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1. Innledning
1.1 Formål
Formålet med å lage en ladeinfrastrukturstrategi er å legge til rette for bruk av ladbare
kjøretøy for aktørene i Sarpsborg-samfunnet. Strategien viser hvordan kommunen skal
iverksette tiltak for økt bruk av elbiler til transport. Strategien skal sørge for at tilgang til
ladeinfrastruktur blir et insentiv til økt bruk av ladbare biler slik at kommunen forsterker de
statlige insentivene.
Strategien skal kunne fungere som et handlingsprogram/beslutningsgrunnlag for oppfølging
av kommunens klima- og energiplan. Strategien kan videre danne grunnlag for fremtidig
rullering av klima- og energiplanen.
En godt utarbeidet strategi for ladeinfrastruktur vil gi kommunen grunnlag for en mye mer
kostnadseffektiv og fleksibel tilrettelegging for ladbare biler. Strategien vil sikre
likebehandling og gi kommunen mulighet til en tilrettelegging som effektivt følger behovet.

1.2 Strategiens tidshorisont
Elbiler og ladeteknologi er et område i rask utvikling og det samme gjelder markedet og
antall biler på veiene. Det er derfor viktig at utviklingen følges med på og at denne strategien
vurderes rullert når den ikke lenger kan møte el bilistenes behov for lading. Samtidig må
kommunen til enhver tid vurdere hvilket nivå på tilrettelegging som er økonomisk
hensiktsmessig. Endringer i statlige insentiver vil også kunne nødvendiggjøre en rullering.
Strategien skal derfor rulleres ved behov.

1.3 Forankring
Gjeldende fylkesplan legger til grunn en strategi for tilrettelegging av infrastruktur for
fornybare drivstoff. Elektrisitet er den mest modne og utbredte av alternativene til fossile
drivstoff, og det er en rekke nasjonale insentiver som støtter utbredelsen av ladbare biler.
Det ble i 2011 gjennomført en ladeinfrastrukturutredning for fylkeskommunene Østfold,
Akershus, Oppland og Hedmark med støtte fra Transnova. Denne utredningen er grunnlaget
for definering av ladebehov og valg av løsninger i denne strategien. Utredningen viser også
at det er statlige insentiver som i all hovedsak som driver frem utviklingen i salg og bruk av
ladbare biler. Tilgjengelig ladeinfrastruktur avgjør hvor effektfulle de statlige insentivene er.
Det fremgår av kommunens klima og energiplan at veitrafikken står for 30 % av
klimagassutslippene i Sarpsborg i (2008-tall). Klimautslipp fra veitrafikk økte i perioden 19912008 med 32 %, og trenden er økende. Denne strategien er en oppfølging og konkretisering
av kommunens klima- og energiplan som ble vedtatt av Bystyret 16.06.11. I denne har
Sarpsborg kommune satt følgende overordnet klimamål:
«For å bidra til bedre bymiljø og bedre folks helse skal Sarpsborgsamfunnet redusere de
direkte utslippene av klimagasser med 50 % innen 2020».
Reduksjonene gjelder i forhold til utslipp i 1991 og omfatter alle direkte utslipp. Innenfor tema
areal og transport (Klima og energiplanens kapittel 7.2) har kommunen som mål å redusere
klimagassutslipp fra vegtrafikken og peker på at vi gjør dette ved å legge til rette for bruk av
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fornybare og miljøvennlige drivstoff i kjøretøy, blant annet ved å stimulere til elektrifisering av
bilparken og økt bruk av biogass.
Målet og strategien er konkretisert gjennom følgende tiltak i klima- og energiplanen (fra
handlingsdelen, kapittel 8):
Innsatsområde 1 – Areal og transport
Tiltak
nr.
1.14

1.15
1.16

1.17

Tiltak

Aktører

Mål for
gjennomføring
2011-2014

Indikatorer

Bidra til at miljøvennlig drivstoff
blir tilgjengelig, bla. gjennom
eksisterende nettverk som
Biogass Østfold og Energiforum
Østfold
Etablere flere ladepunkter for elmotorvogn
Videreutvikle miljøkrav ved
innkjøp av kjøretøy og maskiner
ift. beste tilgjengelige teknologi
Innkjøp av elbiler og evt.
biogassbiler til bruk i kommunal
transport

