
Enkät Elladdning TK-boende

Hur o�a laddar du?

Namn Antal %

Varje dag 8 12,3

Flera gånger i veckan 25 38,5

Någon gång i veckan 26 40

Mer sällan 6 9,2

Total 65 100

Svarsfrekvens

98,5% (65/66)

Hur länge laddar du per �llfälle?

Namn Antal %

1-2 �mmar 8 12,5

3-4 �mmar 24 37,5

5 �mmar eller mer 42 65,6

Total 74 115,6

Svarsfrekvens

97% (64/66)

Hur upplever du �llgången på laddplatser när du behöver ladda?



Namn Antal %

Dålig 6 9,4

Inte så bra 11 17,2

Bra 13 20,3

Ganska bra 18 28,1

Väldigt bra 16 25

Total 64 100

Svarsfrekvens

97% (64/66)

Hur upplever du närheten �ll di� boende från platsen där du laddar?

Namn Antal %

Långt bort 8 12,5

inte så nära 23 35,9

Ganska nära 20 31,2

Väldigt nära 13 20,3

Total 64 100

Svarsfrekvens

97% (64/66)

Laddar du på fler platser än laddplatserna som är kopplade �ll di� boendekort? På stan, arbete, etc.

Namn Antal %

Ja 45 70,3

Nej 18 28,1

Annat 1 1,6

Total 64 100

Svarsfrekvens

97% (64/66)



Om du svarade annat, berä�a gärna vad.

Just de�a år när de har varit Corona har de blivit mindre laddning men när jag annars kör i tjänst och inte jobbar hemma
har de�a varit super!

Arbete, på stan, gol�anan, ica, etc.

På lantstället, på resande fot om längre resa.

Jobbet

på stan

Vi har nyligen få� laddstolpar installerade på jobbet

snabbladdning

På jobbet

Pga a� det är dyrt dag�d fly�ar jag o�a bilen för a� kunna ladda på arbetet mm

När jag reser försöker jag också ladda.

Jobb (förutom under Corona då jag jobbar hemifrån)

Jag laddar på jobbet och i min sommarstuga också

Har inte längre elbil. Laddar inte

Det här kan förbä�ras:

Tycker det fungerar bra ! Då jag jobbar mestadels hemifrån då har jag inte behövt utny�ja det så o�a hi�lls

Fortsä� med de�a. Tillgång även på dag�d när en sam�digt laddar hade underlä�at då laddning ibland behöver hända
på dagen.

Fler laddplatser överlag i stan.

Väldigt bra projekt, hoppas ni behåller det.

fler laddplatser behövs, även de som finns måste fungera tex laddplatsen 4021 Haga fungerar 1 gång av 5

Har 1 km �ll både Ullevi och Landala. Hade gärna se� laddare närmare, även om de varor guld värt a� ha denna
möjlighet men de blir lite omständigt såklart då det är en bit bort.

Tydligare i parkeringsappen vart alla laddplatser finns hade varit önskvärt. Och ibland så överlappar laddparkeringplats
med en vanlig parkeringplats, vilket gör det in�l omöjligt a� klicka på själva laddplatsen, utan måste istället söka på
koden för just den laddplatsen.

Tillgängligheten av laddplatser. Stolpar måste komma upp på gator. Prioritera laddstolpar och ta bort elsparkscyklar som
istället skräpar ner. Gör som alla andra städer i Europa.

Tillgången �ll laddplatser på na�en har varit väldigt bra! På dagarna lite svårare ibland då dessa då använda som vanlig
parkering. Jag bor på Kastellgatan och laddar i garaget på Pilgatan, och det funkar jä�ebra, behöver absolut inte vara
närmare 😉. Men det skulle inte skada med lite före på snare ställen för snsea boende. Hoppas de�a fortsä�er😊. Enda
chansen a� kunna ha elbil på bekvämt sä�! Tack 😀

Det är fantas�skt med a� kunna ladda på boendeparkering. Sluta inte med det. Gatuladdning på utvalda gator hade varit
bra också. Trots a� det blir mer problem med städning/snöröjning. Det finns otrolig poten�al för kommunen a� få folk
a� ställa om �ll elbilar genom a� ha en bra laddinfrastruktur i staden. Tror det är många som drar sig från a� skaffa elbil
p.g.a. a� de inte vet var de kan ladda.



