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Svar på fråga från (V) och (MP) angående 
fortsatt utveckling av elladdning för 
boendeparkerare i områden med 
huvudsakligen boendeparkering på gatumark  
 

Fråga 
I trafiknämnden 2021-09-23 inkom fråga från (V) och (MP) angående fortsatt utveckling 
av elladdning för boendeparkerare i områden med huvudsakligen boendeparkering på 
gatumark (TN 2021-09-23: § 425): 

Hur kan fortsatt utveckling av elladdning för boendeparkerare utformas för att möta 
framtida behov i områden där parkeringen i första hand sker på gatan genom 
boendeparkeringstillstånd och där det inte finns så många P-anläggningar eller 
gatuparkeringar?  

Trafikkontorets information 
För att besvara inkommen fråga beskrivs kort nuläget gällande laddinfrastruktur, 
Göteborgs Stads arbete med laddning, aktuella tester samt fortsatt utveckling. 

Sammanfattning 
I Göteborg är det idag god tillgång till publika laddplatser för lätta fordon i förhållande 
till antalet elfordon, både för boendeparkerare och andra. I september 2021 fanns nära  
1 400 publika laddplatser registrerade, fördelat på 150 laddstationer runt om i Göteborg. 
Inom Parkering Göteborg har Göteborg Energi, Göteborgs Stads Parkering och 
trafikkontoret samarbetat på flera olika sätt för att erbjuda laddmöjligheter till olika 
kundgrupper. Detta genom exempelvis tester på allmän platsmark och pilotprojekt för 
boendeparkerar: Under 2022 kommer boendeparkerare erbjudas tillgång till cirka 500 
laddplatser runt om i staden. Trafikkontoret bedömer att strategier för att öka 
nyttjandegrad på av staden redan gjorda investeringar bör prioriteras innan eventuell 
gatumark används samt att laddinfrastruktur för framtiden främst ska rikta in sig på rena 
elbilar som enbart kan drivas med el. 

God tillgång till publik laddinfrastruktur för lätta fordon    
Av de bilar som registrerades under september 2021 var drygt 50 % laddbara 
(laddhybrider och rena elbilar) och de flesta av dessa var rena elbilar. 5 % av Sveriges 
personbilar var samtidigt laddbara och i Göteborg var 7 % av personbilarna laddbara 
(källa ELIS- Elbilen i Sverige och Power Circle).  
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Såväl Göteborgs Stad som kommersiella aktörer arbetar med laddning på olika sätt, både 
med publik laddning som är tillgänglig för alla och med privat laddning, för exempelvis 
en arbetsplats eller bostadsrättsförening. I dagsläget finns det i Göteborg god tillgång till 
publika laddplatser för lätta fordon, både snabb- och normalladdare, i förhållande till 
antalet elfordon. Det finns mer än dubbelt så många publika laddplatser per elfordon i 
Göteborg än i Stockholm.  

I september 2021 fanns nära 1 400 publika laddplatser registrerade, fördelat på 150 
laddstationer runt om i Göteborg, (källa ELIS – Elbilen i Sverige och Power Circle). 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 
istället för, eller som komplement till, nattladdning eller arbetsplatsladdning. 

Göteborgs Stads arbete 
Göteborgs Stad samverkar på olika sätt mellan förvaltningar och bolag för att försöka 
göra det lätt för göteborgare och besökare att ladda elbilar. Göteborg Energi och 
Göteborgs Stads Parkering arbetar med investeringar i laddstolpar och med strategier 
kring laddning för att möta det ökade behovet. Trafikkontoret bedömer att arbetssätt inom 
Göteborgs Stad har varit en framgångsfaktor och möjliggjort affärsmodeller kring 
uppskalning såväl som strategier för laddmöjligheter i Göteborg. 

I dagsläget är nyttjandegraden på stadens publika laddplatser generellt låg. Göteborgs 
Stad följer dock utvecklingen på olika sätt utifrån omvärldsbevakning, prognoser kring 
elfordon, nyttjandegrad på laddstolpar med mer. 

Fokus kvartersmark 
Göteborgs Stad har relativt mycket kvartersmark i egen regi och de flesta laddplatser har 
styrts till sådan mark. Investeringar i laddinfrastruktur innebär att platsen under lång tid 
kommer användas till parkering där bilar laddas. På gatumark ska många behov jämkas 
samman och ytorna användas till många varierande ändamål, såsom cykelbanor och 
elsparkcyklar, uteservering och sommargågator. I exempelvis Majorna är det brist på 
kvartersmark/p-anläggningar. Istället har Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering 
investerat mer i laddinfrastruktur där de haft möjlighet på andra ställen runt om i staden 
men även vid Ica Kaptensgatan och Musikens hus.  

Test allmän plats 
Inom Parkering Göteborg har Göteborg Energi, Göteborgs Stads Parkering och 
trafikkontoret samarbetat på flera olika sätt för att erbjuda laddmöjligheter till olika 
kundgrupper. Det senaste innebär laddplatser på ett antal parkeringsplatser som är på 
allmän plats, gatumark. Dessa parkeringsplatser ser mer ut som kvartersmark bland annat 
genom att inte vara längs gatan, exempelvis Nobelplatsen, Stora Teatern och Vegagatan. 
På grund av förseningar i driftsättning är uppföljning framflyttat till 2022. Göteborg 
Energi har även sökt markavtal för Oljekvarnsgatan i Majorna men detta nyttjas ännu 
inte.  

