
Laddplatser i Filipstads tätort
Skidstadions, Kommunhusets & Fastighet/VA:s laddboxar via Klimatklivet

Skidstadion

Kommunhuset

Fastighet & VA avd.

OLW Snacksbutik



Laddplatser vid OLW - Snacksbutiken

Före ombyggnad

Efter ombyggnad

Totalt 4 laddplatser på 22 kW/st
Bra läge centralt
Uppsatt utan ekonomiskt stöd men
Med delfinansiering av lokal elfirma.
Möjligheter till enkel utökning av laddplatser



Laddplatser vid Kalhyttans skidanläggning

Totalt 4 laddplatser på 22kW/st
Nära till riksväg 63, bra rekreation med möjlighet till aktiviteter året om.
Ingen effektbegränsning mer än eventuellt när snökanonerna går för fullt (nov/dec) 
Kraft från befintligt kabelskåp som delas med kompressor för snötillverkning
Befintlig parkeringsyta har utökats och det är lätt att anordna fler laddplatser framöver 
relativt enkelt ifall behovet ökar längre fram.



Laddplatser vid ”Prippen” Fastighet & VA

Totalt 4 laddplatser på 22 kW/st
Bra läge vid egen kommunal verksamhet
Möjligheter utökning av fler laddplatser.
Eventuellt lite begränsad effekt vid riktigt höglast vintertid.
Det kommer behövas lite ytterligare elinstallationer samt lite förstärkning av elnätet 
in till fastigheten framöver för att kunna hantera en utökning av laddplatser.



Laddplatser vid Kommunhuset

Totalt 4 laddplatser på 22 kW/st
Bra läge centralt vid egen kommunal verksamhet
Eventuellt lite begränsad effekt vid riktigt hög last vintertid.
Det kommer behövas lite ytterligare elinstallationer samt lite förstärkning av elnätet in till 
fastigheten framöver för att kunna hantera en utökning av laddplatser. (Dock enkelt att få till fler 
laddplatser i och med att det finns stora lediga ytor på området
(Effekten behöver ev. delas med flera fastigheter området framöver. = Ny nätstation)



Så här går laddningen enklast  till !

Ladda ner appen ”Evcore” på 
din Mobil och följ deras 
instruktioner.

Ovanför varje laddbox sitter en 
av dessa skylar med en unik 
Områdeskod för varje laddplats
(i detta exempel 2060)

Vid varje uttag på respektive 
laddbox sitter ett nummer (1-4) 
för att ni innan laddningen ska 
kunna koppla ihop Eccore
appens numrering med rätt 
uttag också. 


