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Förord
Teknikutvecklingen går rasande fort. Vi kommer snart få många elbilar i Taggtickan.
Självklar vill vi ladda dem i våra garage. Hur ska vi få det att fungera när elnätet i garagen 
är så klent?
Samtidigt täljer företag i laddningsbranschen guld med kniv. Hur ska vi undvika att köpa för
dyra grejer och/eller fastna i dyra abonnemangsavtal?

Jag tror vi måste skynda långsamt och smart och samtidigt se till att de som skaffar elbil 
kan ladda den redan nu innan vi hittat den ultimata lösningen.

Detta är mina tankar.
Ge mig Din återkoppling. Det kommer att påverka nästa utgåva av detta dokument.

Mölndal 2020-04-19

/Per

1  Bakgrund

Om vi antar att varje hushåll i föreningen har i genomsnitt 1,3 bilar och att man behåller 
bilen i genomsnitt 5 år kan vi uppskatta att vi tillsammans köper 16 nya bilar per år.

Under 2020 beräknas var tredje ny bil vara en laddhybrid eller ren elbil.

Det betyder att vi kan räkna med att det tillkommer minst 5 laddningsbara bilar per år de
närmaste åren.

Om fem år är det därför inte osannolikt att varannan bil i Taggtickan är laddbar.

2  Vision
Målet är att var och en ska kunna ladda sin elbil med tre faser i det garage hen disponerar.

Kostnaden för den el som förbrukas i garaget skall hamna i den ordinarie elfakturan för det
enskilda hushållet.

Föreningen ska inte drabbas av några kostnader för installation och drift av elbilsladdning 
såvida inte årsmötet bestämmer annat.
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3  Förutsättningar
Våra garage byggdes1984.

Enligt anläggningsbeslutet (1984-10-30) för vår samfällighet äger samfälligheten all 
elutrustning inom garagen i form av ledningar, eluttag, strömbrytare, armaturer och dylikt.

Styrelsen äger därmed tillträde till samtliga garage.

Inga ändringar i elinstallationerna får göras utan styrelsens tillstånd.

Elcentraler finns i garagen 16, 21, 34, 44, 58, 61, 70, 81 och 91 samt förråden 20 och 80.
Dessutom finns en fördelningsbox i garage 79.

Elinstallationen i garagelängorna är dimensionerad för endast 500W per garage.

Garagelängorna 1, 2, 3, 4 och 5 matas via huvudsäkringar (3x35A) i ett utvändigt elskåp 
på norra gaveln på garagelänga 2.
Huvudsäkringarna kan höjas till max 64A.
I elskåpet finns också en elmätare.

Garagelängorna 6, 7, 8 och 9 matas via huvudsäkringar (3x35A) i ett utvändigt elskåp på 
östra gaveln på garagelänga 7.
Huvudsäkringarna kan höjas till max 64A.
I elskåpet finns också en elmätare.
Huvudsäkringarna i det elskåpet matar även föreningens parkbelysning (L1 c:a 2150W,
L2 c:a 850W, L3 c:a 1100W).

Kablage för tre faser finns framdraget till samtliga garagelängor, men tre faser är INTE 
inkopplat i samtliga garage elcentraler. 
Kablaget mellan garagelängorna tål max 25A.

Mölndal Energi är vår nätägare.

I massmedia har man kunnat läsa om samfällighetsföreningar vars anläggningsbeslut 
varit skrivna på ett sätt som inte tillåter laddning av elbilar.

Som tur är gäller det inte oss.

Notera också vad som står i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

19 §  Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems
enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning. 

http://scherman.mobi/taggtickan/anlaggningsbeslut_1984-10-30.pdf
https://lagen.nu/1973:1150#P19S1


Tankar kring elbilsladdning i Samfällighetsföreningen Taggtickan           version   2020-04-19  c             Sid   4    (  17  )

3.1  Förenklad beskrivning av elservicen i AB-garagen
Svart visar befintligt kablage till och i garagen.
Alla säkringar är inte redovisade.
Blått visar påkoppling av laddboxar.

En ännu enklare skiss:

3x 35A

9 bilar

230 V

22 bilar

3x 25A
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3.2  Förenklad beskrivning av elservicen i CD-garagen
Svart visar befintligt kablage till och i garagen.
Alla säkringar är inte redovisade.
Blått visar påkoppling av laddboxar.

