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• Introduktion 

• Krav på laddinfrastruktur – Fabian Ardin, Boverket

• Energimyndighetens arbete med laddinfrastruktur – Anders Lewald, 
Energimyndigheten

• Presentation medlemsdialog – Karin Glader, Belok

> Medlemmars arbete med laddinfrastruktur

• Konstpaus

• Workshop

• Summering

Agenda



Introduktion
BeBo & Belok



Det här är nätverken BeBo och Belok



Krav på laddinfrastruktur
Fabian Ardin, Boverket



Energimyndighetens 
arbete med 
laddinfrastruktur
Anders Lewald, Energimyndigheten



Presentation 
Medlemsdialog
Karin Glader, Belok



ERFARENHETER, MÖJLIGHETER 

OCH UTMANINGAR



▪

▪

▪

▪

INTERVJUADE AKTÖRER
▪

▪

▪

▪



LOKALFASTIGHETSÄGARE

•

•

• Typ av parkeringsplats, läge, typ av kunder 

som nyttja.

•

•



BOSTADSFASTIGHETSÄGARE

•

•

•

•



UTMANINGAR & BEHOV
•

•

• Rätt betalningslösningar

• Fungerande mjukvaruprogram

• Lastbalansering

•

•



FRAMTIDSSPANING
•

•

•

•



SAMMANFATTNING



Utblick medlemmars arbete 
med laddinfrastruktur
• Kalle Wall, Hufvudstaden

• Magnus Åkerskog, Willhem AB

• Henrik Forsgren, Einar Mattsson 



• Gå in på Menti.com 

• Skriv in koden: 73 34 94 3

• Svara på frågan: Vilka tre områden tror du kommer ha störts inverkan 
på ert arbete med laddinfrastruktur de kommande åren?

> Välj tre alterantiv

Menti-fråga



Konstpaus



Workshop



• Kort gruppdiskussion i break-out rooms - ”fikamingel”

> Vilket intresse har vi av laddinfrastruktur i vår organisation/Hur jobbar vi med 
laddinfrastruktur i vår organisation? Alt. lyft ett intressant projekt/resultat från ert 
arbete med laddinfrastruktur

> Gå varvet runt bland deltagarna och berätta för varandra (ingen redovisning) 

• Menti-frågor

Introduktion Workshop



• Logga in igen på menti.com 

• Skriv in kod: 73 34 94 3 för att komma till frågorna

Menti-frågor



















Mer info på webben och LinkedIn
• Anmäl dig till vårt 

gemensamma 
nyhetsbrev och utskick 
om aktiviteter

• Följ oss på LinkedIn 
för att ha koll på 
senaste nytt om 
förstudier, projekt och 
fördjupningsområden

• Hitta goda exempel, 
verktyg och rapporter

• Kontaktuppgifter mm



Tack för idag
Karin Glader, karin.glader@cit.chalmers.se

Emil Andersson, emil.k.andersson@wsp.com

Margot Bratt, margot.bratt@wsp.com
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