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Uppdrag 

Kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden den 18 juni 2018, § 45, i 

uppdrag att ta fram en strategi för val av laddinfrastruktur. I uppdraget ingår 

även att söka medfinansiering för laddinfrastruktur genom statsbidrag och i 

pågående översyn av parkeringsnorm/parkeringsutredning ange parkeringar 

där förberedelser för installation av laddstolpar ska göras. Kommunfullmäktige 

har även gett samhällsbyggnadsnämnden i utredningsuppdrag att etablera 

laddstolpar på strategiska platser inom kommunen. 

För att kunna fullfölja uppdragen behöver en analys göras om vad som anses 

rimligt att ställa i en riktlinje. Kommunen behöver se över sin roll om att upplåta 

drivmedel till allmänheten och vad som kan anses möjligt för en kommun att 

vidta för att följa med i en snabb utveckling inom laddinfrastruktur och eldrivna 

fordon.  

Syfte 

Syftet med riktlinjerna är att kommunen ska ta ett ställningstagande till hur vi 

möter nuvarande och framtida behov av laddinfrastruktur. Riktlinjerna skapar 

förutsättningar för laddning av elfordon och gör att Kumla kommun bidrar till det 

nationella målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta och tydliggör vår vision 

om ett hållbart samhälle. 

Vidare är syftet att kartlägga var behov av laddstolpar finns i kommunen. Det ger 

en visning vad för slags laddinfrastruktur som kan vara lämplig beroende på 

behov av laddning. Den ska ge kommunens organisation inriktning för utveckling 

av laddinfrastruktur på kommunal mark och arbetsplatser.  

Avgränsning 

Riktlinjerna ger en översiktlig plan för utbyggnad av publik laddinfrastruktur i 

Kumla kommun. Utpekandet av lämpliga platser och val av publik laddning är 

förslag för att se över vilka behov som kan komma. För varje laddstation krävs 

därefter djupare utredning om bland annat specifik parkeringsplats och 

utformning. 

Riktlinjerna avser inte uppförande av laddstationer för privat bruk hos 

fastighetsägare och privatpersoner. Den ska dock vara ett underlag vid planering 

av kommunen och användas vid dialog med fastighetsbolag och byggherrar. 



 
 

Bakgrund 

Transportsektorn står för en stor del av utsläpp av växthusgaser och koldioxid 

(CO2) bidrar mest till växthuseffekten. Den klart övervägande minskningen av 

utsläpp bör ske genom att minska antalet resor med bil. Kumla kommun har en 

viktig roll att ta fram lösningar som minskar behovet av egen bil genom öka 

tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar.  

Som komplement för att täcka behovet behöver kommuner och företag även 

satsa på att bygga ut laddinfrastruktur för elfordon och därmed minska 

förbrukningen av fossildrivna fordon. Sverige har antagit mål om en 

fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Det innebär att vi behöver övergå till 

förnybara drivmedel inom transportsektorn. I framtiden kommer det sannolikt 

att finnas flera alternativa drivmedel.  

Ett fossilfritt drivmedel som idag finns är el och antalet elfordon har ökat kraftigt 

i landet och idag finns det 66 800 elbilar, både rena elbilar (28 %) och 

laddhybrider (72 %). Laddning av eldrivna fordon sker till största del i hemmet. 

Däremot finns behov av utbyggnad av laddinfrastruktur som är tillgänglig för 

alla, så kallade publika laddstationer, runt om i landet. Det skapar trygghet att det 

finns laddinfrastruktur lättillgängligt under resor. En utbredd laddinfrastruktur 

ger förutsättningar för att vi ska ställa om till en fossilfri fordonsflotta. Det är 

därför viktigt att Kumla kommun tar fram riktlinjer för att ta ställning till 

utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen.  

Olika laddningsstationer 

Gemensamt för elfordon är att huvuddelen laddas när de står parkerade. Oftast 

sker laddning nattetid på enskild parkering, dvs icke-publik plats. Publika 

laddplatser används mer sällan men fyller en viktig funktion för rörligheten med 

elfordon och skapar en trygghet för ägare av elfordon. Därmed är det viktigt att 

identifiera de mest ändamålsenliga platserna för publik laddning. Genom att 

etablera laddningsstationer för elfordon visar det även att kommunen arbetar 

med att minska klimatpåverkan och inspirera samhället att övergå till fossilfritt.  