En ännu enklare skiss:

3x 35A

15 bilar

230 V

14 bilar

3x 25A
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4  Kompletterande kablagedragning
Att uppgradera kablaget så att laddningsmöjligheterna blir riktigt bra är ett stort projekt 
som kostar för mycket om det är få som ska betala.

Det är mer realistiskt att göra en stegvis förbättring.

4.1  Steg1

I steg 1 sätter vi upp nya elskåp på/i de garagelängor där säkringsplatserna i de gamla 
centralerna inte räcker till för elbilsladdning. Till skåpen drar vi fram alla tre faserna.

Skåpen placeras enligt följande

Garagelänga 1 Utvändigt längst österut på södra långsidan

Garagelänga 2 Inne i förråd 20

Garagelänga 3 Utvändigt längst söderut på västra långsidan

Garagelänga 4 Utvändigt längst österut på södra kortsidan

Garagelänga 5 Utvändigt längs västerut på södra kortsidan

Garagelänga 6 Utvändigt längst norrut på västra långsidan

Garagelänga 7 Inne i garage 70

Garagelänga 8 Inne i förråd 80

Garagelänga 9 Utvändigt längst västerut på norra långsidan

Skåpen placering ska ta hänsyn till framtida ny kabeldragning enligt steg 4 nedan.

I skåpen sätts elcentraler för distribution av el till de garage där det ska sättas upp 
laddboxar.

Skåpen ska vara så stora att de rymmer 

a) 1 säkring för lastbalanseringselektronik samt 3 säkringar till vart och ett av 
garagelängans samtliga garage.

b) utrustning för LAN och lastbalanseringselektronik till garagelängan.

Från respektive elskåp dras 3-faskablage till en individuell elcentral i respektive garage 
som har behov av elbilsladdning. Se avsnitt ”5  Individuella elcentraler i garagen” på sidan
7 nedan.

För att förbereda för enkel lastbalansering dras även tvåledare, typ telefonsladd till vart 
och ett av de berörda garagen från skåpet. (se sid 10)

Kablagen till de enskilda garagen dras utvändigt under takfoten på respektive 
garagelänga.
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4.2  Steg 2

I steg 2 utvidgar vi steg 2 till samtliga garagelängor.

4.3  Steg 3

I steg 3 förstärker vi kablaget mellan garagelängorna G2 och G1 samt G7 och G6 till 
3x35A.

4.4  Steg 4

I steg 4 drar vi nytt kablage från huvudsäkringarna till de utvändiga elskåpen på respektive
garagelänga. Kablaget dras utvändigt under takfoten på respektive garagelänga samt i 
marken mellan garagelängorna.
(Eventuellt bör det övervägas om garagelänga 3, 4 och/eller 5 ska matas från 
kvartersgården.)

5  Individuella elcentraler i garagen
Från garagelängans ursprungliga elcentral (eller om det finns utvändiga elskåp) dras 3-
faskablage till en elcentral i det enskilda garaget.
Kablaget dras under takfoten utmed garagelängans långsida.
Kablaget ansluts till en 4-polig nödströmbrytare.

Därefter till en elmätare. Se avsnitt 6  Elmätare för respektive garage.

Därefter till ett normskåp med 
  1 st 4-polig huvudströmbrytare,
  3 st automatsäkringar på 10A med inbyggda jordfelsbrytare typ A att anslutas till  x x 
xxxxxladdboxen
  1 st automatsäkringar på max 10A  med inbyggda jordfelsbrytare typ A att anslutas 
         till garagets vanliga Schukokontakt samt en ny Schukokontakt med minst två uttag 
         för lastbalanseringselektronik.

Normskåpet ska ha plats för extrakomponenter som t.ex. 4-polig kontaktor som kan bryta 
strömmen om bilens kontaktorer skulle svetsa fast (säkerhetskrav från Renault).
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6  Elmätare för respektive garage

Varje garage med elbilsladdning måste ha en egen elmätare som är kopplad till samtliga 
förbrukare i garaget förutom takbelysningen och elektrisk garageport. Detta för att ingen 
skall frestas att ladda sin bil från  det vanliga vägguttaget  (Schukouttag) och därmed 
undvika debitering för elen.

Vid installation av privat elmätare är det viktigt att det ges plats så att den kan bytas 
mot Mölndals Energis elmätare. Se avsnitt 6.2  Direktkoppling till garageinnehavarens 
eget husabonnemang.

