
 

   
 

 

Hei Skansen borettslag👋 

Vi i Ohmia Charging er totalleverandør av ladetjeneste for ladbare biler, og tar ansvar for alt når det 

kommer til lading av ladbare biler i deres boligfellesskap – bortsett fra å koble ladekabelen i laderen. Alle 

p-plasser vil bli klargjort for lading, ved at vi legger opp strømtilførsel og forsegler det med et deksel. Det 

kaller vi plug and play.  

De smarte laderne styres fra et skybasert system og støtter opp mot 7.5-11kW på 230V anlegg, avhengig av 

hvilken bil du har. Hvor mye effekt man får vil være avhengig av flere forhold. Blant annet ladehastigheten 

på bilen, hvor mange som lader samtidig, og hvor mye effekt som er tilgjengelig i det lokale strømnettet.  

 

Når ladeanlegget er ferdig og når du som beboer trenger lading så kan du bestille tilgang til ladeanlegget 

og ladeabonnement på våre nettsider. Du vil motta mer informasjon av styret i ditt boligfellesskap når det 

er klart for bestilling. Det er antatt å være i begynnelsen av desember.  
 

 

Hva skjer videre?  

Det er Bravida som bygger ladeanlegget for Ohmia. Bravida skal i byggeperioden installere kabler for å 

legge frem strøm på alle parkeringsplasser og tilrettelegge for at alle kan bestille lading på sin egen 

parkeringsplass. 

Byggeperioden nærmer seg slutten. Det gjenstår arbeider i ytterste del i nedre og øvre plan som følger 

fremdriften av resterende renoveringsarbeider.  

 

 

Du har hatt lader på din p-plass før rehabilitering av p-kjeller og får nå gratis etablering 

Når hele anlegget er åpnet og klart for bruk vil dere motta nytt skriv/ny informasjon om hvordan dere 

bestiller. Du som har hatt lader fra før får gratis etablering. Om du bestiller lader; velger du 

betalingsmetode «Faktura» og sender en epost til vår kundeservice ohmia@ohmiacharging.no og 

ber om at fakturaen slettes. (De sitter på liste med de som skal ha gratis etablering). Slik blir du ikke 

trukket for etablering på kr 2990.-/4990.-. 

Det månedlige gebyret på abonnementet ditt avhenger av hvilket abonnement du velger basert på ditt 

lademønster(hvor) og kjørelengde. Nødvendige justeringer etter bestilling endrer du selv på «min side».  

 

 

Lurer du på noe mer? 

Du finner de fleste spørsmål og svar her: ohmiacharging.no/spoersmaal-og-svar/ 

eller ta kontakt med vår kundeservice på: 

 

ohmiacharging.no   46 42 60 00   ohmia@ohmiacharging.no 
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