Kommune,
næringsliv,
landbruk

Kommune,
næringsliv
Kommunen

2011-2014

Ant. ladepunkter
som er etablert
Andel bilinnkjøp
med miljøkrav

Kommunen ved
alle virksomheter
som disponerer
biler

2011-2014

2011-2014

Kostnad/
kommentar

Ant. fyllestasjoner
for alternativt
drivstoff

Ant. el/biogassbiler i
kommunal
tjeneste

Sarpsborg kommune etablerte i 2010 fire kommunale p-plasser for elmotorvogn med
lademulighet i sentrum, og i 2011 ble kommunens tre første el-biler kjøpt inn (Think).
Kommunen har hatt god erfaring med bruk av elbiler i kommunal tjeneste, og med utprøving
av nyere elbiler (Nissan Leaf og Volkswagen e-Up).
Når kommunen nå lager en strategi for ladeinfrastruktur, vil det også være naturlig å vurdere
om flere av kommunens biler kan byttes ut med mer miljøvennlige biler (el eller biogass). En
avgjørende suksessfaktor for bruk av el-kjøretøy i kommunal tjeneste er dedikert
ladeinfrastruktur. Det er derfor viktig å forankre hvordan slike kjøretøy skal forsynes med
strøm for at deres funksjonalitet skal kunne utnyttes maksimalt.

1.4 Status i Sarpsborg
Per mars 2014 har Sarpsborg 51 ladepunkter1. Andelen elbiler på veiene er sterkt økende.
Markedet for elbiler i Norge vil trolig øke de nærmeste årene på grunn av fortsatt gunstige
økonomiske insentiver og fordi markedet tilbyr stadig flere, og bedre biler. Det har vært stor
utvikling i Sarpsborg det siste året. Sarpsborg er blant annet den eneste byen i Østfold som
har to hurtigladere i sentrum.
Normal ladepunkter i Sarpsborg:
Sarpsborg rådhus - 2 punkter (Schuko)
Sarpsborg torg (mot Roald Amundsensgate) - 2 punkter (Schuko)
Sørlie Torget, Tunejordet – 6 punkter (Schuko)
Kalnes vgs. – 4 punkter (Type 2)
Inspiria, Grålum - 10 punkter (Type 2 og Schuko)
Coop Tunejordet - 4 punkter (Type 2 og Schuko)
Storbyen kjøpesenter - 2 punkter (Schuko)
Fortum, Alvim v/ McDonalds - 1 punkt (Schuko)
AMFI Borg - 3 punkter (Schuko)
Fylkeshuset - 9 punkter (Type 2 og Schuko)
1

Statistikk er hentet fra http://www.gronnbil.no/statistikk/ Der finnes oversikt over både vekst i
ladepunkter og i ladbare biler på landsbasis, på fylkes- og kommunenivå.
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Iseveien senter - 2 punkter (Type 2 og Schuko)
Coop Extra Iseveien - 4 punkter (Schuko)
Hurtigladestasjoner:
Fortum hurtigladestasjon, Alvim v/ McDonalds - 1 punkt (CHAdeMO, Schuko)
Brennes Auto AS, Tunejordet - 1 punkt (CHAdeMO)
Tesla har under planlegging en hurtigladestasjon ved Manché på Solli. I tillegg har
kommunen en ladeplass (Type 2, SCHUKO) i rådhusgarasjen som er reservert til en
tjenestebil. Det finnes sannsynligvis også andre slike reserverte ladepunkter ved bedrifter i
Sarpsborg, men disse finnes det ikke oversikt over ettersom reserverte ladepunkter ikke skal
meldes inn til Nobils database.

Figur 1.1: Kart over ladepunkter i Sarpsborg (Kilde: Grønn Bil).

Figur 1.2: Figuren til venstre viser utviklingen av elbilandelen på europaveiene i Østfold fra 2011 til og
med 1. kvartal 2014 (Kilde: Bomselskapene). Elbilandelen over Kråkerøybroene fra 2011 og ut
1. kvartal 2014 er vist på figuren til høyre (Kilde: Vagamot).
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2. Lading og ladepunkter
2.1 Ladebehov og ladetyper
Fylkeskommunenes ladeinfrastrukturuteredning fra 2011 viser til to ulike hoved behov for
lading:

Figur 2.1: Forskjeller på normal- og hurtiglading.

