
 
 

 

Sammanfattning av slutrapport för förstudien 
”Elbilsladdning i Skåne och Blekinge 2.0” samt idé för 
genomförandeprojekt  
 

Under perioden februari till november 2022 har Energikontoret Skåne tillsammans med 

Miljöfordon Sverige och Länsstyrelsen i Skåne genomförd förstudien ” Elbilsladdning i Skåne och 

Blekinge 2.0”. Projektledare var Energikontoret Skåne. Region Skåne och Region Blekinge samt 

Länsstyrelsen Blekinge har ingått i referensgruppen. 

Kontaktperson är Sabine Täuber, sabine.tauber@energikontorsyd.se 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstudien har medfinansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom 

Tillväxtverket samt Region Skåne och Region Blekinge 

              

 

  



 
 

 

Bakgrund till studien 

Transportsektorn bär fortfarande ansvaret för en stor del av utsläppen av växthusgaser och 

påverkar även ett flertal övriga miljömål negativt. Elektrifiering av den lätta fordonsflottan anses 

vara en faktor för att minska den negativa miljö- och klimatpåverkan. Trots att andelen elbilar i 

nybilsförsäljning har ökat markant senaste åren vet vi att en bristande laddinfrastruktur 

fortfarande är ett av hindren för en snabb omställning och framförallt är möjligheterna till 

omställning mycket ojämn fördelat mellan samhällsgrupper. Vissa kan ordna hemmaladdning på 

den egna tomten, men andra har inte den möjligheten. Problematiken omfattar inte bara 

privatpersoner utan även näringslivet. Företag har också i olika grad möjlighet till att etablera 

laddmöjligheter vid sina anläggningar. Vidare står varken företagsbilar eller tjänstebilar 

parkerade hos företaget en längre tid (t ex under natten) utan utan hemma hos anställd. 

Dessutom behövs laddmöjligheter även under tjänsten - vid längre resor eller hos kund för lätta 

lastbilar / skåpbilar som har kortare räckvidd.  

Förstudien har tre spår som skall besvara varsin frågeställning kopplad till hur flaskhalsar i 

uppbygnad av laddningsinfrastruktur för lätta fordon kan utvecklas på ett resurseffektivt och 

behovsanpassat sätt.  

Syftet med förstudien  

Förstudien har syftat till att undersöka behov och förbereda ansökan för genomförandeprojekt 

som bidrar till en behovsanpassad och hållbar utbyggnad av laddinfrastruktur för lätta fordon. Vi 

har fokuserat på tre olika spår: 

1. Hur kan delningsekonomins principer appliceras på och utvecklas för icke-publik och 

semipublik laddning av lätta fordon? 

2. Hur ser utbyggnadsplaner för snabbladdning för lätta fordon ut i Skåne och Blekinge? Matchar 

planerna behoven och kan ett dialogforum för informationsutbyte mellan branschen och de 

offentliga organisationerna på regional nivå understötta en hållbar utbyggnad?  

3. Hur är status på arbetet med kommunala laddplaner hos kommuner i Skåne och Blekinge och 

behövs en samordnande aktör för att främja det arbete framgent?  

Hur vi har arbetat i förstudien och vad vi har gjort 

Förstudien har genomförts som ett samverkansprojekt där Energikontoret Skåne (Skånes 

Kommuner) varit lead part och Miljöfordon Sverige samt Länsstyrelsen Skåne deltagit som 

samverkansparter. Vi hade även hjälp av en referensgrupp där tjänstepersoner från Region 

Skåne, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge ingick. 

Arbetet utfördes mestadels separat i de tre spåren men i förslaget till ett genomförandeprojekt 

har vi kunnat knyta ihop våra idéer till ett gemensamt projekt. Nedan beskrivs i korta drag vad vi 

har gjort och vad vi kommit fram till i respektive spår. 

