
 
 
 

 

      

 

Pressmeddelande 2023-03-03 

 

 

Upplands-Brohus förbereder för den gröna omställningen  

I slutet av 2022 skickade Upplands-Brohus ut en enkät till cirka 2 000 hyresgäster i syfte att 

undersöka hur behovet av att kunna ladda elfordon ser ut idag och några år framåt. 

Svarsfrekvensen var cirka 30 procent och av de knappt 600 hyresgästerna som svarade har 57 

en elbil eller en laddhybrid. Värt att notera är att cirka 40 procent av de som svarade inte hade 

någon bil alls. 

Utvecklingen från bilar med fossila drivmedel till elbilar och laddhybrider går snabbt. Från och med 

2035 ska alla nya bilar som säljs inom EU vara utsläppsfria och inte kunna släppa ut någon koldioxid. 

Detta för att se till att transportsektorn kan bli koldioxidneutral år 2050. 

Enligt den enkät som har genomförts svarar drygt 300 hyresgäster att de nästa gång de kommer att 

byta bil kommer att byta till en elbil eller en laddhybrid och av dem uppger hälften att det kommer att 

ske inom det närmaste året. Intresset är som störst i de områden där det redan idag finns elbilar, 

vilket är i Svartviksbacken samt på Bergvägen i Kungsängen och på Råbystigen i Bro. 

En majoritet av de som planerar att köpa en elbil eller en laddhybrid önskar hyra en egen laddstolpe 

men cirka en tredjedel av dem kan tänka sig att dela laddstolpe med andra. 

När det gäller tanken på att dela bil med andra det vill säga att ansluta sig till en bilpool så är endast 17 

av de nästan 600 svarande att de är intresserade av det. 

 

Sammanfattningsvis visar enkäten att de som kommer att byta bil inom en treårsperiod kommer att 

byta till någon form av elbil. Med anledning av det arbetar Upplands-Brohus nu vidare med att 

utveckla ett erbjudande till hyresgästerna samt upprättar en plan för hur infrastrukturen ska byggas ut 

utifrån hyresgästernas efterfrågan. Först ut kommer att vara de två pilotprojekt i Kungsängen där ett 

antal laddplatser redan är klara. 

 

För ytterligare frågor kontakta Upplands-Brohus Ann Hermansson Alm  på tel: 08-562 487 74 

alternativt via mejl: ann.hermansson@ubh.se 
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