A: Hjemmelading (3 – 7 kW)
Hjemmelading betyr lading på steder der bilen står parkert relativt lenge i løpet av et døgn:
Dette kan være hjemme, eller på arbeidsplassen. Et ladetilbud ved egen bolig er vesentlig for
å kunne kjøre elbil. Bilen står parkert ved hjemmet lengst i løpet av et døgn, i følge
reisevaneundersøkelser for privatpersoner gjennomført av NAF. Dernest kommer
arbeidsplassen. For tjenestekjøretøy er det kjøretøyets base som gjelder som vil være det
primære ladestedet. Lading hjemme eller på arbeidsplassen løses i de fleste tilfeller gjennom
en dedikert enfas kurs på 230V eller 400V, med enten 16A eller 32A. På denne måten sikres
alle et grunnleggende ladetilbud uten at det legger for stort beslag på effekt. Det er én
internasjonal standard for denne typen lading, som sikrer allmenn tilgang for alle ladbare
biler. (Mode 3)
Montering av hjemmelading dekkes av beboeren selv. I flerboligbygg har ikke beboeren
alene myndighet til å montere lading, og ettermontering av kurser og eventuelt økt effektuttak
kan gi uforholdsmessig store kostnader. Tilrettelegging for lading av elbil bør skje gjennom
utbygging, og det bør derfor settes krav til utbygger. Kostnaden belastes til syvende og sist
beboer, men nivået på kostnaden vil være betydelig mindre dersom dette løses i
byggeprosessen fremfor ved enkeltvis ettermontering. Dersom det settes krav til fremlagt,
dedikert kurs for strømuttak, kan beboere selv velge å skaffe passende ladeutstyr eller
montere stikkontakt.
For ansattparkering kan en arbeidsgiver som ønsker å bidra til økt elektromobilitet montere
ladere som del av øvrig infrastruktur knyttet til bygget. Gjennom å benytte teknologien som
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beskrives i avsnitt 2.2 og 2.3 løses eventuelle behov for å ta betalt for infrastrukturen. For
ansatte kan ladetilgang styres gjennom ansattkort, og betaling kan skje gjennom avtale om
lønnstrekk for å unngå flere finansielle transaksjoner mellom ansatt og arbeidsgiver.
B: Destinasjonslading (3 – 22 kW)
Tilstedeværelsen av et ladetilbud på besøks steder som sentrum, kjøpesenter,
kulturaktiviteter e.l. sikrer større fleksibilitet for elbilen. Et slikt tilbud vil være en
ekstratjeneste som gir en forsterket, opplevd kvalitet for brukerne. Nye elbiler kan lade på
høyere effekter AC- lading enn det som har vært tilfelle tidligere. Destinasjonslading på
høyere effekter enn 3,6 kW vil dessuten bidra til fleksibilitet for eventuelle kommunale
elektriske kjøretøy i fremtiden.
Når man etablerer ladepunkt med effekt over 7,2 kW bør det være tidsbegrenset parkering
på ladeplassen for å sikre flest mulig tilgang til disse. Kostnaden ved å sette opp et slikt
tilbud er høyere enn heldagsladeplassen, og det bør derfor gjøres tiltak for å sikre at det blir
sirkulasjon på plassen. (Se mer under «3.5 Skilting».)
Lading på høy effekt, i denne sammenheng 22 kW, skal ikke tilbys av Sarpsborg kommune.
Dette fordi det antas at et slikt kommunalt tilbud ødelegger for markedsaktørene som ønsker
å etablere tilsvarende ladetilbud. Dersom det skal etableres ladepunkt på gateplan, og det er
400V tilgjengelig, skal det fremlegges strøm til 22 kW uttak for å sikre kommersiell interesse i
fremtiden. Det er sannsynlig at det vil være attraktivt for kommersielle aktører i fremtiden å
drifte slike stolper. Kostnaden knyttet til kabling av 22 kW vil være relativt beskjeden sett i
forhold til den fleksibiliteten tiltaket gir.

C: Rekkeviddeforlenger (Over 40 kW)
Hurtiglading gjøres på 10-40 min avhengig av brukerens behov. Hurtiglading kan ligne på en
vanlig drivstoffylling der brukeren stopper for å lade grunnet behov for mer strøm for å
komme seg til målet. Det skiller seg derfor fra øvrige ladebehov der man lader mens man
stopper. Behovet for hurtiglading er større enn bruken, ved at brukeren føler mindre på
rekkeviddeangst dersom man vet at det er mulig å hurtiglade. Hurtigladere bør plasseres lett
tilgjengelig langs gjennomfartsårer eller ved knutepunkt. Transnova anbefaler at hurtigladere
samlokaliseres med et grunnleggende tjenestetilbud i form av toaletter, utsalgssted og ly for
vær og vind. Lekeplass, internettilbud og spisested er positivt men ikke krevet.
Det er ikke vanlig at en kommune eller annen offentlig part bygger ut, selger eller drifter
hurtigladetjenester. Dette fordi en slik oppgave krever tekniske systemer, kompetanse og et
servicenivå som få kommuner kan tilby. Det antas dessuten å være lite hensiktsmessig å
bygge opp et slikt system for et så begrenset geografisk område som en kommune utgjør.
Når det gjelder hurtiglading finnes det kommersielle aktører som har driftssystemer for denne
typen lading, og det er mulig å etablere et marked ettersom det finnes en vesentlig større
betalingsvillighet for hurtiglading enn for normallading.