Delningsekonomispåret 

I delningsekonomispåret började vi med att kolla om det redan finns projekt och initiativ som 

passar in det mönstret som vi var intresserade av. Vi har pratat med Energikontor i andra delar 



 
 

 

av Sverige samt Biodriv Öst och letat i projektdatabaser hos Tillväxtverket. Men vi kunde inte 

hittat projekt/satsningar med denna inriktning.  

Vi gjorde även en enkel litteraturstudie som visade att detta område ännu inte är särskilt 

vetenskapligt undersökt. Men en del resultat kunde vi ändå hitta med relevans för förstudiens 

syfte. När det kommer till att rigga test och implementering av lösningar med bäring inom 

delningsekonomi och samnyttjande bör man beakta och ha en förståelse för lokaliseringen och 

målgrupperna i området innan den planerade insatsen startas. För att lösningar som främjar 

samnyttjandet ska få genomslag är det viktigt att utöver kostnadseffektivitet även fokusera på 

användarnas bekvämlighet. Detta visat sig vara ett starkt incitament till att både privatpersoner 

och aktörer ska vilja nyttja laddlösningar.  

En kartläggning av marknadsaktörer redogjorde vilka som är nyckelaktörer på leverantörssida i 

denna typ av lösningar. Explorativa intervjuer utfördes med marknadsaktörerna kring deras syn 

på marknaden, hur deras lösningar kan implementeras ur ett delningsekonomiskt perspektiv och 

vilken roll de ser för det offentliga – bl a kommuner samt en regional samordningsaktör som 

exempelvis Energikontoret - för att uppnå genomslag av lösningarna. I intervjuerna så belystes 

samfinansiering av laddinfrastruktur (InCharge), delningsekonomiska tekniklösningar (Eljun, 

Reload) och samnyttjande (Eways). Dessa modeller för en utvecklad och delad laddinfrastuktur 

sammanställdes och presenterades för referensgruppen. Ett urval presenterades även i form av 

inspirationsbidrag för kommuner i Skåne och Blekinge vid kommunträffen 14 oktober 2022. De 

olika modellerna användes som grundtes av hur nyckelaktörer kan vara en del i ett fullskaligt 

projekt. 

Aktiviteterna inom spåret delningsekonomi har gett oss ny kunskap att utvidga vårt kontaktnät 

till branschaktörer och gjort det möjligt för oss att djupdyka i vilka lösningar marknaden håller 

på att utveckla. Vi har kunnat undersöka vilket behov branschen har av samarbete med det 

offentliga på regional och lokal nivå. Branschaktörer är intresserade att samarbeta med 

kommuner för att vidare testa och implementera lösningar. Kommunspåret i sin tur visar att där 

finns många möjligheter och intresse att integrera tänket och i olika grad konkreta tester i ett 

genomförandeprojekt med kommuner i Skåne och Blekinge.  

Snabbladdningsspåret 

Inom snabbladdningsspåret har vi gjort en genomsyn gällande aktuella riktlinjer eller krav på 

publik laddinfrastruktur på EU, nationell och regional nivå (Skåne och Blekinge). EUs riktlinje har 

varit 1 publik laddpunkt per 10 laddbara fordon. Den är nu under omarbetning och här aviserar 

man ett nytt grepp om att det ska finnas en minsta effekt tillgänglig per någon form av 

geografisk yta/vägsträcka. Med det nya Klimatklivet och utlysningarna 2022 om publik 

laddinfrastruktur som grund har man i Sverige kommit fram till att det behövs en 

snabbladdningsstation varje 25 km. På regional nivå i både Skåne och Blekinge framkommer 

elektrifiering i allmänhet och utbyggnad av snabbladdningsinfrastruktur i synnerhet som viktigt 

för att få till en hållbar omställning. Det finns dock inga konkreta riktlinjer på regional nivå 

avseende täthet eller liknande för utbyggnaden av laddinfrastrukturen.  Man förhåller sig till i 

första hand den nationella riktlinjen med minst en snabbladdningsstation per varje 25 km för 

både tung och lätt trafik vilket för stunden ses som en god utbyggnad och svarar mot 

existerande och kommande behov i närstående tid. Sett till EUs riktlinje om 1 publik laddpunkt 

per 10 laddbara fordon (0,100) så når varken Blekinge eller Skåne upp till denna per 20220630 



 
 

 

utan hamnar då på 0,053 respektive 0,044 vilket indikerar ett visst mått på behov av ytterligare 

mer laddinfrastruktur.   

