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Dagsorden

• Roskilde Kommunes strategi for 
ladeinfrastruktur 

• Ladestandere og ladebehov Roskilde 
Kommune

• Etapeplan for opstilling af ladestandere

• Udpegede lokaliteter og ladebehov

• Annoncering af lokaliteter og proces
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Roskilde Kommune kører på el

Strategisk Klima- og Energiplan
• Roskilde Kommune gik forrest i implementering af eldrevne busser i 2019

• Plan for udskiftning af den kommunale vognpark til el
• Afsatte midler til materiel, men ikke til ladeinfrastruktur

• Ønsker at gå forrest som kommunens største arbejdsplads 
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Oplæg til strategi for ladeinfrastruktur

• Ønskede ikke en færdig strategi for området pga. de mange ubekendte

• Oplæg til Strategi for ladeinfrastruktur politisk vedtaget 2020
• Tre strategiske indsatser

1. Klynger af ladestandere på offentlige parkeringsarealer
2. Dobbeltudnyttelse af kommunale ladestandere
3. Partnerskaber der sikrer handling

Politisk behandling tjener flere formål:
• Politisk godkendelse = budgetmidler til bl.a. rådgivning 

• Politisk orientering om ”vi er i gang, men der er meget vi ikke må”
• Mandat til samarbejdsaftaler og dialog med virksomheder o.a.

• Lovning på en strategi og handleplan efter ny lovgivning på området 
(skubbet til forår 2022)
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Processen frem til Strategi og handlingsplan

• Klynger af ladestandere på offentlige parkeringsarealer
• Markedsdialog
• Kickstart med ladestandere på havnen og nyt p-hus 
• Annoncering af offentlige pladser i hele kommunen   

• Dobbeltudnyttelse af kommunale ladestandere
• Intern samarbejde med Ejendomme (drift af kommunale 

bygninger)
• Etapeplan med udgangspunkt i matrikler omfattet af 

ladestanderbekendtgørelsens krav (ViaTrafik)

• Partnerskaber der sikrer handling
• Analyse af muligheden for dobbeltudnyttelse af 

ladestandere på private matrikler i bymidten -> 
tilkendegivelse fra 20 grundejere 

• Samarbejde med Boligselskabet Sjælland
• Infomøder for virksomheder og boligselskaber
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Opsætning af kommunale 
ladestandere

Tre scenarier – ladebehov 

1) Krav fra Ladestanderbekendtgørelsen 

2) Den kommunale bilflåde og kommunalt ansatte 

3) Borgere indenfor 250 m af kommunale matrikler 
og dobbeltudnyttelse 
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Ladestanderbekendtgørelsen 

10-12-2021

• Eksisterende bygning, der ikke er beboelsesbygning, med mere end 20 
parkeringspladser

• Plejecentre og hjemmepleje er boliger og undtaget

• Installation af mindst 1 ladestander før 1. januar 2025.

• Valg af ladestander og ladeeffekt 3,7 kW, 11 kW (destinationslader)

• 32 kommunale matrikler 

• Hjemmepleje (kommunalt ønske)

• Administration 

• Idrætscentrer 

• Skole og børnehaver 

• Mv. 
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Den kommunale bilflåde og ansatte

• Antal ansatte

• Kommunal bilflåde

• P-plads og ladestander anvendes én gang mellem kl. 8 og 17 
samt mellem kl. 20-07

• Parkering og ladestandere i arbejdstiden?

• 5 km pr. kWh (DTU og DEA) 

• 66% har mulighed for opladning på egen matrikel (DTU DEA) 

• Dagligt kørselsbehov

• Ca. 42 km for ansatte (DTU & DEA)

• 50 km for kommunal bilflåde (hjemmeplejebiler, vej- og 
parkkøretøjer )

• Batterirækkevidde: 300 km 

• 25% af ansatte anvender elbil i 2025 (antagelse) 

• 20% af kommunal ansatte lader på arbejde (antagelse)
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Kommunal bilflåde og ansatte 

Resultat:

• 43 kommunale matrikler

• 51 ladestandere

• En-tre ladestandere med 11 kW pr. matrikel

• Dobbletudnyttelse internt: Særligt kørselsmønster
hos hjemmeplejen

Udsnit af Roskilde by
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Scenarie 3: Borgere indenfor 250 m 

• Indbyggertal – 100x100 vector grid

• 250 m bufferzone omkring kommunale matrikler

• 2,25 personer pr. bolig (DST)