2.2 Ladestandard for normallading
Med normallading menes lading når kjøretøyet parkeres over en periode for annet
primærformål enn lading. Tradisjonelt har stikkontakt vært brukt til dette formålet, men denne
har begrensninger i forhold til sikkerhet og effektleveranse. Mode 3 ladeløsning med type 2
stikk sikrer allmenn tilgang for alle ladbare kjøretøy, og er vedtatt av EU-Kommisjonen som
løsningen for hele Europa. Bilindustrien har også valgt denne standarden.
Mode 3 gir følgende tilleggsverdier i forhold til vanlig stikkontakt:
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Ladingen skjer kontrollert ved at strømføringen i kabelen styres etter kommunikasjon
mellom bil og ladestasjon. Lading skjer med optimal effekt og sikkerhet.
Ladekabelen låses til stolpen og sikres mot tyveri.
Kabelen blir ikke spenningssatt før bilen og stolpen har fått kontakt, og gir dermed økt
sikkerhet for brukere.
Tilgangsstyring og betalingsløsninger er billigere og enklere med Mode 3.
Stikkontakten er ikke egnet for kontinuerlig høy effektbelastning som elbillading
medfører, og levetiden reduseres raskt. Mode 3 har derfor vesentlig redusert
brannrisiko.
Mode 3 gir fleksibilitet i forhold til effekt, der stikkontakten har begrenset og statisk
effekt.
En moderne Mode 3 ladestasjon gir bedre oversikt over bruksmønster, strømbruk og
brukertype.

For hjemmelading eller ladeinfrastruktur som har én fast bruker kan det benyttes Mode 3
løsning uten tilgangsstyring.

Figur 2.2: Figuren illustrerer utviklingen i ladestandard over tid.

Rekkevidde i forhold til ladetid er vist i figuren under. Kjørelengden er beregnet ut fra et
forbruk på 0,2 kW/km.
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Figur 2.3: Figuren illustrerer rekkevidde i forhold til ladetid.

Valg av ladestandard i Sarpsborg kommune




Alle ladepunkter som settes opp av Sarpsborg kommune skal være Mode 3
ladere med type 2 stikk. Ladepunktene skal ikke ha Schukokontakt.
Alle ladere som Sarpsborg kommune etablerer skal i utgangspunktet levere 7,2
kW såfremt det er tilstrekkelig strømkapasitet. I de tilfellene der strømkapasiteten
er begrenset, velges ladepunkter som gir 3,6 kW, eller en kombinasjon av disse.
I de tilfellene man blander 3,6 og 7,2 kW skal det, dersom antall ladere ikke er
tilstrekkelig for å dekke behovet, skiltes at 7,2 kW benyttes til lading over et
kortere tidsrom (3 timer) for å sikre sirkulasjon på plassene.