Tycker a� priset för laddning kan ingå i månadskostnaden samt a� man ska kunna parkera under utökade �der även på
laddplatser vid behov.

Kvälls�den är e� problem, inte all�d man jobbar �ll 18.

Bra a� möjlighet �ll laddning finns!Däremot ser jag inte vitsen med Göteborgs stads laddapp. Den är inte lika överskådlig
som Incharges app. E�ersom Incharges app redan finns och fungerar bä�re känns er laddapp överflödig, den strular
dessutom rä� o�a.Med vänlig hälsning, Björn

Fler platser behövs.Med laddhybrid är enda sä�et a� få ekonomi i a� ladda, a� ladda med gra�s parkering. Behöver man
betala både för parkering och laddningen så blir det billigare a� köra på förbränningsmotorn. Så de�a pilotprojekt är e�
bra ini�a�v!

Jag upplever a� laddboxarna är lite ʺostabilaʺ. O�a har någon varit helt trasig, och ibland har laddningen inte gå� a� få
igång för vissa boxar. Det har har också vid något �llfälle blivit problem då någon ansluter �ll det andra u�aget i samma
stolpe. Ibland avslutas då ens egen laddning. Jag har bara laddat vid Hagabion.

Appen ”Ladda elbilen” fungerar väldigt dåligt. Det är väldigt smidigt a� kunna starta och hålla koll på laddningen genom
en app, men användarvänligheten är rik�gt dålig. Det är många steg för a� få igång laddningen. Jag upplever a� det är
50/50 chans a� få igång laddningen med appen, medan det funkar direkt varje gång jag använder InCharge-kortet. Det
händer nästan varannan gång a� jag måste byta laddbox minst en gång innan jag får igång laddningen. Jag har inte
kunnat härleda de�a �ll något uppenbart fel på varken laddboxar eller min bil.Det fyrsiffriga nummer som är nyckeln för
a� starta laddningen via appen borde visas mycket större och tydligare på laddboxen, just nu är det svårt a� se på
avstånd.Jag har laddat på parkeringen bredvid Hagabion och där var en stolpe ur funk�on i 4-5 månader! Inte alls ok när
det är 2 laddplatser av 10-12 stycken som inte kan användas.Det har installerats nya laddboxar vid Slo�skogens
vårdcentral. De�a gjordes för minst en månad sedan men stolparna har for�arande plastpåsar över sig - varför?! Jag
märker a� det är fler som laddar sina bilar så e�erfrågan finns bevisligen. Tråkigt a� utrullningen och underhållet tar
sådan �d. Det hjälper inte transforma�onen �ll en fossilfri bilpark.Jag tycker de�a pilotprojektet är e� jä�ebra ini�a�v
men man måste göra stora förbä�ringar i �llförlitligheten och �llgängligheten innan det motsvarar mina förväntningar av
vad en sådan tjänst ska leverera.

Informa�on om när laddsta�onerna som byggts där jag bor kopplas in och vilka villkor som kommer a� gälla för dessa
laddsta�oner för oss med boendeparkering.

Skulle vilja ha �llgång �ll mer ekonomiskt hållbar laddning på dag�d - kanske svårt men någon form av upplägg där
boendeparkering gäller för begränsad �d - exempelvis 2-3 �mmar.Hade varit bra om info. om boendeparkering kunde
integreras i laddning - dvs Parkerings-app med speciell platskod behöver ej användas.Jag hoppas denna förmån kvarstår
e�er pilotprojektet då ägende av elbil för vår del annars hade varit omöjligt. Utöka gärna �ll a� omfa�a fler/alla platser
som har laddare.Kanske utanför ämnet, men hade gärna också se� krav på elanvändning för ladd-hybrider för a�
�llgodogöra sig förmånen. På så sä� uppmuntrar staden �ll a� ladd-hybrider ny�jas effek�vt och inte bara blir e� lägre
förmånsvärde på personalbilar. Vet a� sådana krav fanns när vi hade förmåner för gasbil (minimum 40% på gas)Tack för
a� ni ger möjlighet a� lämna dessa åsikter.

