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Svar på uppdrag att fortsätta följa upp och 
utvärdera utveckling av elladdning för 
boendeparkerare i områden med 
huvudsakligen boendeparkering på gatumark 
i samarbete med relevanta aktörer  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden förklarar uppdraget att fortsätta följa upp och utvärdera utveckling av 
elladdning för boendeparkerare i områden med huvudsakligen boendeparkering på 
gatumark i samarbete med relevanta aktörer och återkomma med rapport i slutet av 2022, 
för fullgjort.  

Sammanfattning 
I trafiknämnden 2021-11-18 beslutades att trafikkontoret får i uppdrag att fortsätta följa 
upp och utvärdera utveckling av elladdning för boendeparkerare i områden med 
huvudsakligen boendeparkering på gatumark i samarbete med relevanta aktörer och 
återkomma med rapport i slutet av 2022 (TN 2021-11-18: § 530).   

Trafikkontoret har under året fortsatt följt upp och utvärderat utveckling av elladdning för 
boendeparkerare i områden med huvudsakligen boendeparkering på gatumark i samarbete 
med främst Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering. Detta genom att bland annat 
följa utveckling och prognoser för laddbara bilar och laddning, nyttjandegrad på befintlig 
laddinfrastruktur i Göteborgs Stads regi och strategier för laddning såsom Göteborgs 
Stads Parkerings Elladdning natt. Sammantaget bedöms att tillgång för elladdning för 
boendeparkerare är relativt god. Det är samtidigt viktigt att i enlighet med befintlig 
samverkan inom staden och Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022–2030 fortsätta 
bevaka tillgången för målgruppen. Detta genom att följa upp och utveckla i första hand 
strategier för laddning och öka nyttjandegrad på befintlig, utbyggd laddinfrastruktur.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborgs Stads Parkering och Göteborg Energi har gjort stora investeringar i utbyggd 
laddinfrastruktur som i sin helhet har låg beläggning. Att främst fortsätta att öka 
nyttjandegraden av befintlig utbyggd laddinfrastruktur är ett sätt att hushålla med stadens 
ekonomi.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 anger som mål att 
koldioxidutsläppen Göteborg ska minska med 90 % till 2030 jämfört med 2010. Det är ett 
ambitiöst mål som förutsätter en snabb elektrifiering och hög användning av biobränslen i 
återstående fordon med förbränningsmotor. För att nå klimatmålet om bara åtta år 
kommer inte detta att räcka utan bland annat behöver även vägtrafikarbetet minska 
genom att minska resandet med bil till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.  

Bedömning ur social dimension 
Att följa upp och utvärdera utveckling av elladdning, i områden med huvudsakligen 
boendeparkerare med parkering på gatumark, har varit en del i att möjliggöra för fler 
boendegrupper än de med småhus och egen laddbox att använda elbil.  

Förhållande till styrande dokument 
Frågan gällande elladdning, parkering och strategier för laddning har koppling till flera 
styrande dokument, exempelvis: 

- Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära storstad 
- Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 
- Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022–2030 
- Parkeringspolicy för Göteborgs Stad  

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2021-11-18: § 530 
2. Yrkande från (V) och (MP) angående fortsatt utveckling av elladdning 

för boendeparkerare i områden med huvudsakligen boendeparkering 
på gatumark, protokollbilaga 1, § 530 

3. Statistik kring nyttjande av ett antal laddstationer (Göteborg Energi), 
2022 

 

  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 3 (5) 
   
   

Ärendet  
I trafiknämnden 2021-11-18 beslutades att trafikkontoret får i uppdrag att fortsätta följa 
upp och utvärdera utveckling av elladdning för boendeparkerare i områden med 
huvudsakligen boendeparkering på gatumark i samarbete med relevanta aktörer och 
återkomma med rapport i slutet av 2022 (TN 2021-11-18: § 530).   

Beskrivning av ärendet 
I trafiknämnden 2021-11-18 beslutades att trafikkontoret får i uppdrag att fortsätta följa 
upp och utvärdera utveckling av elladdning för boendeparkerare i områden med 
huvudsakligen boendeparkering på gatumark i samarbete med relevanta aktörer och 
återkomma med rapport i slutet av 2022 (TN 2021-11-18: § 530).  Beslutet fattades i 
samband med trafikkontorets svar på fråga från (V) och (MP), angående fortsatt 
utveckling av elladdning för boendeparkerare i områden med huvudsakligen 
boendeparkering på gatumark (TN 2021-09-23: § 425).  