Pilotprojekt boendeparkerare 2020–2021 
Under 2020 startade ett pilotprojekt riktat till de som har boendeparkering och en laddbar 
bil. Projektet är förlängt till den 31 december 2021. Under perioden fungerar 
boendeparkering som betalning för parkeringen när elbilen laddas under samma tider som 
gäller för boende natt på en av Parkering Göteborgs utvalda parkeringsplatser. Tider för 
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boende natt är vardag före sön- och helgdag från klockan 15.00 till påföljande vardag 
klockan 09.00 samt övriga dagar mellan klockan 18.00 och 09.00. Parkeras och laddas 
bilen på övriga tider betalas ordinarie taxa för parkeringen.                                       
Uppföljningsenkät gjordes 2021, se bilaga 2.                                                                                          

Erbjudande till boendeparkerare 2022 
Under 2022 går pilotprojektet ovan över till ett ordinarie erbjudande där 
boendeparkeringskunder har möjlighet att fortsätta nyttja laddplatserna på kvartersmark 
till en kostnad av 250 kr/månaden. Tillstånden köps direkt av Göteborgs Stads Parkering. 
Erbjudandet om elladdtillstånd är inte områdesbundet. Det medför att boendekunderna 
kan ladda sina elbilar på cirka 500 laddplatser runt om i staden.  

Exempel 1:  En helektrisk bil med räckvidd på 50 mil som laddas två gånger i månaden, 
tre timmar per gång, på Parkering Göteborgs utvalda laddplatsparkeringar utan 
elladdtillstånd. Görs detta under ordinarie taxa 30 kr/h innebär det 180 kronor/månad. 
Kunden kan också välja att snabbladda där parkeringskostnad saknas. Alternativt kan 
kunden tacka ja till erbjudandet om elladdtillstånd för 250 kronor under tider som gäller 
boende natt och få större tillgång till laddplatser.                                                                                       

Exempel 2: En laddhybrid med räckvidd på el om 6 mil (och en bensintank som rymmer 
40 liter) som laddas varje natt och/eller på kvällar i samband med inhandling/aktivitet på 
Parkering Göteborgs utvalda laddplatsparkeringar. Laddar kund mellan tio på kvällen och 
åtta på morgonen i 30 dagar är ordinarie kostnad på utvalda laddplatser 600 kronor. Med 
erbjudande om elladdtillstånd kan kund få tillgång till laddplatser på fler tider för 250 
kronor per månad. 

Tabell: Exempel på parkeringskostnad vid laddplats ordinarie taxa samt med elladdtillstånd boende natt 

 

Boendeparkeringstillstånd som sådant är ett undantag från parkeringsreglerna som 
innebär att boende med parkeringstillstånd får stå på gatan till reducerad kostnad.              
I exempel Majorna med taxa 5 och 6 innebär det en kostnad nästa år på 625 eller 520 
kronor per månad. Total kostnad för parkering blir för boendeparkeringskunder, som 
väljer att tacka ja till erbjudandet, 875 kronor eller 770 kronor per månad.                                                         
Då ingår boendeparkeringstillstånd boendeområde samt elladdtillstånd från Göteborg 
Stads Parkering med cirka 500 laddplatser runt om i staden.  
 

Fortsatt utveckling 
Det är viktigt att följa utvecklingen och fortsatt samverka inom staden och testa olika 
alternativ. 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. Trafikkontoret bedömer att 
strategier för att öka nyttjandegrad på av staden redan gjorda investeringar bör prioriteras 
innan eventuell gatumark används. Under 2022 kommer trafikkontoret bland annat att 
samverka med Göteborgs Stads Parkering för att se om lösning för boendeparkerare kan 

Tid (kl) Ex P-kostnad 
(ordinarie 
taxa) 

Per natt 
10 h 

Per kväll     
3 h 

Per 
månad 30 
dagar 

P-kostnad vid laddplats 
per månad (erbjudandet 
– elladdtillstånd) 

22–08 2 kr/h 20 kr  600 kr  
19–22 10 kr/h  30 kr 900 kr  
19–22 20 kr/h  60 kr 1 800 kr  
19–22 30 kr/h  90 kr 2 700 kr  
18–09 (boende natt)     250 kr 
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förlängas eller utvecklas mer. Tester med laddplatser på utvald allmän platsmark kommer 
att följas upp och utvärderas inom Parkering Göteborg och Göteborg Energi.  

Att ladda bilen i samband med att ett ärende görs eller på arbetsplatsen är ofta ett bra 
alternativ för de som inte har egen parkeringsplats. En personbil i Sverige färdas i snitt 
några mil per dygn. Förutom publik laddning ökar även privat laddning vid småhus, 
bostadsrättsföreningar och arbetsplatser. Trycket på publika laddplatser minskar därmed 
samtidigt som möjligheten för boendeparkerare att söka laddning privat ökar. Det finns 
exempel på bostadsrättsföreningar som har hyrt ut p-platser med elbilsladdning till 
utomstående för att fylla sina garage. 

Prognosen från ELIS - Elbilen i Sverige och Power Circle från slutet av 2018 var att 
laddhybrider (PEHV) med dubbla drivlinor kommer att ersättas allt mer av rena elbilar 
(BEV). Utifrån statistik nyregistreras redan i år fler rena elbilar än laddhybrider så skiftet 
kan ha kommit tidigare. Trafikkontoret gör bedömningen att laddinfrastruktur för 
framtiden främst ska rikta in sig på rena elbilar som enbart kan drivas med el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Fråga från (V) och (MP) angående fortsatt utveckling av elladdning för 
boendeparkerare i områden med huvudsakligen boendeparkering på 
gatumark 

Bilaga 2: Enkät Elladdning TK-boende, Göteborgs Stads Parkering 

 

 

 

 

Kerstin Elias   Kristina Lindfors 
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