I nästa steg har nuläge och utbyggnadsplaner för snabbladdning i Skåne och Blekinge 

analyserats. Länsstyrelsen i Blekinge och Skåne har kartlagd utbyggnadsplaner utifrån 

ansökningar och beviljade investeringsstöd inom Klimatklivet och Regionala elektrifieringspiloter 

(tunga fordon). Resultaten av analyserna har sammanställts och för den som är mer intresserad 

kan underlag tillhandahållas.  

En omvärldsanalys visar att nya aktörer kommer in på den svenska marknaden och vill bygga 

publik laddning och snabbladdning. Vi har varit i kontakt med merparten av alla kända 

laddoperatörer i Sverige för att undersöka hur deras utbyggnadsplaner ser ut. Samtal har förts 

med Voltiva, GC Infra, Eways, Vattenfall/Incharge, Nima Energy, AB Volvo/OKQ8 (laddinfra tunga 

fordon). Intresset att fortsatt bygga fler snabbladdningsstationer är stort, men branschen är i 

behov av ett bättre samarbete med det kommuner, (kommunala) energibolag, nätägare och 

markägare för att verkställa planerna. Viktiga frågor som man vill diskutera med det offentliga är 

tillgång till mark där de kan få bygglov, tillgång till tillfredsställande effekt samt att kommunen 

visar vägen genom att nyttja den publika infrastrukturen och på så vis visar vägen för ett 

kontinuerligt ökat nyttjande av infrastrukturen som etableras. 

Från laddningsaktörer framkommer även behov av eller hjälp med att samordna och öka 

kunskapshöjning inom området, erfarenhetsutbyte - dela goda exempel med varandra över 

kommun- och regiongränser, samt visa att det går mm. För att samordna det senare pekas det 

offentliga/icke kommersiella - aktörerna bakom förstudierna och ELS ut som lämpliga och 

önskvärda. 

Branschen säger att det är viktigt att öka kunskapen kring kommunernas / det offentligas roll 

som möjliggörare. Detta handlar om att vara med och etablera infrastruktur för egna fordon 

men även genom att involvera företag och kommuninvånare (privatpersoner) och möjliggöra för 

dem att vara delaktig i omställningen. Här finns kopplingar till kommunspåret och spåret om 

delningsekonomi. 

Branschen svarade tydligt att det finns ett behov för kontinuerlig dialog med offentliga aktörer 

på lokal och regional nivå och att ett levande forum för utbyte skulle gynna utvecklingen.  

Kommunspåret 

Detta spår syftade åt att besvara två frågor: 1) Vad är status för utveckling av kommunala 
laddinfrastrukturplaner som avser allmän (publik och semipublik) laddning, inte bara 
kommunens egna fordon, i skånska och blekingska kommuner? 2) Vilket är behovet och intresset 
för samverkan och stöd kring detta och i vilka former vill kommunerna ha stöd?  

Vi startade parallellt en omvärldsbevakning och explorativa intervjuer. Omvärldsbevakningen 

gällde nationella satsningar/analyser, andra projekt med inriktning att stötta kommuner kring 

laddinfraplaner samt information om hur kommuner jobbar i andra delar av landet. Explorativa 

intervjuer fördes med fem strategiskt utvalda kommuner i Skåne. I nästa steg tog vi fram en 

enkät för kommunerna i Skåne och Blekinge. Den kan ses som en uppföljning av 

enkätundersökningen som gjordes i Elbilslandet Syds regi 2020. Svarsfrekvensen denna gång var 

lägre (45%, 17 st av 38), vilket kan bero på ett flertal faktorer, bl a tidsbrist hos målgruppen men 

även träffsäkerheten i utskicket. En annan faktor kan vara att de tjänstepersoner som fått 

enkäten vid det tillfället inte insett vikten av att jobba strategisk och långsiktig med frågan. 



