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Formål
Formålet med undersøgelsen er at få kendskab til de private virksomheder og boligforeningers planer for
opsætning af ladestandere og deres holdning til samtidig at gøre dem offentligt tilgængelige. Dette er et
vigtigt bidrag til planlægningen af den fremtidige ladeinfrastruktur i Solrød Kommune.
Ved at få indsigt i virksomhederne og boligforeningernes planer om opsætning af ladestandere bliver det
nemmere for kommunen fremadrettet at prioritere opsætningen af ladestandere på offentlig vej/areal, de
steder, der ikke er dækket af nuværende eller planlagte ladestandere hos virksomhederne og
boligforeningerne.
For den enkelte virksomhed og boligforening skal undersøgelsen desuden fungere som en hjælp i
processen med ladestandere. Efter undersøgelsen afholdes et udbud for de virksomheder og
boligforeninger, som har planer for opsætning af ladestandere, så de sikres de bedst mulige etableringsog driftsvilkår. Det er dog helt op til den enkelte virksomhed/boligforening at vælge imellem de indkomne
tilbud fra ladeoperatørerne, da ønsker og behov er forskellige.
Solrød Kommune har, i samråd med ParkPrivate, udpeget de 23 relevante virksomheder1 og 12 relevante
boligforeninger, som skal indgå i undersøgelsen. De fordeler sig således i Solrød Kommune:

1

Denne version til offentliggørelse indeholder ikke oplysninger om den enkelte virksomhed eller boligforening. Der
skal derfor også ses bort fra henvisninger til tabeller.
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Metode
Undersøgelsen er delt op i tre faser:
1) Screening
2) Kontakt og dialog med virksomheder og boligforeninger
3) Resultat

1 - Screening
Solrød Kommune og ParkPrivate har i fællesskab screenet kommunen for relevante virksomheder og
boligforeninger, som skal indgå i undersøgelsen.
Følgende kriterier blev anvendt under screeningen ift. at vurdere om virksomhederne og boligforeningerne
var relevante at inkludere i undersøgelsen.
Virksomheder:
-

Minimum 10 p-båse
P-arealets tilgængelighed og relevans for beboere/offentligheden
Boligforeninger

-

Fælles privat p-areal
Minimum 20 p-båse
Screeningen resulterede i 23 virksomheder og 12 boligforeninger.

2 - Kontakt og dialog med virksomheder og boligforeninger
Efter screeningen blev alle 23 virksomheder og 12 boligforeninger kontaktet telefonisk.
Virksomhederne blev bl.a. spurgt ind til følgende:
1) Har virksomheden planer for opsætning af ladestandere?
2) Hvor langt er virksomheden i denne proces?
3) Såfremt virksomheden endnu ikke har fået opsat ladestandere, er den da interesseret i at indgå i
et fælles udbud for at opnå så gode vilkår som muligt, mod til gengæld at gøre ladestanderne offentligt tilgængelige eller semi offentligt tilgængelige (uden for virksomhedens arbejdstid)?
4) Såfremt virksomheden allerede har fået opsat ladestandere, er den da interesseret i, at de bliver
offentligt tilgængelige eller semi offentligt tilgængelige (uden for virksomhedens arbejdstid) for at
støtte op om en stærkere ladeinfrastruktur i Solrød kommune?

Boligforeningerne blev bl.a. spurgt ind til følgende:
1) Har boligforeningen planer for opsætning af ladestandere?
2) Hvor langt er boligforeningen i denne proces?
3) Efterspørger beboerne ladestandere?
4) Såfremt boligforeningen endnu ikke har fået opsat ladestandere, er den da interesseret i at indgå i
et fælles udbud, for at opnå så gode vilkår som muligt?
5) Såfremt boligforeningen får etableret ladestandere, hvad er foreningens holdning ift. offentlig tilgængelighed?
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3 - Resultat
Virksomheder:
Efter dialog med de 23 relevante virksomheder blev resultatet således:
Ingen af de 23 virksomheder havde allerede etableret ladestandere.
På 7 ud af de 23 lokationer (30%) havde virksomhederne planer om/interesse i opsætning af ladestandere
med fuld offentlig tilgængelighed.
På 3 ud af de 23 lokationer (13%) havde virksomhederne planer om/interesse i opsætning af ladestandere
med semi offentlig tilgængelighed (udenfor arbejdstiden).
På 5 ud af de 23 lokationer (22%) var virksomhederne endnu ikke afklarede om, hvorvidt de ville opsætte
ladestandere. Såfremt virksomhederne får opstillet ladestandere, var hovedparten positivt indstillet overfor
at gøre dem offentligt tilgængelige.
På 8 ud af de 23 lokationer (35%) havde virksomhederne ingen interesse i at få opsat ladestandere på
nuværende tidspunkt.
Resultatet viser, at 43% af virksomhederne har planer om opsætning af ladestandere med fuld eller
semi offentlig tilgængelighed.
På side 6-9 ses et kort over de 23 virksomheders placeringer i Solrød Kommune samt en tabel, der viser
data for den enkelte virksomhed.
Boligforeninger:
Efter dialog med boligforeningerne tegner der sig et generelt billede af, hvor langt de er i processen
omkring opstilling af ladestandere. Ingen af de 12 boligforeningerne havde allerede etableret
ladestandere. For boligforeninger kan følgende konkluderes:

-

Hovedparten forventer at etablere ladestandere i den nærmeste fremtid.

-

Ladestandere er et emne, som diskuteres jævnligt på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Hovedparten får henvendelser fra beboere, som ønsker ladestandere, fordi de enten har en elbil
eller ønsker at købe en elbil.
Hovedparten finder opgaven omkring ladestandere kompleks og lidt uoverskuelig.
Generelt er der ingen interesse for at lade offentligheden benytte deres ladestandere. Beboerne
forventes at benytte ladestandere mere eller mindre døgnet rundt, hvorfor offentligheden ikke kan
”lukkes ind”.

På side 10-11 ses en tabel, der viser data for den enkelte boligforening
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Øvrige resultater/erfaringer
Supermarkedskæderne virker til at være langt i processen omkring ladestandere, og beslutningen er
generelt koncernstyret. Derudover er det overvejende store koncernvirksomheder, der i forvejen selv har
tænkt på at opsætte ladestandere og desuden er bekendt med kravene i ladestanderbekendtgørelsen.
Hos de virksomheder, som har planer om at opsætte ladestandere, er holdningen til at gøre dem offentligt
tilgængelige overvejende positiv. Kun en virksomhed havde planer om at opsætte ladestandere
udelukkende til eget brug.
Virksomhederne ser generelt ladestandere som et aktiv for virksomheden fremadrettet og nærmest
uundgåeligt, ift. hvordan bilmarkedet udvikler sig. Ligeledes har flere ytret, at de gerne vil støtte op om den
fremtidige grønne omstilling.
Der er pt. ingen offentligt tilgængelige ladestandere i Solrød Kommune. Når de 10 virksomheder, som har
tilkendegivet, at de er interesseret i at opstille ladestandere med offentlig tilgængelighed, får opsat
ladestanderne, vil det styrke ladeinfrastrukturen i Solrød Kommune betragteligt. Ladestanderne er
forholdsvis pænt fordelt imellem de to største bysamfund Havdrup og Solrød Strand.

Virksomhedernes / ladestandernes placering

