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UPPHANDLINGSUNDERLAG 
BROMSKÄRS ELBIL 
Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening är bildad med syfte att till en låg kostnad ge 

medlemmarna tillgång till ett eluttag för elbilsladdning på medlemmens egna parkeringsplats 

på Bromskär. 

Bromskärs Elbilsladdning har fått tillåtelse av Bromskärs Hamn Samfällighetsförening som 

äger parkeringen att installera elbilsladdning eftersom samfälligheten inte själv är tillåten att 

göra detta. Bromskärs Elbilsladdning har beviljats bidrag av Naturvårdsverket med 50% och 

upp till 15 000 kr per plats för upp till 30 laddplatser varav 22 är tecknade. Föreningen är nu 

redo att snarast upphandla installation. 

FÖRFRÅGAN 
Föreningen önskar offert på komplett idrifttagen anläggning, exklusive anslutningskostnad till 

Vattenfalls nät, för 22 laddplatser vid fastigheten Norrtälje Oxhalsö GA:70 enligt bifogade 

kartskisser. Fastigheten saknar idag elanslutning.   

Offert och Avtal 
Offert skall vara oss tillhanda senast måndagen den 18 oktober per mejl till 

elbil@bromskar.se eller per post till Bromskärs Elbilsladdning ek f; c/o Johan Sintorn; Ne 

Slottsg 6; 753 09 Uppsala. Avtal kommer att upprättas enligt ABT06 med 5 års 

funktionsgaranti och innehålla en prestationsbunden lyftplan. Föreningen har fri prövning av 

offerterna. 

Option 
Vi vill gärna också kunna erbjuda övriga delägare i samfälligheten att komma med i projektet 

när kostnaden är känd. Därför önskar vi också att offerten anger option för stegvis upp till 

ytterligare 8 platser förutsatt att dessa avropas i samband med upphandling av hela 

anläggningen. 
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Prisuppgifter 
Vi behöver tillförlitliga priser inklusive moms och premierar fasta priser. För eventuella delar 

som inte kan offereras till fast pris begär vi budgetpris. För tillkommande oförutsedda arbeten 

begär vi à-priser och timkostnad. 

Offerten måste också ange eventuella månatliga eller årliga kostnader som förutsätts för att 

uppfylla kraven och garanterad giltighetstid för dessa priser. Drift och uppkopplingskostnader 

per år ska redovisas separat. Kostnad för 5 års avtalstid för driften skall anges och helst 

ingå. 

Föreningen har begärt offert för elanslutning om 63A eller 80A av Vattenfall. 

Anslutningskostnaden ska inte ingå i offerten. 

Om lösningen innefattar debitering av rörliga kostnader för elförbrukning behöver vi förstås 

prisuppgifter om detta. 

Krav och önskemål 
Tidplan 

Vi begär leverans före 31/3 2021. 

Lastdelning 

Laddanläggningen ska betjäna en parkering för dem som tar den egna båten till sitt lantställe 

eller i vissa fall är fast boende på öar utanför Blidö. Det betyder att vi räknar med låg 

beläggning och närmast tomt på vintern och dessutom med långa laddningstider eftersom de 

flesta bilar står minst över helgen.  

Därför vill vi hålla nere högsta totala effekten utan att laddningen blir onödigt långsam när det 

är få bilar där. Vi räknar med minst 22 och upp till 30 platser och vill ogärna säkra 

anläggningen högre än 63A trefas. 

Hur kan er lösning stödja detta? Vi behöver en beskrivning av hur det kommer fungera för 

oss användare. 
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Debitering 

Vi är beredda att själva fördela förbrukningskostnaderna årsvis men behöver i så fall 

naturligtvis tillgång till uppgifter om förbrukning per anslutning. Vi uppskattar naturligtvis en 

lösning som innefattar debitering av andelsägarna om den är prisvärd. 

Redovisning av vald utrustning och dessas funktioner 

Offerten ska innehålla en redovisning av den utrustning som ingår. Hänvisningar till 

tillverkares hemsidor där utrustningens utseende och funktion beskrivs är önskvärda. 

Parkeringsbarriär och fasta stolpar 

Parkeringsplatserna har idag barriärer av trä på stolpar av galvaniserat stål. Vi kan acceptera 

att laddstolpar monteras och att eldragning sker på dessa men föredrar separata stolpar och 

fundament för laddningsdosorna för att minska risker vid snöröjning, parkeringsskador och 

problem vid renovering av barriärerna. Vi begär därför uppgift om ifall laddstolparna kommer 

att installeras på parkeringsbarriären. Om så är fallet begär vi även pris för att få en separat 

stolpe för varje två uttag med separata fundament och eldragning i mark.  

Frågor 
Eventuella frågor under offerttiden kan ställas till elbil@bromskar.se eller i andra hand per 

telefon till Johan Sintorn på 0707 277 833 fram till 26 september och därefter till Bengt 

Wånggren på 0708 63 49 96 
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Kartor 
Koordinater: 59.62626, 18.98497 

Länk: 

https://www.hitta.se/kartan!~59.62633,18.98587,16.99493776356939z/tileLayer!l=1/GPS!l=5

9.62627:18.98500/tr!i=pfMD8pix?search=bromsk%25C3%25A4r&sst=plc&st=weblist&s=560

2cf00 
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