6.1  Manuell avläsning

Manuell avläsning är OK så länge som det endast gäller ett fåtal elmätare.
På sikt behöver vi ett automatiskt alternativ.

Vi har varit i kontakt med Energimarknadsinspektionen som säger att det är OK för en 
samfällighetsförening att ta betalt för strömmen till elbilsladdning. De hänvisar till 

Undantag från kravet på nätkoncession - IKN (Se pragraf 31) och
Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 
(1997:857) (Se paragraferna 22b och 31).

Av skattetekniska skäl tror vi dock att föreningen endast får ta ut självkostnadspris.

6.2  Direktkoppling till garageinnehavarens eget husabonnemang

Mölndal Energi erbjuder att installera en separat elmätare i varje garage med laddbox.
Mätaren fjärravläses och varje månad redovisas förbrukningen till respektive husägares 
elleverantör.
Föreningens förbrukning minskas med samma värde.

Husägaren får betala en ”hyra” för mätaren på sannolikt mindre än 100 kr/månad.

Elleverantörer som t.ex. Göteborg Energi tar inte extra betalt för att förbrukningen 
registreras från två mätare.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007215-om-undantag-fran-kravet-pa_sfs-2007-215
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007215-om-undantag-fran-kravet-pa_sfs-2007-215
https://www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/Natkoncession/undantag-fran-kravet-pa-natkoncession-ikn/#hanchor26
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7  Lastbalansering
Även om kablaget skulle vara dimensionerat för det, skulle det kräva mycket stora huvudsäkringar 
för att alla skulle kunna ladda sin elbil samtidigt. 

Inom en snar framtid kommer elräkningen dessutom saltas med en rejäl avgift när det momentana 
effektuttaget överstiger en viss gräns.

Vi måste därför lastbalansera.

7.1  Konventionell lastbalansering

Lastbalansering är ett sätt att förhindra att huvudsäkringarna löser ut när för många laddar sina 
elbilar. Med konventionella lösningar kräver det dock att säkringarna klarar att ge minst 6A (enfas) 
till samtliga laddboxar. Att det är 6A som är gränsen beror på att det är den minsta strömstyrka som 
elbilar klarar för att laddningen ska starta.

AB-garagen (G1,G2, G3, G4 och G5) matas med 3x35A vilket ger tillgång till max 24 kW vilket  
motsvarar 580 kWh per dygn.
Det motsvarar i runda slängar 240 mil per dygn.
Det räcker till 7 mil/dygn för 31 bilar.

CD-garagen (G6, G7, G8 och G9) matas med 3x35A vilket ger tillgång till max 24 kW vilket  
motsvarar 580 kWh per dygn. Parkbelysningen slukar dock en del ström, så på vintern kan vi inte 
räkna med mer än 500 kWh/dygn.
Det motsvarar i runda slängar 200 mil per dygn.
Det räcker till 6 mil/dygn för 29 bilar.

För att detta ska fungera i praktiken krävs som sagt lastbalansering.

Vi har då två frågor:
a) Är det tekniskt möjligt att ordna en lastbalansering som kräver minst 6A till samtliga garage?
b) Är det ekonomiskt rimligt att ordna en sådan lastbalansering?

Huvudsäkringarna till garagelängorna G2, G1, G3, G4 och G5 är idag 3x35A. Dessa förser 31 
garage med el.
Det blir 3x35/31= 1x3,4A per garage vilket inte fungerar.

(Huvudsäkringarna till garagelängorna G7, G8, G6 och G9 är också 3x35A, men läget där är ännu 
sämre eftersom säkringarna också belastas av föreningens parkbelysning.)

Huvudsäkringarna kan höjas till 3x64A till en extrakostnad av c:a xxx kr/år och mätare.
Det blir  3x64/31= 1x6A vilket teoretiskt skulle fungera.
Problemet är att försörjningen av garagelängorna G1, G3, G4 och G5 sker via ett kablage från 
garagelänga G2 som endast tål 3x25A. Det berör 22 garage som således endast får 3x25/22= 
1x3,4A/garage vilket inte fungerar.

Jordkablaget mellan garagelängorna G2 och G1 kan dock bytas ut till en engångskostnad på 
c:a xxx kr.
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För att denna lastbalansering skall fungera krävs dessutom
1) strömsensorer vid huvudsäkringarna (kostnad xxx kr)
2) en styrenhet för lastbalanseringen (kostnad xxx kr)
3) ett LAN som förbinder processorn med samtliga laddboxar (kostnad xxx kr)
4) eventuell uppgradering av laddboxarna så att  de kan styras av styrenheten (kostnad ??)

