
Är du fastighetsägare? Vill du få kunskap 
om laddinfrastruktur i flerbostadshus 
och praktisk hjälp med strategier och 
förberedelser för utbyggnad? 

I den här kostnadsfria utbildningen får du 
arbeta med fallstudier samtidigt som du ges 
information och handfasta tips. Du kommer 
också få möjlighet till individuell coachning 
vid framtagande av strategier för utbyggnad av 
laddning. 

Utbildningen består av två fysiska träffar 
och vänder sig till dig som är privat eller 
allmännyttig fastighetsägare i någon av följande 
kommuner: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn, Öckerö.

I det fall din organisation är redo att ta fram 
laddstrategier och/eller ansökningar för 
utbyggnad erbjuds du även coachning och 
praktiskt stöd. 

För dig som går i tankar om laddinfrastruktur, 
men ännu inte kommit så långt, innehåller 
utbildningen information, diskussioner och 
handfasta tips som underlättar planering och 
utbyggnad när din organisation är redo.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha ökat 
din kunskap och är förberedd för att ta fram 
underlag och smarta strategier för utbyggnad av 
laddning.

Varmt välkommen!

UTBILDNING:

Utbyggnad av laddinfrastruktur 
i flerbostadshus

KLICKA HÄR FÖR 
ATT  ANMÄLA DIG!

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11553


Introduktion till laddinfrastruktur
Onsdagen den 31 augusti kl. 9.00-15.00 

Introduktion och omvärldsbevakning om laddinfrastruktur. Fokus på 
viktiga aspekter och frågeställningar när fastighetsägare vill erbjuda 
laddning till sina hyresgäster. Handfasta tips och gruppdiskussioner kring 
framtagande av laddstrategier. 

Efter dagen kommer du ha ökad kunskap om:

• Trender, begrepp och miljönytta inom laddbara fordon

• Hur man kan undersöka intresse och behov hos hyresgäster

• Planering av laddplatser – placering, användning och teknik

• Modeller för prissättning

Första tillfället kommer även att ge förslag på hemuppgifter att göra till 
tillfälle nummer två. 

Framtagande av laddstrategier – case och verkliga exempel
Fredagen den 30 september kl. 9.00-15.00

Information om lösningar som finns på marknaden idag, hur man lägger 
upp en offertförfrågan och möjliga stöd att söka för finansiering av 
utbyggnad. Under dagen jobbar vi med fallstudier utifrån hemuppgiften, 
med mål att ta fram laddstrategier. 

Efter dagen kommer du ha tillräcklig kunskap för att kunna initiera ett 
laddinfrastrukturprojekt till din fastighet – från intresseundersökning till 
offertförfrågan. 

Praktisk coachning
Som deltagare kommer du att ges möjlighet till individuell coachning 
från sakkunniga på IVL Svenska Miljöinstitutet i anslutning till 
utbildningsperioden.  

INNEHÅLL

DATUM
Fysiska träffar onsdag 31 augusti och 
fredag 30 september. Coachning i 
strategier och ansökningar sker vid behov 
i anslutning till utbildningsperioden.

PLATS
Göteborgsregionens lokaler på Anders 
Personsgatan 8 i Göteborg.

KOSTNAD
Utbildningen är helt kostnadsfri.

ANMÄLAN
Anmälan görs via följande länk:
https://grbookit.goteborgsregionen.se/
aktivitet/11553

FRÅGOR
Jonas Franzén
031-3355031
Jonas.Franzen@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs 
registreras dina personuppgifter i våra 
administrativa program. Läs mer om 
hur vi behandlar personuppgifter: www.
goteborgsregionen.se/integritetspolicy

Utbyggnad av laddinfrastruktur i flerbostadshus

www.goteborgsregionen.se

Aktiviteten arrangeras av Göteborgsregionen (GR) med expertis från IVL Svenska Miljöinstitutet. 
Den finansieras med stöd av Västra Götalandsregionen genom projektet Strategier för utbyggnad av 
laddinfrastruktur - flerbostadshus Göteborgsregionen.

ANMÄL DIG HÄR 
SENAST DEN 
1O AUGUSTI!

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11553
https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11553
mailto:Jonas.Franzen%40goteborgsregionen.se%20?subject=
https://www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy
https://www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy
https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11553