Följande alternativ av laddningsstationer finns. 

Normalladdning: laddningsstation med en maximal överföringseffekt på mer än 

22 kW. Tar upp till 8 timmar att ladda. Används på platser där man förväntas 

parkera under några timmar, ex resecentrum, handelsplatser eller centrala 

parkeringsgarage.  



 
 

Semisnabbladdning: laddningsstation som tar 30 minuter till två timmar att 

ladda. Lämplig för offentliga platser där den tillåtna parkeringstiden matchar 

tiden det tar att ladda fordonet. 

Snabbladdning: laddningsstation med en maximal överföringseffekt på mer än 22 

kW. Tar 20-30 minuter att ladda. Används för att snabbt ladda under ex en längre 

resa. 

Laddstationer nära Kumla kommun 

Idag finns det inga publika laddstationer i Kumla kommun. På hemsidan 

www.uppladdning.nu finns karta över laddplatser runt om i Sverige. Resande 

från Kumla kan hitta laddstationer efter motorvägen E20 vid IKEA och 

Mariebergs galleria i Örebro samt i centrala Hallsberg och centrala Örebro. 

Resande västerut mot Karlskoga hittar laddstationer vid Örebro Airport, Lanna 

och därefter i centrala Karlskoga. Mot Norrköping finns laddstationer i Vingåker. 

Det ger att nära tillgång till att ladda ett elfordon inte är ett större problem för 

genomresande eller besökare. Däremot kan inte besökare ges möjlighet att ladda 

sitt fordon vid besök inne i centrala Kumla eller närliggande resmål.   

En regional laddstrategi har tagits fram för att kartlägga hur laddinfrastruktur 

ser ut i Östra Mellansverige. Strategin pekar ut var behov av publika 

laddstationer finns för att skapa ett täckande vägnät och skapa en trygghet för 

resenärer i elfordon. I Kumla kommun pekades då torget ut som en möjlig plats. 

Kommunens ställningstagande 

Publika laddstationer 

- Kumla kommun ställer sig positiv till att externa aktörer uppför publika 

laddstationer på kommunens parkeringar genom koncessionsupphandling. 

Ansvar och förvaltning för dessa laddplatser överlåts till extern aktör utan 

kommunens medverkan.  

- Kumla kommun, ska genom riktlinjerna, peka ut lämpliga platser på kommunala 

parkeringsplatser för externa intressenter att etablera publika laddstationer och 

att se över möjligheten till att elanslutning finns.  

 

- Kumla kommun avser uppföra publika laddstationer på vissa av kommunens 

parkeringar. Kumla kommun tecknar därefter avtal med externt företag för de 

http://www.uppladdning.nu/


 
 

tjänster som krävs för att sköta publika laddstationer, inklusive avtal med 

elleverantör, betalning, service, support med mera.  

Icke publika laddstationer 

Kommunens arbetsplatser 

- Kumla kommun avser att uppföra laddpunkter vid kommunens arbetsplatser för 

anställda och besökare till kommunens verksamheter. Den utbyggnaden kommer 

att ske succesivt och vid behov. 

- Avgift ska tas ut av anställd som nyttjar laddningsmöjlighet för elfordon.  

Bostäder 

- Möjlighet att installera laddplatser vid bostäder ingår vid detaljplanering av 

bostadsområden och vid bygglovsskedet. Dialog tas med byggherren för att 

uppmuntra installation.  

Motivering till ställningstagande 

1. Det är idag svårt att bedöma hur stor efterfråga det är med publika laddstationer 

i Kumla kommun. Laddning av elfordon sker till största del i hemmet eller på 

arbetsplatsen. Utbyggnad av publika laddstationer på kommunens parkeringar 

samt arbetsplatser bör därmed ske succesivt för att inte riskera investeringar 

som inte brukas.  

2. Kommunen får inte sälja el.  

3. Kumla kommun saknar kompetens för bland annat den service, betalningssystem 

och parkeringskontroll som krävs för laddinfrastruktur. Det kräver att Kumla 

kommun upphandlar en extern tjänst för kommunens publika laddstationer 

innan installation sker för att säkerställa god service.  