Detta skulle förmodligen fungera mycket bra. Föreningen kan dock inte stå för några kostnader. 
Om inte många ansluter sig blir det därför mycket dyrt för den enskilde medlemmen som vill 
ladda sin elbil.

Så vad finns det för alternativ?

7.2  Tidstyrning

Det finns laddboxar som kan slås på/av genom att man sluter eller bryter en 5V-krets med hjälp av 
ett externt relä.
(Bl.a. KEBA och GARO har sådana laddboxar. Se sid 12 )

På Kjell & Company finns ett 8-kanals reläkort med inbyggd webbserver. Det kan styras via 
Internet och app på smartphone, men har minne, så Internet behöver inte vara aktivt annat än då 
man vill göra ändringar. I praktiken kan man göra det med en mobil 4G-router som har anslutning 
för Ethernet.
Om vi har ett reläkort i varje garagelänga kan vi då styra vilka tider varje laddbox får vara aktiv 
och därmed förhindra att för många laddar sin elbil samtidigt.
Fördelningen, av de tider varje laddbox är aktiv, får göras i samråd med samtliga berörda så det blir 
rättvist.
För detta talar vi om en engångskostnad på under 2000 kr per garagelänga. Vilket är MYCKET 
billigare än den konventionella lastbalansering som beskrivs ovan på sid 9.
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8  Laddboxar
I laddboxen kan man ställa in den maximala ström bilen får dra.
Laddboxen kontrollerar själv hur mycket ström den anslutna laddkabeln tål.

Bilen kontrollera också själv hur mycket ström den anslutna kabeln tål.

Laddboxen talar om för bilen hur mycket ström bilen får dra. 
Bilen reglerar laddströmmen utifrån den information den får från laddboxen och vad den 
själv har för information om den anslutna kabelns kapacitet.

Många gånger drar bilen mindre ström än vad laddboxen tillåter. Det kan bero på batteriet 
är för kallt eller för varmt. Vanligast är dock att batteriet mår bäst av att laddas långsamt 
när det är nästan fullt.

Om bilen drar mer ström än vad den fått tillstånd till ska laddboxen fysiskt bryta strömmen 
till bilen. Samma gäller om det skulle uppstå ett likströmsläckage från bilen.

Laddboxarna ska uppfylla krav 1, 2 och 3 nedan.

Krav 1)  Laddboxen ska ha ett inbyggt skydd mot läckage av DC-strömmar, dvs. ha en 
inbyggd jordfelsbrytare typ B. Orsaken är bl.a. att likströmsläckage kan orsaka att 
jordfelsbrytare typ A högre upp i kedjan inte fungerar.

Krav 2)  Laddboxen skall gå att ställa in på både 6A och10A 

Krav 3)  Laddboxen ska kunna slås av/på med hjälp av att en yttre ”potentialfri” krets 
bryts/sluts. (Se sid 10.)

Det finns mer avancerade och dyrare former av lastbalansering (se sid 9 - 10). 
Den som är förutseende ser till att laddboxen också uppfyller nedanstående krav.

Krav 5)  Laddboxen skall ha stöd för protokollet OCPP för bl.a. lastbalansering.

Krav 6)  Laddboxen skall gå att slå av/på med hjälp av OCPP.

Krav 7)  Laddboxen skall gå att ställa in på 6A eller 10A med hjälp av OCPP. Möjlighet att 
ställa in fler strömstyrkor är en fördel.

Notera också vilka krav staten ställer för att Du ska få bidrag till laddboxinstallationen.

Notera vidare att ovanstående krav utesluter användande av portabla laddare 
eftersom att de inte går att lastbalansera och också utgör en brandrisk.
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8.1 Översikt över laddboxar

Jag behöver hjälp med att komplettera denna tabell

OBS jag tar inte ansvar för att nedanstående uppgifter är korrekta. Du måste själv 
kontroller specifikationen för Din laddbox innan Du köper laddboxen.
T.ex. Kebas boxar säljs med olika tillval vilket innebär att modellnummer inte säger allt.

Fabrikat Modell / 
serie

3-fas Anslutning
för extern-
brytare

U
D

P

O
C

P
P

 1
.6

O
C

P
P

 2
.0 länk

Accelev ? ? ? ?