Tycker överlag a� de�a pilotprojektet varit mycket bra och man bör fa�a beslut om a� permanentera det (de�a finns
redan i Stockholm på motsvarande vis). I Stockholm är det även �llåtet a� ny�ja sin boendeparkering även dag�d (max 3
�mmar) på de flesta laddsta�oner. Tror de�a kan vara bra. På sikt behövs fler laddsta�oner. Där jag laddar i Hagabion har
det inte varit problem än, men målet borde vara a� ha t.ex. minst 10 platser på Skanstorget och strössla fler platser
runtom i stan. Just jag bor ju nära min laddsta�on men det är ju mer slumpen. Tack för a� ni fortsä�er arbeta med de�a,
det behövs för a� vi ska klara omställningen!



Det passar mig lite dåligt med na�parkeringsreglerna. Laddplatsen närmst mig gör a� det är litet projekt och för det ska
fungera bä�re behöver jag nog ladda på andra �der sam�digt som jag försöker använda mig av mi� boendeparkering.
Jag hade gärna se� laddplatser på fler ställen där det inte finns parkeringsgarage eller större parkeringsplats. Min brf har
velat sä�a upp laddstolpar men e�ersom gatan och parkeringarna är kommunens så har man få� nej på det. Verkar vara
långsamt a� bygga ut även med hjälp.

A� man ska kunna tanka dag�d med boendekort utan a� betala extra parkering.A� laddtjänsten ska fungera, 7 av 10
gånger funkar inte sta�onen vid Hagabion i app utan bricka krävs.

Fler sta�oner på boendeparkeringsplatser

Boendeparkeringsladdplatserna är för långt bort, och på osäkra platser där man inte vill lämna bilen över na�en. Det
behövs många fler laddstolpar på vanliga gator.

Det enda som saknas är platser man kan stå på dygnet om så man slipper fly�a bilen pga hög kostnad (Hagabion dag�d).
Skulle gärna betala e� �llägg för en plats inklusive laddstolpe.

Det finns fler laddparkeringar närmare mi� boende men ingen av dem är har boende laddning än. Den nya stora
laddparkeringen vid Sahlgrenska Medicinaregatan Södra är e� exempel, den kommer bli 550 m bort. Jag har 1 - 2 km �ll
närmaste boendeladdning och jag behöver köra dit och sedan hem för a� ladda. Det är inte miljövänligt. :( Jag hade inte
kunnat köpa en elbil även om jag önskade de�a på grund an laddningsmöjligheter.

Bra a� Gbg Stad kör pilot på de�a. Behovet är stort av utökning av laddstolpar. Vore grymtbra med laddstolpar på alla p-
platser i innerstaden. Ps få bort eller reglera sk. ”Sport” avgassystem” på alla som åker runt på kvällar och helger och för
en extrem oväsen och gasar och spinner med sina bilar. Ohälsosam ur många aspekter!

Tillförlitligheten kan för bä�ras, jag laddar o�ast vid Hagabion och det är o�a som det är flera laddsta�oner som är
trasiga.

Fler laddplatser är all�d önskvärt och jag misstänker a� det kommer bli betydligt fler el-bilar snart och a� behovet av
laddplatser kommer öka kra�igt

Behövs fler laddplatser i staden som är �llgängliga med boendeparkering.

