
Laddboxar till Bostadsrätter
Vi har kunnandet och tekniken

• I takt med att de boende skaffar elbilar står ni inför en 
investering av laddboxar. För att det skall gå enkelt så ska du få 
en vägledning i hur det går till.

• Investeringen kommer att ge intäkter till föreningen där alla 
användare kommer att få betala sin förbrukning av el.

• Systemet är utbyggbart varefter flera skaffar elbilar.

• I takt med flera bilar krävs mera el. Det ni har i dag kommer 
kanske inte att räcka i framtiden. Vi uppdaterar el-centralen för 
framtiden.



Vad kan vi förutom att ladda bilar
Vi kan hantera många ladd-stationer med allt 

automatiserat. Betalningar, driftövervakning och 
självfinansiering.

Laddstationer & eluttag/motorvärmare i kombination.

 Integrerade betalfunktioner gör det enkelt att skapa 
intäkter.

Avancerad effektstyrning sänker kostnader 

Vi hanterar programvaror och ladd-uttag till stora och 
små installationer

Vi gör noggranna analyser innan vi bygger.

Tryggt val. Flera av Sveriges största ladd-anläggningar 
använder våra lösningar



Stora kunder
Kraven på oss är därefter

Vi har ett stort antal kunder antingen 
själva eller via partner. All teknik är 
beprövad av stora inköpare med höga 
krav.

Det kunderna har gemensamt är att förse 
elbilar med el. 

Kunderna tar betalat av användarna 
enkelt och effektivt.

Kunderna tjänar pengar på sin laddbox.



Hur ser man till att det fungerar

• Anläggningen övervakas automatisk 
dygnet runt.

• Larm via email vid driftsstörningar och 
incidenter till ansvarig.

• Automatiska uppdateringar vid 
förändringar

• SMS till användare vid driftsstörningar.

• Appen ger kunderna hjälp till självhjälp

• EpSpots support till alla som behöver



EpSpot appen och användare

• ”EpSpot” appen - gratis i Google play och i Apple appstore.

• Appen sköter allt

• Identifikation av användare

• Start & stopp vid eltankning

• Historik & kvitton

• Karttjänst för att hitta laddare

• Betaltjänster/konto  (Kreditkort & Swish)

• Uttaget känner igen användaren

• SMS när det händer något



Användare och behörigheter/”Access"

• Laddboxen kan vara öppen för alla.

• En anläggning, eller delar kan låsas när du vill.

• Behörigheter visar önskat betalflöde.

• Standard betalflöde via EpSpot konto

• Egna alternativa betaltjänster 

• Behörigheter innehåller information om 
personlig rabatt



Rating/prissättning
• Olika tariffer i olika uttag

• En Tariff består av Startavgift

• Timavgift

• kWh avgift

• Priserna inklusive moms

• Tidsbaserad access kommer att lanseras under 2021 som 
möjliggör fritt användande under en tidsperiod mot en fast 
avgift



Betalning
• Förskott /efterskottsbetalning 

fungerar båda.

• Kreditkort och SWISH kan utnyttjas 
direkt.

• Olika användare kan ha olika 
betalflöden från samma uttag.

• Betalning kan skötas via externt 
system. (tex faktureringsprogram 
eller löneavdragssystem).

Anläggningsägare ser 
Bruttoförsäljning 

- Transaktionskostnad 
- Betalas till bankgiro.

Styckeförsäljning till användare utan app och 
konto är möjlig via funktionen ”Single sessions”. 
Dessa intäkter redovisas separat i likhet med 
intäkterna via EpSpot kontot.



Hur styr vi el-tillförseln - förbrukningen

• En laddbox kräver olika mycket ström under dygnet. Laddas flera bilar på en 
gång krävs det mera ström eller att alla bilar får dela på det som finns.

• Strömeffekten styrs intelligent via systemet.

• Effekt från flera anläggningar kan slås ihop.

• Effekt kan styras på säkringsnivå eller anläggningsnivå

• Smarta algoritmer får el-abonnemang & infrasruktur att räcka längre.


