
Driving eMobility

Wallbe är en tysk helhetsleverantör inom e-mobilitet som startade verksamheten redan 
2006 och är idag en av de ledande aktörerna på marknaden. Wallbe ägs av Weidmüller 
GmbH och EnerCity AG (Hannover Energi) som är börsnoterat bolag och omsätter ca 24 
miljarder. I Sverige är Wallbe rikstäckande med placering Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det som skiljer oss från andra aktörer är att vi utvecklar både hård- och mjukvara för att 
ständigt vara marknadsledare.  Våra produkter är uppbyggda med standardkomponenter 
från olika tyska leverantörer av högsta kvalitet, vilket leder till att vi har hög driftssäkerhet 
och 5 års garanti på alla våra produkter.

ÖNSKEMÅL LÖSNING

Styrelsen i BRF Gäddan hade identifierat ett behov av 
att kunna ladda elbilar och hyrbrider bland de boende i 
föreningen. Den förbrukade elen skulle debiteras rättvist 
och individuellt och samtliga boende i föreningen skulle 
få möjlighet att ladda sina bilar utan att föreningen skulle 
behöva investera i laddstationer till samtliga p-platser. 
Eftersom flera personer då behöver dela på laddnings-
stationerna var det viktigt med ordentlig fart i laddningen.
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Om wallbe®

4st ladduttag, 2st kraftfulla 22kw laddstationer med 
dubbeluttag, installerades på två skilda ställen på parke-
ringsplatsen. En ny parkeringsskylt beställdes som infor-
merar om att medlemmar kan ladda bilen och maximal 
parkeringstid är 4 timmar. Laddningen startas genom 
personliga RFID brickor eller RFID kort som medlemmar-
na kvitterar ut från styrelsen. Varje kvartal genereras en 
debiteringsfil som skickas direkt till Fastighetsägarna 
ekonomiska förvaltning som i sin tur sköter debiteringen 
till medlemmarna. 
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TEKNISKA FAKTA

• wallbe Neo med stativ och fundament
• Auktorisation med RFID-kort
• 4G uppkoppling mot wallbe HUB som möjliggör automatiska debiteringfiler
• 4 st laddpunkter
• Unimi fundament
• Elinstallatör – Hellströms EL, Projektledare Linus Eldebrink
• Entreprenadarbete: BEAB Entreprenad

Vad kunden säger:
„Vi behövde en kraftfull och flexibel lösning som vi kunde växa med under de komman-
de åren. wallbe uppfyllde alla vår krav till ett konkurrenskraftigt pris så valet var ganska 
enkelt och vi är hittills väldigt nöjda.“

OM BRF GÄDDAN
Brf Gäddan ligger i Tyresö kommun, strax söder om Stockholm. Här bor man i underbar natur men ändå bara 10-15 minuter 
till centrala Stockholm med bil. Tyresta Nationalpark  ligger runt hörnet och här finns fantastiska möjligheter till rekreation, 
vildmarksliv och avkoppling.