Mer �llgängliga parkeringar med el i hela staden

A� kunna börja ladda direkt e�er jobbet vid 16-17 �den utan a� behöva betala för parkeringen hade varit bra. Så som
det är nu får jag åka hem vänta i två �mmar för a� sedan åka ner och ladda om jag nu vill kunna ladda utan a� betala för
parkeringen. Jag hade nog laddat o�are då e�ersom det blir smidigare a� svänga in direkt e�er jobbet och i slutändan
kunna köra mer på ren eldri�. Så som det är nu laddar jag o�ast på helgen då �derna är mer generösa men det blir också
mer av e� projekt.

Fler laddplatser

Jag får ladda na�e�d med det här �llståndet.Problemet för mig som är ensamstående med barn som jag inte kan lämna
ensam. A� parkera om bilen e�er kl sju krockar med läggning, vilket gör a� jag vid många �llfällen inte kunnat ladda när
jag behövt.Så för mig är problemet snarare vilka �der jag får ladda, själva laddarna är bra.

Mer centralt belägna platser t.ex vid konserthuset.

Jag är väldigt nöjd som det har varit under året som gå�!

Mer laddpunkter kopplat �ll boendekort generellt

Appen lämnar en del övrigt a� önska. Absolut användarvänlig men instabil. Flera gånger har den ʺlåst sigʺ av okänd
anledning. Några gånger gick det inte a� avsluta laddningen utan �mmarna �ckade på i några dygn trots a� jag åkt
därifrån för länge sedan - och försökt ʺavsluta laddningenʺ. E� par gånger har jag varit tvungen a� installera om appen.
O�a får appen inte kontakt med laddaren, oklart varför. O�a är det då svårt a� avbryta och testa med annan laddare.

Väldigt bra tjänst hoppas verkligen ni kommer fortsä�a e�er pilotprojektet är slut! En förutsä�ning för a� kunna äga
laddbar bil och bo i stan.



Vill gärna kunna ladda närmare Chalmersgatan, vi är e� flertal där som har önskemål om a� ladda, t ex vid Konserthuset
(4873 i appen)

Tycker priset kunde vara lite lägre per kWH för a� mo�vera fler a� köpa elbilar som bor centralt och inte kan ha egen
laddning som en med villa tex.

Hoppas a� de�a kommer a� fortsä�a i någon form, blir omöjligt a� ha hybrid/el bil annars för oss som bor i stan om vi
inte har �llgång �ll laddstolpar på gatan. Går snart i pension och kan då heller inte ladda på jobbet.

Det är o�a laddsta�onerna inte fungerar och när det fungerar är has�gheten mycket långsammare än den ska vara. Det
tar därför väldigt lång �d a� få bilen fulladdad.

Har inte boendeparkering eller elbil...

Flera laddstolpar på våran boendeparkeringsplatser så a� man inte betalar dubbelt.

Förläng �derna över helgen.

Inkludera flera laddplatser där boendekort gäller.

Laddstolparna i Haga fungerar lite sisådär. Annars toppenbra ini�a�v!

Suveränt bra a� det går a� ladda och stå parkerad med boende�llståndet. Men det är verkligen e� måste a� de�a
utvecklas. Tycker a� ni ska erbjuda betydligt fler platser där det går a� stå på de�a sä�. Ser tex dagligen a� laddplatserna
vid konserthuset är tomma. Känns inte helt bra a� behöva promenera en kvart enkel väg när man vill ladda. Har nu en
laddhybrid jag kan ladda på jobbet. Men en fram�da ren elbil går tyvärr inte alls a� ha med nuvarande villkor. Är inte
precis någon ekonomi i a� betala 100kr p avgi� bara för a� ladda bilen.Så som sagt vad hoppas ni kan utveckla de�a och
erbjuda fler laddplatser för oss med boendekort i centrala stan.Mvh Finn Petersson

Jag tycker laddappen är undermålig. Det är flera gånger i veckan som jag inte kan ladda bilen på grund av a� det inte går
a� ʺhi�aʺ laddplatsen i appen.Det är tur vi har hybridbil och inte ren elbil för då hade den vid flera �llfällen inte gå� a�
använda på grund av de�a.

Fler platser, tycker inte a� man skall inte behöva parkera +1 km från si� hem för a� kunna ladda en bil.