• 1 biler pr. husstand (DTU & DEA)

• 33 ekstra ladestandere ift. scenarie 2 

• Dobbeltudnyttelse 

• Kommunale ladestandere offentlige tilgængelige

• Semi-offentlige ladestandere

• Finansiering af ladestandere (fra AFI loven) 

o Offentligt tilgængelige ladestandere skal indgås på markedsvilkår

o Forpligtet af lovgivning (ladestanderbekendtgørelsen)

o Midler modtaget af EU eller staten (puljer)

o Økonomiske midler som stammer fra indtægter i forbindelse med 
udbudsaftaler

• Transportministeriet forventer at udarbejde en vejledning for hvordan 
offentligheden kan inddrages i kommunalt opsatte ladestandere. 
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Dobbeltudnyttelse: Scenarie 3 

• Dobbeltudnyttelse af ladestandere

• Dagstimer kl 08-17

• Aften/nat: kl 20-07
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Resultat af de tre scenerier 

Prisoverslag

- Entreprise og gravearbejde

- Tilslutningsbidrag (pr. ampere) 

- Opsætning af ladestander

Scenarie 1 800.000 kr

Scenarie 2 2,8 mio kr

Scenarie 3 4,6 mio kr
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Etapeplan 

• Kommunal interesse i lokationer (høj 
bebyggelse)  

• Geospatial analyse af ladebehov 

• Prioritering i opsætningsperiode: 2022 –
2026 
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Annoncering af lokaliteter til 1. etape



Indhold

Overordnet tilgang: 

• Egne matrikler til kommunale biler

• Egne matrikler til borgeres biler 

• Proces for fase 1

• Fremtidige overvejelser

Plan & Udvikling

Fase 1: Nuværende lovgivning
Fase 2: Kommende lovgivning



Proces for ladeinfrastruktur 
Uge 43
• Informationsmøde for boligforeninger (1. nov.)
• PTU – igangsætning af udbud 
• Informationsmøde for virksomheder (4. nov.)

Uge 46
• Klimarådsmøde (19. nov.)

Uge 47
• Udsendelse af udbud og kontakt til udbydere

Uge 49
• Informationsmøde for borgere (6. dec.)

Uge 50-02
• Dialog og aftale med udbydere

Uge 5
• PTU – godkendelse af konkrete placeringer

Uge 13-15?
• Offentliggørelse af ny lovgivning

Uge 18
• PTU – godkendelse af Strategi og handleplan for ladeinfrastruktur

Opsætning af ladestandere sker hurtigst muligt efter politisk godkendelse



Offentlige ladestandere: Hvor?

•

Plan & Udvikling



Kriterier

Offentlige matrikler –
første fase
Prioritering og 
vurdering

•

Plan & Udvikling

Vurdering: Roskilde Kommune vurderer tilbud overordnet 

ud fra følgende kriterier: 

- A: Attraktivitet på materiel. 

- B: Samlet indbudt ’pakke’ af ønskede lokaliteter.

Herunder vurderes også tidperspektivet på udrulning. –

- C: Prisstruktur og tilgængelighed (roaming, 

abonnementsstruktur, prisstruktur, driftsstabilitet etc.) –

- D: Antallet af ladeudtag og ladehastighed på de 

specifikke lokaliteter. 



Tanker til pauserne

Udfordringer

• Vi ved ikke alt – der sker meget på private 
matrikler, og meget er i støveskeen

• Udviklingen går HURTIGT på den teknologiske 
front – hvilket behov er der i fremtiden? 

• Rift om parkeringspladserne – tidsbegrænsning og 

omdannelse af parkeringspladser
•

Plan & Udvikling



Hvad vi gør? 

Facebook forespørgsel – 250 svar og 
24 delinger

•

Plan & Udvikling



Fase 1 besvarelser

Placering

• Hvor skal de være henne?



Fase 1 overvejelser

Placering
• Hvor skal de være henne?

• Prik = ønske, fra facebook kommentar

•

Plan & Udvikling



Fase 1 overvejelser

Hastighed
• Hvor hurtig skal laderne være? 

•

Plan & Udvikling



Fase 1 overvejelser

Tidsbegrænsning
• Skal der være tidsbegrænsning? Og på alle 

hastigheder? 
•

Plan & Udvikling



Fase 2

Overordnede overvejelser 
• Vi bygger ikke tankstationer – er det en offentlig 

rolle at bygge ladestanderstationer? 
•

Plan & Udvikling
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Tak for nu! 


