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Hur planerar man för inklusiva
och tillgängliga laddplatser?



Tillgänglighet vid laddstation

• Lagar om tillgänglighet i: regeringsformen, 
kommunallagen, plan- och bygglagen och LoU.

• Inga krav på att parkeringsplatser för elfordon ska 
göras tillgängliga för personer med fysisk 
funktionsnedsättning.

• Rekommendationer för tillgänglighet:
• 5 meter bred parkeringsruta

• Ingen kantsten eller höjdskillnad

• Höjd på knappar och reglage så att de 
kan nås från ex. rullstol



En laddstation tillgänglig för alla

90cm

120cm

Ingen kantsten



En tillgänglig laddstation
• Det bör finnas 90 cm fri bredd mellan fordon och laddstation så 

att en rullstol utan problem kan röra sig fritt runt fordonet.

• Knappar och display på laddstationen bör inte sitta högre upp än 
120 cm från marken.

• Detsamma gäller kontakten.

• Funktionerna på laddstationen bör kunna manövreras med en 
hand

• Lutningen på marken bör inte vara mer än 1:50.

• Inga höjdskillnader eller kantstenar bör finnas mellan fordon och 
laddstation.

• Längs med vägar bör parkeringsrutan vara längre så att fri yta 
skapas framför och bakom bilen.



Inventering laddstationer



Gatuparkering

Stadshuset – 6 parkeringar



Gatuparkering

Götgatan – 4 parkeringar



Parkeringsgarage

Navet – 2 platser, 1 plats 5 m bred!



Parkeringsgarage

Järnvägsallén – 16 platser



Snabbladdare

Coop Ersboda



Nedsatt syn/färgseende/kontrast



Inventering laddplatser i Umeå
Laddplats 90 cm fri 

bredd
120 cm 
knappar 
och display

120 cm 
ladduttag
/sladd

5m bred alt 
lång fri yta 
fram/bak

Kantsten el 
höjdskillnad

Lutning 
max 1:50

Götgatan

Kronoparken

Stadshuset

OK Carlslid

Ersboda

Ålidhem

Navet

Tesla

Ikea

Järnvägsallen



eCar Expo 2019



Hur skapar man inklusiv
laddningsmöjlighet?



Hur skapar man inklusiv
laddningsmöjlighet?



Checklista inkluderande 
laddplatser



SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun

Sollefteå kommuns e-mobilitet

Etapp 1 - knyta ihop riksväg 87 och 

riksväg 90

- Etablera en publik DC snabbladdstation på 50 

kW för ren elbil samt en destinationsladdare 

för elhybridbil

- För  kommunens besökare

Etapp 2 – främja en korridorstruktur 

mot fjällvärlden via Junsele och Ramsele

- 3-4 publika AC 22,2 kW destinationsladdare

- För att öka möjligheten att resa med elfordon 

till fjällen

Etapp 3 - öka e-mobilitet i offentlig 

verksamhet

- Öka andrahandsmarknaden för elfordon i 

kommunen

- Framförallt bidrar vi till att minska utsläpp av 

växthusgaser till atmosfären



SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun

Sollefteå kommuns e-mobilitet



SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun

Krav på tillgänglighet

Trafikverket Upphandling

• Ingen kantsten eller 
höjdskillnad

• Parkeringsruta 5 meter bred 
och finnas utrymme med 90 cm 
mellan bil och snabbladdare

• Betongfundament marknivå

• Höjd på knappar och reglage



SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun

Två delar i samma kaka

• Kabel framtill elskåp

• Bygglov för transformatorstation
• Handläggning hos kommun ca. 5 

veckor, beroende på årstid

• Strandskydd 3 veckors hos 
Länsstyrelsen, plus en speciell 
ansökan från t.ex. Eon

• Grävtillstånd för kabel

Upphandling av  snabbladdare Ny anslutning av el



Slutsats 



SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun

Vattenkraften i Sollefteå bidrar med 

8940 Gwh

• Energianvändning för 360 000 

normalvillor

Eller 

• Energianvändning för 2. 980 

666 lägenheter

Eller

• Till att driva över 4 miljoner 

Renault Zoe eller

• 2,8 miljoner Tesla (1500 mil) 



Frågor?