CETEK ? ? ? ?

Charge Amps ? ? ? ?

CHARGESTORM ? ? ? ?

Defa ? ? ? ?

Easee ? ? ? ?

Elinta ? ? ? ?

EV Solution ? ? ? ?

Evbox ? ? ? ?

Evconnect ? ? ? ?

Garo GLB Ja
och
nej

ja ? ? ?

Juicebox ? ? ?

KEBA/BEE P20 b-
serien

ja ja nej nej nej

KEBA/BEE P30 b-
serien

ja ja ja ? ? https://www.keba.com/en/emobility/products/c-
series/c-series 

KEBA/BEE P30 c-
serien

ja nej ja ? ? https://www.keba.com/en/emobility/products/c-
series/c-series 

Ratio ? ? ? ?

Schneider ? ? ? ?

Zappi ? ? ? ?

https://www.keba.com/en/emobility/products/c-series/c-series
https://www.keba.com/en/emobility/products/c-series/c-series
https://www.keba.com/en/emobility/products/c-series/c-series
https://www.keba.com/en/emobility/products/c-series/c-series
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9  Vem betalar vad?
Grundprincipen är att föreningen inte ska ha några kostnader för att medlemmar laddar 
sina elbilar. Vidare ska inte nytillkomna laddboxinnehavare åka snålskjuts på de 
medlemmar som redan gjort investeringar för att möjliggöra elbilsladdning.
Detta är andemeningen i nedanstående punkter.

1) Den som har en laddbox i garaget betalar för all ström till det egna garaget exklusive 
takbelysningen och eventuell elektrisk garageport.

2) Den som vill ha en laddbox i sitt garage betalar för all elektrisk installation i garaget.

3) Den som vill ha en laddbox i sitt garage betalar för framdragning av det nya kablaget 
från garagelängans elcentral.

4) Om det blir nödvändigt att höja föreningens huvudsäkringar p.g.a. elbilsladdning 
fördelas föreningens ökade kostnad lika för samtliga medlemmar som laddar bil från 
föreningens elnät oavsett om det gäller AB- eller CD-garagen.

5) Om en garagelängas elcentral måste utvidgas på grund av brist på lediga 
säkringsplatser ska en ny elcentral placeras i ett apparatskåp på garagelängans utsida. 
Kostnaden för detta ska fördelas lika för samtliga medlemmar som har laddboxar anslutna 
till föreningens elnät oavsett om det gäller AB- eller CD-garagen.

6) Om lastbalansering måste ske ska kostnaden för detta med betalas lika för samtliga 
medlemmar som har laddboxar anslutna till föreningens elnät oavsett om det gäller AB- 
eller CD-garagen. Kostnader för uppgradering eller byte av den egna laddboxen måste 
dock respektive laddboxinnehavare stå för.

7) Om en medlem ansluter en laddbox efter det att huvudsäkringar höjts enligt punkt 4 
ovan ska hen bidraga med kostnaden för det innevarande året, även om hens anslutning 
inte varat hela året, så att alla betalar lika för detta år.

8) Om en medlem ansluter en laddbox, efter det att åtgärder enligt punkt 5 och/eller punkt 
6 ovan utförts, ska de som tidigare haft kostnader för punkt 5 och/eller punkt 6 ovan  
kompenseras så att alla betalar lika.

9) För att förenkla beräkningen av kompensation medlemmar emellan räknas krona för 
krona utan hänsyn till penningvärdesförändringar såvida samtliga inblandade inte är 
överens om något annat.

10) Den som väljer att återställa installationen (se avsnitt 12  Återställning på sid 14) har 
inte rätt till någon återbetalning för detta.
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10  Vem äger vad?
Föreningen kommer att äga installationen fram till elmätaren i respektive garage.
D.v.s. även den 4-poliga säkerhetsbrytaren.

Oavsett vilken lastbalanseringslösning vi väljer ägs den av föreningen fram till respektive 
laddbox.

Om vi väljer att installera elmätare från Mölndal Energi ägs de givetvis av Mölndal Energi.

De enskilda elcentralerna inklusive laddboxarna för laddning av elbilar ägs av respektive 
garageinnehavare.