4. Kumla kommun anser att externa aktörer ska kunna etablera egen 

laddinfrastruktur i kommunen. Därför ges det möjlighet till företag att genom 

koncessionsupphandling få tillgång till kommunala parkeringsplatser. Dock ska 

inte kommunen ansvara för den drift som krävs för en extern aktörs laddstation. 

5. Beroende på hur stor efterfrågan är från externa aktörer om etablering av 

laddstationer, kan Kumla kommun se över om utbyggnaden behöver 

kompletteras med fler publika laddstationer i kommunens ägo men som driftas 

av extern part.  

6. Kumla kommun avser att upprätta laddpunkter på egna arbetsplatser för de 

anställda. Det gör kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare och skapar 



 
 

förutsättningar för att personer med rätt kompetens, som innehar en elbil, att 

arbeta hos kommunen. 

Statligt stöd 

I uppdraget som gavs från kommunfullmäktige innebar även att söka 

medfinansiering för laddinfrastruktur genom statsbidrag. Fram till år 2019 fanns 

möjlighet att ansöka om statligt stöd för laddinfrastruktur genom Klimatklivet. I 

och med att regeringen antog en ny budget för år 2019 har stödet tagits bort. Det 

är osäkert om liknande statliga stöd kommer att förekomma i framtiden. 

Förslagna platser  

Centralt belägna parkeringsplatser har utsetts och platser som besöks under en 

längre tid. Vid resecentrum bör det finnas laddmöjligheter för arbetspendlare att 

kunna ladda under en längre tid. Attraktiva resmål inom kommunen, även om de 

inte är centrala, bör även kunna erbjuda publik laddning av elfordon. 

Parkeringsplatser Antal laddpunkter Typ 

Torget 1-2 Semi 

Resecentrum 3-4 Semi/normal 

Kvarntorps friluftsområde 2 Semi 

Djupadalsbadet 4-5 Semi 

Sjöparken/växthuset 1-2 Semi 

Kumlahallen 1-2 Semi 

 

Utöver de utpekade platserna kan laddstationer sättas upp på fler 

parkeringsplatser. De platserna kan då behöva bedömas i enskilt fall beroende på 

var placeringen önskas ske. 

Krav på platserna 

Lokalisering 
För att kunna bemöta behovet behöver kommunen avsätta parkeringsplatser till 

elfordon. Som ett första steg i rätt riktning mot ett fossilfritt samhälle, är det 

främst parkeringar i centrala Kumla som bör utrustas med laddplatser. 

Laddstationerna behöver placeras strategiskt. De ska vara lättillgängliga, placeras 

på attraktiva platser och närhet till besöksmål. Placeringen ska även väljas 

utifrån vilka laddare som väljs och hur lång tid det ska ta att ladda ett elfordon. 

Det skapar en attraktiv kommun att besöka. 



 
 

För publika laddstationer behöver syftet med parkeringen identifieras och hur 

länge fordon förväntas stå parkerade. Exempelvis knutpunkter för kollektivtrafik 

kan fordon stå längre tid, över 8 timmar, vilket gör att normalladdning lämpar sig 

bäst. 

Parkeringsplatserna som ska förses med laddstation kommer samtidigt att 

begränsa möjlighet för övriga fordon att parkera. För att i nuläget inte begränsa 

för övriga fordon bör mindre parkeringsplatser inte utrustas med fler än 1-2 

laddpunkter. Vid ökad efterfrågan på laddmöjligheter kan en utökning ske. 

Utformning 
Utseendet är viktigt för att markera ut parkeringar med laddmöjlighet. Det kan 

även vara lämpligt att ha påkörningsskydd, väderskydd och belysning. 

Skyltningen är väsentlig, särskilt på en större parkering för att uppmärksamma 

att parkeringsplatsen avser endast elfordon. Samtliga laddningsstationer ska 

vara uppkopplade för att elfordonsägare ska lätt kunna hitta via 

www.uppladdning.se.  

