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Invigning av nya laddplatser för elbilar 

Uppsala Parkerings AB inviger 10 nya elladdningsplatser i Centralgaraget måndagen den 28 
november i samband med att Laddinfra Öst håller ett elbilsseminarium på UKK. Bandet kommer 
att klippas av bolagets ordförande Jonas Andersson (MP). 

Uppsala parkering har redan idag ett mindre antal laddplatser, bl.a. en laddstation som delvis drivs av 
solenergi vid Stadshuset men detta är ett första steg i en större satsning på utbyggd laddinfrastruktur 
i Uppsala. Projektet delfinansieras av Klimatklivet och bolaget kommer att ansöka om bidrag även för 
kommande projekt. Ett arbete har påbörjats tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltning i syfte att ta 
fram en handlingsplan för utbyggnad av laddinfrastruktur på allmän plats. Handlingsplanen ska ligga 
till grund för den fortsatta utbyggnaden. 

”Vi vet att det absolut största behovet av laddning kommer att vara där man bor. Det innebär att de 
som bor i äldre stadsdelar som inte planerats för bilen inte kommer att kunna ladda hemma. Det är 
sannolikt där vi kommer att bygga upp ett nät av laddplatser först. De nya parkeringsanläggningar vi 
kommer att bygga i bl.a. Rosendal och Ulleråker kommer också att ha en hög andel laddplatser ”, 
säger Tom Karlsson, vd för Uppsala Parkerings AB. 

På måndag den 28 nov kl. 14.30 invigs de nya platserna i Centralgaraget. Samtidigt genomförs den 
stora Solelmässan och ett laddinfraseminarium på Uppsala konsert och kongress. 

"Vi är glada att äntligen få inviga dessa laddplatser. Det är mycket viktigt att 
laddinfrastrukturen byggs upp parallellt med att allt fler fordon blir eldrivna. Elfordon är en 
av nycklarna till att klara våra klimatmål och nå en fossilfri fordonsflotta. Vi vill att det ska 
kunna gå att byta till elbil oavsett var du bor, inte bara för villaägare med eget garage. Då 
blir det extra viktigt med offentligt tillgängliga laddplatser.", säger Jonas Andersson (MP), 
ordförande för Uppsala parkerings AB. 

Uppsala Parkerings AB, som ägs av Uppsala kommun, förvaltar all gatumarksparkering på allmän 
plats i Uppsala kommun, ca 10 000 p-platser och 2500 platser på kommunal kvartersmark. Bolaget 
äger också ett parkeringsgarage (Centralgaraget) och förvaltar ytterligare två (Kvarnengaraget och 
Stadshusgaraget) med sammanlagt ca 700 platser. Uppsala Parkerings AB skapar förutsättningar för 
en hållbar stadsutveckling. 
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