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1 Inledning  

Tranemo kommuns vision säjer att vi ”jobbar för att vara ekologiskt, socialt och 

ekonomisk hållbart”. Vårt övergripande miljömål för kommunen är att Tranemo 

kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i alla avseenden. Det 

regionala klimatmålet säjer att vi ska ha en fossilbränslefri fordonsflotta 2030 vilket 

innebär för oss en snabb avveckling av vår diesel och bensinberoende privatfordons 

flotta till fördel för eldrift. Vårt geografiska läge gör biogas till en endast marginell 

tänkbart alternativ med få möjliga produktionsställen. Biodiesel som har en 

omdiskuterad ställning som klimatalternativ kanske främst kommer användas av tyngre 

fordon.  

Eldrivna fordon kommer av allt att döma att vara en viktig del av framtidens 

transportsystem. I den statliga utredningen om en fossilfri fordonsflotta (SOU 2013:84) 

bedöms elfordon stå för ca 20 procent av det totala trafikarbetet 2030.  

Elfordon har idag flera begränsningar, bl.a. bristande tillgång till laddningsplatser. Dessa 

riktlinjer visar hur Tranemo kommun på ett balanserat sätt kan bidra till en gynnsam 

utveckling.  

Den strategiska planen är tydlig med att vi ska gå i spetsen för att bli en ekologisk hållbar 

kommun. Laddstationer ökar dessutom kommunens attraktivitet i stort och de ställen de 

placeras i synnerhet. En arbetsplats som erbjuder laddning för sin personal blir en 

attraktivare arbetsplats och ett besöksmål blir på samma sätt ett attraktivare besöksmål.  

 

Kommunens ställningstagande beträffande inköp av fordon hanteras inte här.  

2 Syfte 

Riktlinjerna ska underlätta ställningstaganden var och i vilken takt laddinfrastrukturen 

ska byggas ut. Den skall även vägledning hur avgifter ska tas ut.  

3 Riktlinjer för laddinfrastruktur 

Riktlinjerna skiljer på dels publika laddare, som Snabbladdare som en nod i en 

korridorsstruktur eller Destinationsladdare, dels arbetsplatsladdare eller 

verksamhetsladdare.  

Snabbladdare är stora och effekthöga laddare som är en del av ett regional 

laddinfrastruktur som kommunen inte själv sätter upp utan vi förlitar oss på en 

kommersiell aktör men där vi kan samverka med för att finna en lämplig placering.  
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Destinationsladdare är också publika laddstationer där laddning sker vid ett besöksmål. 

Dessa kan även tillhandahållas av privata aktörer men då Tranemo saknar sådana stora 

aktörer kan vi underlätta övergången till elbilar genom att sätta destinationsladdare på 

större kommunala besöksmål samt centrumbildningar. Kommunens stationer bör vara 

relativt spridda i kommunen geografiskt. Dessa ska tydligt signalera kommunens 

miljöengagemang och vision ”att leva livet på den gröna sidan” 

 

Arbetsplatsladdare riktar sig till anställda på kommunen  

Icke publika laddstolpar vid större kommunala arbetsplatser. En schablonkostnad för att 

använda sig av en laddstolpe tas ut för att täcka elförbrukning och del av 

anläggningskostnaden.  

 
Ställningstaganden  

Publik laddning på privat mark  

• Tranemo kommun etablerar inga snabbladdare. Vi litar på att marknaden 

etablerar snabbladdare kommersiellt intressanta lägen.  

• Privata aktörers etablering av laddningsplatser ska uppmuntras genom att 

kommunen informerar berörda.  

 

Publik laddning på kommunal mark  

• Möjlighet att etablera laddningsplatser på mark som ägs av kommun ska 

erbjudas privata aktörer där vi finner det lämpligt.  

• Vid nyanläggning eller ombyggnad av parkeringsplatser förbereds för separat 

eldragning till laddningsplatser.  

• Kommunen etablerar destinationsladdare på större kommunala besöksmål och 

centrumbildningar. 

 

Laddning vid kommuns arbetsplatser  

• Laddningsplatser för kommuns anställda etableras i en takt som följer den 

allmänna utvecklingen av laddningsbara fordon i kommunen. Till en början 

prioriteras de största parkeringarna.  

• En schablonkostnad för att använda sig av en laddstolpe tas ut för att täcka 

elförbrukning och del av anläggningskostnaden.  
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4 Implementering och tillämpning 

En tidsplan för anläggning av laddstolpar är framtagen av förvaltningen som sträcker sig 

mellan 2018-2020. 

5 Uppföljning 

Uppföljning av arbetet sker via målet om att det miljövänliga resandet ska öka i 

kommunen. Resultatet av arbetet borde vara att andelen elbilar i den geografiska 

kommunen ökar. Dessutom genom att följa upp elförbrukningen kan  det översättas till 

den mängd koldioxid som skulle ha släppts ut om dessa fordon tankats med fossila 

bränslen. Genom att analysera elförbrukningen kan också ställningstaganden förändras 

vid uppföljning av riktlinjerna.  

 


