplatserna. Som en del i arbetet med att främja
elektrifieringen har trafiknämnden beslutat att nyttjanderättsavtalen
ska vara avgiftsfria, för alla laddaktörer.
Nyttjanderättsavtal som tecknas med externa aktörer som vill sätta
upp och driva snabbladdare respektive normalladdare är
sammanfattat nedan:
•
•
•

•
•
•

Avtalstid - 10 år, 1 kr per år.
Standarder för normalladdning och snabbladdning regleras.
Färgsättning:
– Umbragrå (RAL 7022)
– Metallic (RAL 9006)
Driftssäkerhet – 95 %
Reklambetonade symboler ska minimeras
Utvärdering - staden ska få ta del av anonymiserad data.

Staden står för kostnaderna för skyltning av samtliga laddplatser
samt avstår parkeringsintäkter på parkeringsplatser för
snabbladdning genom att erbjuda 30 minuter avgiftsfri parkering.
För laddplatser med normalladdning regleras parkeringstiden till 3
timmar på dagtid mellan 07-19 på vardagar och 11-17 på helger.
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Laddkartan används för att visa laddoperatörerna vilka platser i
staden där det finns förutsättningar för att etablera laddinfrastruktur
och möjlighet att reservera dessa. Under 2017 togs laddkartan fram
med då runt 500 inventerade och lämpliga möjliga laddplatser.
Underlaget har successivt uppdaterats med ytterligare platser, och
idag finns i innerstaden ca 3 300 platser samt 24 000 identifierade
platser i ytterstaden som är möjliga att reservera för laddaktörer.
Reglering
Vid etablering av laddplatser står staden för kostnaderna för
skyltning av samtliga laddplatser. Följande reglering gäller för
laddplatser på gatumark inom Stockholms stad:

Normalladdning

Snabbladdning

7.00 – 19.00
3 timmars
parkering,
ordinarie
avgift.

30 min
parkering
hela
dygnet.

19.00 – 7.00
Fri
parkering

Ingen Pavgift

Teknik
Laddeffekt

Det är viktigt att från början dimensionera elnätsanslutningen på ett
sätt så slutmålet vad gäller laddpunkter kan uppnås. Hur detta ska
beräknas beror på hur länge en bil förväntas stå parkerad vid en
plats, och hur mycket de förväntas behöva laddas.
Ska en bil stå längre än 2-3 timmar kan det anses vara acceptabelt
med 3,7 kW, eftersom ett genomsnittligt dagsbehov motsvarar cirka
3 timmars laddning med denna effekt. Det kan dock finnas fördelar
med att installera 11 kW per laddpunkt, och det är inte säkert att det
blir dyrare. En lastbalansering bör alltid övervägas, men vid
dimensionering av elnätsanslutningen behöver den förväntade
laddtiden tas i beaktning. I slutändan måste dock kostnaderna och
möjligheterna för en tillräckligt stor elnätsanslutning sättas i relation
till nyttan med laddpunkterna.
5

Adr ess- och kontaktup

Fordonsflottans utveckling mot laddbara personbilar
I budgetuppdraget mål- och handlingsplaner för publik
laddinfrastruktur efter 2022 har RISE tagit fram en rapport som
bland annat studerat hur snabbt fordonsflottan i Stockholms län kan
bytas ut mot en elektrisk. Figur 1 visar hur fordonsflottan skulle
kunna utvecklas om utbytestakten i Stockholms län fortsätter ligga
på cirka 10 år.
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Figur 1 –Det potentiella elektrifieringstaken för fordonsflottan inom Stockholms län
enligt forskningsbolaget RISEs rapport till budgetuppdraget mål- och
handlingsplaner för publik laddinfrastruktur efter 2022.

Figur 1 visar att laddhybrider kommer fortsätta vara ett attraktivt val
fram till cirka 2026, för att sedan minska sina andelar i beståndet.
Elbilar däremot kommer, och har redan påbörjat en brant stigning,
och förväntas ha upp emot 64 procent av beståndet till 2030. Att det
totala elektrifierade transportarbetet kan vara lägre än summan av
andelen elbilar samt laddhybrider beror på att laddhybrider inte
förväntas enbart köra på el.
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