 
 

 

Resurser har under tiden förstudien genomförds lagt på andra, mer akuta frågor (energikris, 

Corona mm). Men ytterligare en faktor kan vara att enkätundersökningar inte lämpar sig särskilt 

bra för informationsinhämtning i denna frågeställning. Detta tror vi starkt på eftersom 

engagemanget och intresset vid kommunträffarna och uppföljande samtal var mycket stort. 

Resultaten från enkätundersökningen diskuterades inom projekt- och referensgruppen och vi 

landade i att ordna en kommunträff för att vidare diskutera frågorna och undersöka intresset för 

samverkan. På det viset kunde vi även möta önskemålet om nätverkande och kunskapsutbyte 

som lyfts både i enkäten och samtalen. Fördelen med en nätverksliknande träff är att deltagare 

kan inspirera varandra och tillsammans skapas engagemang, intresset och värdet av ett 

samarbete blir uppenbart. Mötet genomfördes den 6 oktober med ungefär 45 deltagare från 19 

kommuner och intresset och engagemanget från deltagarna var stort.  

I översikten nedan har vi sammanställt möjliga arbetssätt (i hexagonerna) och fokusområden för 

ett gemensamt projekt. Förslagen baseras på diskussionerna vid kommunträffen och samtalen 

med enskilda kommuner. Det kan säkert utvecklas och behoven förändras även över tid. 

  

 

 

Den 24 november genomfördes ytterligare en kommunträff med över 50 deltagare från 25 

kommuner.  

Efter första träffen ringde vi runt till majoriteten av kommunerna som hade deltagit och alla 

visade intresse och behov av att på något sätt samarbeta i ett genomförandeprojekt. Två 

kommuner var lite mer avvaktande. En pga många pågående insatser och interna projekt inom 

området. Tjänstepersonerna betonade dock att man gärna håller sig uppdaterad om 

genomförandeprojekt och också vill bidra med sin kunskap och vi noterar även att flera 

tjänstepersoner från kommunen deltog på båda kommunträffarna och visade stor uppskattning 

för arrangemangen. Den andra kommunen har vad vi förstått inte landat i vilken roll som 



 
 

 

kommunen vill ta gällande laddinfrautveckling och kan därför inte ge ett tydligt svar. Även från 

denna kommun deltog flera tjänstepersoner på båda träffarna. 

Kortfattat kan resultaten gällande kommunspåret sägas vara:  

1) Anpassat stöd behövs, något som kan sägas vara en vidareutveckling av kommunspåret i 

Elbilslandet Syd där alla kommuner var tänkta att jobba efter samma mall för att ta fram en 

strategisk plan för laddinfrastruktur. Det har visat sig mer värdefullt för kommunerna att få ett 

anpassat stöd baserat dels på var de befinner sig i processen, dels på vilken roll kommunen har 

valt att ta i denna fråga. 

2) Stöden behövs ha flera komponenter, dels kunskapshöjande och inspirerande aktiviteter, dels 

direkt stöd med underlag och stöd i arbetet och dels nätverksliknande aktiviteter där peer-

learning framhävs. 

3) Kommunspåret är mer länkat till de övriga spåren än vad som först antagits och frågorna är 

nära kopplade till näringslivets frågeställningar, vilket leder till att ett renodlat kommunstöd är 

mindre relevant än samverkansprojekt med mångfacetterade målgrupper. Att specifikt lyfta 

delningsekonomi i ett genomförandeprojekt motiveras med att det kan öka chanserna att 

laddinfrastrukturutveckling når fler grupper inom samhället som inte har rådighet över 

parkeringsytor samt att utvecklingen ska bli mer resurseffektiv. Som redovisat under 

omvärldsanalysen har element av delningsekonomi och samnyttjandet tagits fram och 

implementerats i mindre skala redan men inte testats eller implementerats utifrån en 

behovsanalys utan mer “där tillfälle” uppstått. Några kommuner har yttrat intresse att testa 

lösningar inom ramen av ett gemensamt projekt, flertal är nyfikna att lära sig mer och vi tror att 

allt fler med högre mognadsgrad kommer att vilja integrera principerna i kommunala laddplaner 

fram över. 