Det finns inga krav idag på att parkeringsplatser för elfordon ska göras 

tillgängliga för personer med funktionsvariationer, dock är det rekommenderat 

att bygga parkeringen med det i åtanke. Det innebär att parkeringsplatserna 

kommer att ta upp mer plats än en normal parkeringsplats. Vid utpekande av en 

lämplig parkeringsplats för laddning av elfordon bör det beaktas. 

Elnät 

Kumla kommun äger gemensamt med Örebro kommun Kumbro Vind AB och 

försörjer kommunen med 100 procent vindel. Elen levereras via elbolaget Eons 

nät. Då laddning av elfordon sker via elnätet ger det en ökad belastning på 

elnätet. För att säkerställa och möjliggöra publik laddning av elfordon behöver 

åtgärder utföras: 

- Dialog bör föras med elnätsleverantör om val av utpekade platser.  

- Se över möjlighet att ladda med förnyelsebar energi, som vind- eller solenergi.  

Parkeringsutredning 

Kommunen kommer att utföra en parkeringsutredning för att se över befintliga 

parkeringar och behov av att skapa fler parkeringar. Utredningen har inte 

påbörjats när riktlinjerna togs fram.  

Parkeringsutredningen ska beskriva: 



 
 

- Djupgående granskning av de parkeringsplatser som anges i riktlinjerna för 

publika laddstationer för elfordon.  

- Nyetablering/ombyggnation av kommunala parkeringar ska ett visst antal 

parkeringsplatser förberedas för att möjliggöra publika laddstationer.  

Uppföljning av riktlinjerna 

Ställningstagandena i riktlinjerna gäller tillsvidare och ska följas upp vid behov. 

Utvecklingen går fort inom laddinfrastruktur och elfordon. Ökad befolkning och 

ökad försäljning av elfordon visar att behov av publika laddstationer behövs i 

Sverige. Det är därför viktigt att följa utvecklingen och göra behovsutredning så 

att riktlinjer för laddinfrastruktur hålls aktuell. Ökat behov kan leda till att 

ställningstagandet ändras eller revideras. Fler lämpliga placeringar av 

laddstationer kan behövas och utpekade platser utökas. Det kan även finnas 

behov av att möjliggöra för andra alternativa drivmedel att ta plats inom 

kommunen och att utöka med att beskriva lämpliga platser för dessa. Det är 

viktigt att Kumla kommun följer utvecklingen och skapar förutsättningar så att 

fler går mot att välja fossilfria fordon.  

Begrepp 

Elbil och laddhybrid: Elbil är fordon som använder en elmotor istället för en 

förbränningsmotor för framdrift. En laddhybrid använder både elmotor och 

förbränningsmotor. Samlingsnamnet är laddbara fordon och gemensamt är att de 

laddar externt från elnätet. 

Laddstation, laddare och laddpunkt: En laddstation är en geografisk plats där det 

går att ladda ett eller flera laddbara fordon. Vid varje laddstation kan det finnas 

en eller flera laddare och varje laddare kan ha en eller flera laddpunkter.  

Publik eller icke-publik laddstation: Publik laddstation är offentlig där alla med 

laddbara fordon kan ladda. En icke-publik laddstation är exempelvis vid en 

bostad eller arbetsplats som endast får brukas av behöriga. 

Kontakt och uttag: Det finns ett antal olika kontakttyper på elbilar. Vid 

installation behöver det uppfylla EU:s standarder och vara minst Typ 2-kontakt 

för normal- och semisnabbladdare. För snabbladdare ska bestå av minst CCS-

kontakt. 



 
 

Korridorsstruktur: Snabbladdningsstationer etableras längs med en och samma 

väg mellan två punkter, ex två tätorter. Avståndet mellan 

snabbladdningsstationerna bör vara nära, ex sex till nio mil.  

Klusterstruktur: Skapar ett kluster av laddningsstationer i tätorten. Placering sker 

på strategiska platser och val av laddningsstation görs beroende på syftet med 

parkeringsplatsen.  

Referenser  

Strategi för utbyggnad av laddstationer i Östra Mellansverige, 2017 

Ladda för framtiden, laddinfrastruktur för elfordon, SKL, 2017 

www.elbilsstatistik.se  
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