
H Ä N D ER  I  H U S E T

Vi laddar upp med  
60 nya laddplatser! 

Elbilen är här för att stanna. Vi applåderar utvecklingen och investerar nu för att 
möta behovet hos det växande antalet av våra hyresgäster med el- och ladd- 
hybridbilar. Totalt blir det 60 laddplatser i första etappen, som invigs nu, 
fördelat enligt nedan.

Vill du ha en laddplats? Då gäller det här. 
För det första behöver du ett befintligt parkeringstillstånd. Det är detta parkerings- 
tillstånd som din arbetsgivare behöver uppgradera till ett elpoolbilstillstånd 
för att du skall ha rätt att parkera på elbilplatserna. Därefter behöver du själv 
beställa ett laddkort från Eways för att kunna starta laddarna. Det går i nuläget 
inte att uppgradera ett befintligt utomhustillstånd till ett garagetillstånd med el.
 

Kostnaden för ett Elpool-parkeringstillstånd utomhus är 1 000kr/mån
Kostnaden för ett Elpool-parkeringstillstånd i garaget är 2 000kr/mån.  
 
Kostnaden för den el som du laddar din bil med är i nuläget satt till 
2,00 kr/kWh inkl moms. 

FUN FACT
All el i Frösundavik 

kommer från vindkraft. 
Därför kan man säga 

att bilarna som laddas 
här är som segelbåtar, 

fast på asfalt. 

• 30 elpoolplatser i garaget (plan 0, nedre garageplanet)

• 24 elpoolplatser ute (vid runda parkeringen utanför huvudentrén)

• 6 elplatser på besöksparkering ute (varav 2 är dedikerade till Aimo bilhub)



Bra att veta!
I samband med att vi inviger de nya laddplatserna försvinner 
möjligheten att ladda på motorvärmaruttagen på norra 
parkeringsplatsen. Dessa uttag är inte alls anpassade för de 
stora belastningar som det innebär att ladda bilar.
 
För att besökare ska kunna använda besöksparkeringens ladd- 
platser behövs, förutom att betala parkeringsavgift, ett laddkort 
från Eways.
  
Effekten på laddplatserna är 8-16 A (1-fas) på uteparkeringarna och 8-32 A (3-fas) 
inne i garaget.

Laddströmmen anpassas beroende på hur många det är som laddar samtidigt 
och vilket effektuttag respektive fordon har (så kallad lastbalansering).
 
Laddarna har kontakt av Typ 2 (se bild nedan).

Lycka till! 

FUN FACT
Laddarna är marknadens 

bästa och är signerade 
Schneider. Och de har sitt 
svenska huvudkontor här 
i Frösundavik. Extra kul, 

tycker vi. 

FUN FACT
Räcker inte de 60 

laddplatserna kommer 
vi att fortsätta 

utbyggnaden. Det kan 
vara skönt att veta. 

Frågor?
Har du frågor eller funderar över något kring parkeringstillstånden är du 
välkommen att höra av dig till Niclas Vakkila på Hestia, niclas.vakkila@hestia.se.

Vill du veta mer om laddkortet och hur det fungerar, hör av dig till Eways,  
info@eways.se, eller 010-121 94 00.