Några allmänna lärdomar 

Vi kunde uppnå förstudiens mål och baserat på ny kunskap och utbyte utveckla bra uppslag för 

ett genomförandeprojekt där delar från samtliga spår ger en starkare helhet.    

Vi behövde under förstudiens gång anpassa metoderna.  

- Enkätundersökning fungerade inte så bra som metod i kommunspåret för frågeställningen – 

personliga samtal och kommunträffarna gav en helt annan bild än enkätsvaren. 

- Inom snabbladdningsspåret fick vi inte till intervjuer med alla aktörer i branschen som vi var i 

kontakt med, trots att vi erbjöd flera tider. Det visade sig att intervjuerna krockade med flera 

deadlines avseende nya ansökningar om investeringsstöd under förstudiens genomförandetid. 

- När vi planerade aktiviteterna för delningsekonomispåret och snabbladdningsspåret såg vi 

framför oss att ordna ett dialogmöte med flertal branschaktörer och kommuner för att 

identifiera aktuell utveckling av lösningar och affärsmodeller. Efter ett antal individuella samtal 

omvärderade vi planen till att fortsätta med individuella samtal med branschaktörer. 

Anledningen var att vi på det viset kunde skapa ett mera öppet klimat för att få företagen att 

berätta om affärsmodeller och lösningar, utmaningar och behov. I ett genomförandeprojekt 

måste man ta hänsyn till eventuell sekretess och konkurrens mellan branschaktörer. 

  



 
 

 

 

Idé för ett genomförandeprojekt 

Förstudien visar ett tydligt ömsesidigt behov av och intresse för samverkan mellan kommuner 

och näringslivet och att regionala aktörer som parter i förstudien har en viktig roll i att skapa 

plattformar för utbyte, samverkan och mötesplats mellan branschen och lokala offentliga 

aktörer.  

Vi föreslår ett genomförandeprojekt som fokuserar på att bygga upp en struktur tillsammans 

med kommunerna som stöttar dessa i sin roll som facilitatorer och utvecklare av 

laddinfrastruktur för elfordon. Detta tror vi kommer att bidra till att tillgodose näringslivets och 

hela samhällets behov av laddmöjligheter för att ställa om fordonsflottan. Projektet kan 

genomföras i Skåne-Blekinge länen men vi vet att frågorna är aktuella även i andra delar av 

Sverige och troligen även i andra europeiska länder. För att vara resurseffektiv och även matcha 

det nya Energikontoret Syds geografi skulle det vara möjligt att skapa två ERUF-systerprojekt i 

Skåne-Blekinge och Kalmar-Kronoberg. Även samarbeten med ytterligare geografiska områden 

vore möjliga och önskvärda, både inom Sverige men även via INTERREG med andra länder. 

Det projekt vi ser framför oss har element av nätverk och samarbetsforum, gemensamt lärande 

genom kunskapshöjande aktiviteter med stöd av externa experter samt utbyte mellan 

deltagarna och input genom omvärldsbevakning. Projektet ska även stötta kommuner och 

näringslivet att tillsammans genomföra tester och demonstrationer av lösningar som bygger på 

samnyttjande och delningsekonomi. Vi skulle i projektet vilja etablera samarbete med företag 

som erbjuder lösningar men som ännu inte riktigt har nått full marknadsimplementering. 

Projektet ska även skapa kontaktytor mellan kommuner och nätägare samt energibolagen för 

att hantera effekt- och kapacitetsfrågor kopplat till laddinfrastrukturutveckling. Detta är högst 

aktuellt när nu allt fler företag ställer om sina tunga och lätta transporter till elfordon. Och 

kontaktytor och forum för utbyte ska även skapas mellan kommuner, regionala offentliga 

aktörer och snabbladdningsbranschen. 
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