Møte i el-bil-ladeutvalg til Etterstadkroken
Garasjelag 15.03.18
Til stede: Johan Ulleland (leder), Roger Skau og Ola Danielsen (ref)
TRAFO, STIKKLEDNING, KOBLINGSSKAP OG SIKRINGSSKAP
Roger redegjorde for Bravidas søknad til Hafslund om forsterkning av stikkledning til
blokkene. Hafslund har for tiden lang saksbehandlingstid grunnet stor pågang av
tilsvarende søknader.
Kostnaden med eventuell ny inntakskabel, koblingsskap og sikrings-/målerskap er
en betydelig men ukjent faktor i kostnadsbildet inntil Bravida får svar på sin søknad.
Utvalget er innforstått med at svar på søknad kan foreligge både før og etter
årsmøtet. Utvalget ble enig om å legge frem en statusrapport for årsmøtet med det
underlag vi har men med usikkerhet om kostnader vi ikke kjenner. Utbygging av
felles infrastruktur antas å bli den største felles investeringen og som vil bli
garasjelagets ansvar teknisk og økonomisk.
Utvalget vil å gå videre med innhenting av tilbud for kostnader fra sikringsmålerskap og ut til den enkelte parkeringsplass.
TILSKUDDSORDNINGER
Roger gjorde oppmerksom på at tilskuddsordninger kan først omsøkes når papirer
for gjennomføring av prosjektet foreligger.
INNHENTING AV TILBUD PÅ INTERNKABLING OG TJENSTETILBUD
Johan og Roger vil hente inn tilbud fra ulike tilbydere på løsning fra sikringsboks og
til parkeringsplass fra Bravida, Datek, Lefdal med flere. Det forutsettes av leverandør
ikke fakturerer for dette. Det er et ønske at tilbudet innebefatter blant annet:
 Internt 16A strømnett skalert for opptil 306 plasser fordel over 2 garasjer med
2 etasjer i hver. (Installasjonen kan være aktuelt å ta i flere faser avhengig av
interessen og resultatet av den pågående kartleggingen.)
 Montering av skinnegang vegg/tak med kabling
 Betalingsløsninger
 Serviceavtale
 Pakkeløsning med normert pris for den enkelte andelshaver for tilkobling til
skinnegang (ladepunkt, kabling fra skinne til plass med mer)
 Prosjektering
 Sikring
 Laststyring
 Outsourcing av fakturering og kundeservice



Mulighet for å kontakte tjenestetilbyder for koble seg til nettet å på et senere
tidspunkt når andelseier f.eks har skiftet fra fossilt kjøretøy til elbil eller plugin
hybrid.

INFORMASJON TIL ÅRSMØTET
Johan tar kontakt med Elin Fagerli i Obos Forretning innen 13. april slik at Elin
Fagerli setter av ca 15 minutter til informasjon fra Johan om prosjektet og spørsmål
fra salen.