Trafikkontoret har under året fortsatt följt upp och utvärderat utveckling av elladdning för 
boendeparkerare i områden med huvudsakligen boendeparkering på gatumark i samarbete 
med främst Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering. Detta genom att bland annat 
följa utveckling och prognoser för laddbara bilar och laddning, nyttjandegrad på befintlig 
laddinfrastruktur i Göteborgs Stads regi och strategier för laddning såsom Göteborgs 
Stads Parkerings Elladdning natt.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontorets bedömning är att uppföljning av utveckling har gjorts under året och att 
tillgång för elladdning för boendeparkerare är relativt god. Trafikkontoret bedömer att 
strategier som Elladdning natt är ett bra sätt av staden att underlätta för boendeparkerare 
att ladda sin elbil. Nyttjandegrad på av stadens bolag investerad befintlig 
laddinfrastruktur ökar samtidigt. Det är samtidigt viktigt att i enlighet med befintlig 
samverkan inom staden och Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2022–2030 fortsätta 
bevaka tillgången för målgruppen. Detta genom att följa upp och utveckla i första hand 
strategier för laddning och öka nyttjandegrad på befintlig, utbyggd laddinfrastruktur.  

Uppföljning laddbara bilar och laddning                                                           
Av de bilar som registrerades under september 2022 i Göteborg var drygt 50 % laddbara 
(laddhybrider och rena elbilar) och de flesta av dessa var, liksom vid redovisning förra 
året, rena elbilar. I september 2022 var 12 % av personbilarna som var registrerade i 
Göteborg laddbara. I hela landet var det totalt 8 % laddbara bilar. En personbil i Sverige 
färdas i snitt några mil per dygn. Räckvidden på rena elbilar är idag ofta över 50 mil. 

I Göteborg finns det generellt god tillgång till publika laddplatser för lätta fordon, både 
snabb- och normalladdare, i förhållande till antalet elfordon. Enligt statistik från Power 
Circle och ELIS – Elbilen i Sverige har antalet publika laddplatser i Göteborg det senaste 
året ökat, med drygt 150, till runt 1 550 i september 2022. De är fördelade på drygt 170 
laddstationer jämfört med cirka 150 i september 2021.  

Till detta kommer allt fler privata laddmöjligheter vid småhus, bostadsrättsföreningar och 
arbetsplatser. Räckvidden för elbilar har också ökat kraftigt de senaste åren och allt fler 
fordon kan köra långa sträckor på el vilket gör att publika laddare även kan användas i 
stället för, eller som komplement till, nattladdning eller arbetsplatsladdning.  



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 4 (5) 
   
   

Uppföljning nyttjandegrad                                                                                    
I dagsläget är nyttjandegraden på stadens publika laddplatser generellt mycket låg. 
Göteborg Energi står för merparten av befintliga laddplatser i Göteborg. Under kvartal tre 
2022 låg beläggningsgraden (antalet belagda timmar/tillgängliga timmar) på Göteborg 
Energis samtliga laddplatser på 12 %1. Med hänsyn taget till maxeffekt per uttag var 
nyttjandegraden 3 %. Nyttjandegraden skiljer mellan normalladdare och snabbladdare. 
Detta då snabbladdare främst används för att ladda bilen och inte för att parkera längre 
tid.  

De tre laddstationer med normalladdare med högst beläggning (tid) hade mellan 30–37 % 
beläggning. De tre normalladdare med högst nyttjandegrad med hänsyn till maxeffekt låg 
på runt 5 %. Gällande laddstationer med snabbladdare hade de tre med högst beläggning 
(tid) 12–19 % beläggning. De tre med högst nyttjandegrad med hänsyn till maxeffekt låg 
på 11–13 %.  

I samarbete mellan Parkering Göteborg och Göteborg Energi installerades som test förra 
året cirka 20 laddplatser på vardera fyra stora parkeringsplatser på allmän plats. 
Områdena var reglerade med boendeparkering natt och alla laddplatserna var från början 
oreglerade. Parkering var därför möjlig för alla bilparkerare oavsett drivmedel. Göteborg 
Energi redovisar månatligen statistik från de fyra områden2. Nyttjandegraden på dessa 
laddplatser har under året varit lägre än Göteborg Energis övriga men kan inte jämföras 
helt då de inte varit reglerade för elbilar.  

