
 

 

Behov 
Scanias anställda uppmuntras till miljövänliga laddbara 
fordon genom möjlighet att ladda på jobbet för alla 
som vill.  

Scania letade efter en kostnadseffektiv lösning för 
vidareförsäljning av elektricitet, som skulle möjliggöra 
tillväxt och samtidigt uppfylla lagkrav, t.ex. vad gäller 
förmånsvärdeshantering. Lösningen skulle även ha 
kartfunktionalitet för att hjälpa anställda att hitta 
lediga uttag då bilen ofta används för att ta sig mellan 
möten på olika områden. Att hitta en ledig parkering är 
ofta en utmaning.  

Lösningen 
Genom att sälja elektriciteten till anställda så slipper 
Scania förmånsvärdeshantering och tjänsten blir 
ekonomiskt hållbar över tid.   

Valet föll på att erbjuda 10A långsamladdning via uttag 
kopplade till EpSpots debiteringsmoduler och tjänsten 
EpSpot RTTS. Anställda registrerar sig för laddtjänsten i 
portalen ”Scania for me”, laddar ner EpSpot appen, och 
får automatiskt rätt att ladda från företagets uttag. Valt 
uttag scannas av med mobilen, villkor och pris måste 
accepteras, därefter sätts laddningen igång. 
Laddningarna debiteras månadsvis från den anställdes 
lön. Energiavdelningen och ekonomiavdelningen får ut 
underlag till respektive energi- och momsdeklaration 
direkt ur EpSpot RTTS. EpSpots kostnadseffektivitet 
möjliggör ett attraktivt pris på elektriciteten. 

 
  

”Vi behöver en skalbar lösning för att uppfylla lagkrav när våra 
anställda laddar på arbetstid”  

EpSpot kund case: SCANIA  

Scania i Södertälje 
Scania har huvudkontor och en stor 
produktionsanläggning i Södertälje.  Anställda 
kommer från stort geografiskt område. 
• 16 000 anställda 
• 8 000 parkeringsplatser 
• Första EpSpot installation 2016. 
• Publika laddpelare för kunder 
• Snittladdning ca 6.5 kWh 
• Ca 40 MWh levereras per månad 
• Snabb utbyggnad av laddmöjlighet pågår. I 
nuläget finns drygt 375 elplatser på 21 
parkeringsområden, och ca 700 användare 
gör ca 400 laddningar per dag. 
 
 
Om EpSpot 
EpSpot är ett svenskt innovationsdrivet 
företag med kunder som Scania, Vasakronan 
med flera. Vi har erhållit EU patent för vår 
grundläggande teknologi och har ett antal 
patent ansökningar under behandling. EpSpot 
har även erhållit bidrag av 
Energimyndigheten och Vinnova. 

 
  



 

 
 

     

 

EpSpot AB 
info@epspot.com 
+46 8 519708 08 

Sagt hos Scania om EpSpots tjänst 

”Tillförlitligt och lättanvänt. Vi är stolta över detta” 
Fastighetschef 

”Jag älskar tjänsten” 
Användare 
  

Utvecklat med bidrag från 

Installation 
Varje parkeringsområde har ett antal sessionsbaserade elmätare 
som sitter monterade invid parkeringsplatserna. 

Parkeringsområden avsedda för publik laddning servas via 
laddpelare med Mode 3 laddning utrustade med 
sessionbaserade mätare ur EM serien. 

Parkeringsområden som servar anställda är utrustade med 
elmätare ur DM serien monterade i motorvärmarinsatser.  
Effektvakt och kösystem och snittladdtid på ca 2.5 timmar 
möjliggör dubbelt antal uttag jämfört med befintlig elektrisk 
kapacitet. 

Mätarna delar på en internetkoppling per parkeringsområde. 

 

 

  

 

EpSpot hos Scania, ett stort & flexibelt laddsystem. 

Använda funktioner 

Ø HEXA-sense® teknologi. 

Ø Sessionsbaserad energimätning för debitering 
från lön och för energiskatteskattetransaktioner. 

Ø Accesskontroll med integrerad provisionering av 
användare från Scanias förmånsportal. 

Ø Realtidskartor. Användare hittar snabbt till ledigt 
uttag. 

Ø Belastnings- och 
nyttjandegradövervakningsverktyg skapar 
underlag för utbyggnadsbeslut. 

Ø Rapporter för inhyrda parkeringsområden ligger 
för betalning av inköpt elektricitet. 

Ø Policy efterlevnad för strömuttag. Sessioner som 
drar för mycket stängs automatiskt av. 

Ø Push meddelanden till slutanvändare vid start 
och slut av sessioner. 

Ø Automatisk avslut av sessioner som går ner i 
standby. 

Ø Lastbalansering och köfunktion förhindrar att 
säkringar överbelastas samtidigt som 
elektriciteten räcker till fler anställda. 

Ø Automatisk generering av 
direktdebiteringsunderlag till lönesystem. 

Ø Dynamisk lastbalansering och autostartfunktion 
för publika laddpelare för kunder. 

Ø Driftövervakning och konfiguration i web 
gränssnitt. Larm via epost till driftpersonal.  

  