11  Vem får utföra installationen?
Allt installationsarbete måste utföras av en behörig elektriker. 

Elektrikern måste utföra arbetet i egenskap av anställd medarbetare på ett företag som är 
registrerat på Elsäkerhetsverket för denna sorts arbete. (Alla uppdragsgivare är skyldiga 
att gå in på Elsäkerhetsverkets hemsida och kontrollera detta.)

12  Återställning
Den som gjort installation för elbilsladdning får avlägsna installationen under förutsättning 
att föreningens ursprungliga installation i garaget återställs.

13  Hur går vi vidare?
Jag föreslår att vi som är intresserade av att kunna ladda våra laddhybrider och elbilar i 
våra garage träffas regelbundet och hjälps åt att hitta en lösning som alla kan acceptera.

Som första åtgärd går vi igenom detta dokument och kontrollerar att det inte innehåller 
några felaktigheter.

Sedan hoppas vi att det finns externa intressenter som hör av sig med goda förslag.
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14  Några frågor till intresserade leverantörer
Svaren på frågorna kommer att påverka en kommande formell offertförfrågan.

Frågorna nedan är numrerade. Målsättningen är att frågornas nummer inte ska ändras i 
kommande version av detta dokument.

Hör gärna av Dig till elbilsladdning@scherman.nu

14.1  Hur fungerar Ditt företags lastbalansering?

Läs först avsnitt ”7  Lastbalansering” på sidan 9 för att bättre förstå bakgrunden till följande
frågor.

Vid svar ange frågans nummer.
Observera att frågorna inte är listade i nummerordning.

Fråga 1) Hur sker kommunikationen med laddboxarna?

Fråga 2) Kan lastbalanseringen styra en laddbox som inte har Ethernet-anslutning, men 
som har anslutning för extern brytare? DETTA ÄR EN AV DE VIKTIGASTE FRÅGORNA.
(OBS, se ”Extern brytare” i avsnitt ”15  Definitioner” sid 17), 

Fråga 3) Kan lastbalanseringen styra en laddbox som kan kommunicera på Ethernet med 
protokollet UDP men inte med protokollet OCPP?

Fråga 4) Kan lastbalanseringen styra en laddbox som kan kommunicera på Ethernet med 
protokollet OCPP?

Fråga 13) Vilka OCPP-versioner stöder er lastbalansering?

Fråga 5) Tar lastbalanseringen hänsyn till att en del av laddboxarna laddar med 3-fas 
medan andra laddar med 1-fas?

Fråga 6) Om vid ett tillfälle vi är mycket nära vad säkringarna tål och ytterligare en el-bil 
kopplas in, hur förhindrar då lastbalanseringen att säkringarna går? 
Eller annorlunda uttryckt; måste det finnas en marginal i lastbalanseringen som t.ex. 
innebär att installationen måste klara att alla får minst 6A samtidigt?

mailto:elbilsladdning@scherman.nu
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14.2  Vilka krav måste laddboxarna uppfylla?

Vid svar ange frågans nummer.
Observera att frågorna inte är listade i nummerordning.

Läs först avsnitt ”8  Laddboxar” på sidan 11 för att bättre förstå bakgrunden till följande 
frågor.

Fråga 7) Måste laddboxarna vara av samma fabrikat och modell/typ?

Fråga 14) Om laddboxarna måste vara av ett visst fabrikat, ange varför.
      (T.ex. tekniska skäl, affärsmässiga skäl, ...)

Fråga 8) Vilka laddboxar stöder ert företags lastbalansering? Ange fabrikat och modell/typ.
DETTA ÄR EN AV DE VIKTIGASTE FRÅGORNA.

Fråga 9) Måste laddboxarna kunna slås på/av med anslutning avsedd för externt 
cylinderlås? (OBS, se ”Extern brytare” i avsnitt ”15  Definitioner” sidan 17)

Fråga 10) Måste laddboxarna kunna kommunicera med  protokollet UDP?

Fråga 11) Måste laddboxarna kunna kommunicera med  protokollet OCPP?

Fråga 12) Om OCPP, vilken lägsta version?

Fråga 15) Skicka en länk till tekniska specifikationen för den laddbox ni rekommenderar.
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15  Definitioner

Nyckelbrytare Vissa laddboxar är förberedda för att kunna slås på/av med genom  att en
extern brytare sluts eller bryts.
Genom att i stället använda ett relä kan en enkel form av lastbalansering 
uppnås. Se avsnitt ”7  Lastbalansering”.

OCPP
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