Genom uppföljning av beläggning, kontroller på plats samt inkomna synpunkter 
reglerades i juli fyra av platserna på vardera Richertsgatan och Vegagatan till rena 
elbilsplatser. Kostnad nattetid på dessa (klockan 22–08) är enligt taxa, 2 kr per timme. 
Nyttjandet på dessa platser är högre än på de oreglerade. I uppföljning i september var 
beläggning nattetid på dessa mellan 25–75 %. Det finns en stor potential i att reglera fler 
för enbart elbilar om behovet för boende eller besökare ökar. Inom test allmän plats finns 
också möjlighet för Göteborg Energi att sätta upp laddplatser på Oljekvarnsgatan men 
med låg nyttjandegrad generellt bedöms det inte lönsamt i dagsläget. 

Uppföljning elladdning natt  
Under 2020–2021 pågick ett pilotprojekt i samarbete mellan trafikkontoret, Göteborg 
Energi och Göteborgs Stads Parkering, riktat till de med boendeparkering och en laddbar 
bil. Under perioden fungerade boendeparkering som betalning för parkeringen när elbilen 
laddades under samma tider som gäller för boende natt på en av Parkering Göteborgs 
utvalda parkeringsplatser. Göteborgs Stads Parkering utvecklade efter detta ett ordinarie 
erbjudande till år 2022 där boendeparkeringskunder har möjlighet att nyttja laddplatserna 
på kvartersmark till en kostnad av 250 kr/månaden. Erbjudandet om elladdtillstånd är inte 
områdesbundet. Det medför att boendekunderna kan ladda sina elbilar på cirka 500 
laddplatser runt om i staden. Göteborgs Stads Parkering började sälja tillstånd i juni 2022 
och hade i början av oktober levererat 250 tillstånd elladdning natt. De har inte statistik 
på användandet.  

På kommunfullmäktiges sammanträde i april (KF 2022-04-28: § 22) beslutades att 
Göteborgs Stads Parkering tillsammans med relevanta nämnder och bolag får i uppdrag 

 
1 Bilaga 3 
2 Bilaga 3    
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att skyndsamt göra det tillfälligt kostnadsfritt under 2022 för laddbara bilar att parkera, i 
enlighet med parkeringsbolagets modell för nattladdning, på Parkering Göteborgs 
offentliga parkeringsplatser på tomtmark under kvälls- och nattetid, med kravet att de 
laddar (och därmed betalar kostnad för elen). Fram till 31 december 2022 är kostnad om 
250 kronor borttagen. Kommunstyrelsen fick också uppdrag, i samverkan med 
trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkerings AB, att återkomma till kommunstyrelsen 
med utvärdering och avvägning gällande modellen för nattladdning.  
 

Fortsatt arbete och NOS 
Det är viktigt att följa utvecklingen och fortsatt samverka inom staden och testa olika 
alternativ och strategier för laddning. Detta för att lära oss mer vad som fungerar samt för 
att inte låsa upp för många attraktiva platser med teknik som åldras eller inte används. Då 
allt fler elbilar kan köra långt på en laddning och det kan räcka att ladda bilen kanske två 
gånger i månaden på normalladdare eller snabbladdare kan behoven ändras ytterligare.  

Göteborg Energi undersöker via en förstudie möjligheten att öka effekten på deras 
snabbladdare så att det går fortare att ladda på dem. Göteborgs Stads Parkering fick, i 
april 2022, i uppdrag av kommunfullmäktige att, tillsammans med relevanta nämnder och 
bolag, framöver verka för att parkering av laddbara bilar premieras inom ramen för 
gällande lagrum för att påskynda omställningen. Göteborgs Stads elektrifieringsplan 
2022–2030 antogs av kommunfullmäktige 2022-10-06 och kommer också att medföra 
uppföljning och samverkan.  

Trafikkontoret upphör vid årsskiftet i och med Ny organisation för stadsutveckling 
(NOS). Den nya stadsmiljöförvaltningen kommer att fortsätta samverka med kommunala 
bolag och fortsätta följa upp och utvärdera utveckling av elladdning för boendeparkerare i 
områden med huvudsakligen boendeparkering på gatumark.  
 

 

 

Kerstin Elias   Kristina Lindfors 

Avdelningschef  Trafikdirektör 
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