2.3 Tilgangsstyring og betaling for ladeinfrastruktur
Den enkleste formen for tilgangsstyring er RFID. De fleste nøkkelkortløsninger / ansattkort
har en RFID-brikke. Denne formen for tilgangsstyring legger til rette for at kommunen kan ta
betalt, og den gir også mulighet for at tilgang begrenses til den gruppen som betaler for
tjenesten. En annen fordel ved å bruke RFID som tilgangsverktøy er at stolpen og kabelen
låses til den aktuelle RFID-brikken. På den måten kan kun den aktuelle eieren låse opp sin
bil og kabel igjen, og sikrer dermed utstyret.
Frem til det tidspunkt der kommunen innfører betaling for bruk av ladepunktene skal alle
offentlig tilgjengelige ladere som Sarpsborg kommune eier være åpne for alle typer RFIDkort. Når det gjelder typiske gjesteplasser skal det finnes RFID-brikker til utlån på
servicetorg, i ekspedisjon og lignende.
Ladepunkt kan også monteres med utstyr for tilkobling til mobilnettet. Med en slik løsning kan
betaling og tilgang styres gjennom SMS. Det er en transaksjonskostnad på denne typen
tilgang. Dersom SMS brukes som tilgangssyring, velger kommunen selv pris på tilgang og
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om det er fast pris eller pris per time. Kommunen kan selv bestemme påslag i tillegg til
transaksjonskostnad.
En annen fordel med tilknytning til mobildatanettverk er at laderen kan kommunisere med
bl.a. Nobil-databasen. Da kan elbilisten til enhver tid kan se om ladepunktet er i ledig, opptatt
eller i ustand.
Ladeinfrastruktur uten tilgangsstyring kan etableres i lukkede garasjeanlegg ved kommunes
egne virksomheter fordi det er begrenset hvem som parkerer der.
Betaling for tilgang til ladepunkt skal innføres når inntektspotensialet overskrider kostnadene
ved å administrere ordningen. Betaling skal innføres med to formål:
1. Prising av tilgangen til ladepunkt vil bidra til sirkulasjon på plassene slik at
infrastrukturen benyttes mest mulig effektivt: Betaling sikrer i stor grad at det er
elbilistene som trenger strøm som får ladet.
2. Betaling skal dekke kommunens driftsutgifter knyttet til ladepunktene.
Betaling skal ikke dekke kommunens utgifter til å etablere ladepunktene fordi dette vi gi en
urimelig høy pris for ladingen. Når prisen skal fastsettes gis det imidlertid en mulighet for å
innføre et påslag utover driftsutgiftene dersom det viser seg at prisen som dekker
kommunens utgifter ikke er tilstrekkelig for å sikre en ønsket sirkulasjon ved plassen. Et slikt
eventuelt påslag skal avsettes til etablering av fremtidige ladepunkter.
Når prisen for lading skal fastsettes må det vurderes om det skal betales per tidsenhet (time)
eller per lading.
Frem til betaling innføres kan tidsbegrensning ved ladepunktene benyttes som virkemiddel
for å skape sirkulasjon på plassene. En slik tidsbegrensning skal skiltes og kan også
programmeres i ladestolpen. Det innebærer at lading stanses og kabelen frigjøres etter den
satte tidsperioden er utløpt. Et slikt system hjelper parkeringsvakter med kontrollen.
Tidsbegrensing vil imidlertid være tungvidt for brukere ved en del av ladepunktene, særlig på
plassene der elbilisten skal parkere for en hel arbeidsdag. Tidsbegrensning ved
ladepunktene skal derfor kun innføres på lokaliteter med stor etterspørsel etter ladetjenester.
Alternativt kan slike steder bygges ytterligere ut for å skape et bedre ladetilbud. Disse to ulike
tilnærmingene for å løse et kapasitetsproblem må vurderes i hvert enkelt tilfelle utfra hva
som er økonomisk mulig å få til.
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Valg knyttet til tilgang, tilgangsstyring og betaling







Alle ladepunkter, med unntak av ladepunkter reservert kommunale kjøretøy, skal
være tilrettelagt for fremtidig betalingsløsning og ha mobildatanettverktilknytning.
Alle ladepunkter skal kunne åpnes av alle typer RFID-kort/brikker. Dette gir
mulighet for å legge begrensninger på hvem som skal kunne få tilgang, samt å
innføre betaling.
Betaling innføres når inntektspotensialet overskrider kostnadene ved å
administrere ordningen. Betalingen skal dekke kommunens driftsutgifter knyttet til
ladepunktene. Et eventuelt påslag skal settes av til videre utbygging.
Tilgangen til ladepunkt skal i utgangspunktet ikke tidsbegrenses. Men på
lokaliteter med stor etterspørsel etter ladetjenester skal det vurderes hvilke
tidsbegrensning som skal gjelde – såfremt det av tekniske eller økonomiske
grunner ikke er aktuelt å bygge ytterligere ut.
Betaling og tidsbegrensning skal være virkemidler som brukes for å utnytte
ladepunktene mest mulig effektivt og til det beste for el-bilisten.

2.4 Antakelser om fremtidige behov
EU kommisjonen har en utbyggingsplan for elektromobilitet frem mot 2020 hvor det er satt
konkrete mål for utbygging av ladeinfrastruktur per land. Totalt er det satt mål om 8 millioner
punkter utbygd innen 2020 i EU-området. Det er utelukkende Mode 3 Type 2 ladestandard
som er valgt. Det er denne ladestandarden som er anbefalt av bilindustrien og som på kort
og mellomlang sikt kan tilfredsstille et variert behov for AC-lading av kjøretøy. Standarden
har en fleksibilitet når det gjelder effektleveranse, og kan tjene et bredt spekter av
strategivalg fra ulike bilprodusenter. Alle kjente kjøretøy både på tegnebrettet og i produksjon
lages for å benytte denne standarden. Selv om standarden er konstant, vil utnyttelsen av
mulighetene og handlingsrommet i standarden endre seg. Elbiler vil få økt mulighet til å lade
med høyere effekt AC og denne type infrastruktur vil være mest kostnadseffektiv å bygge ut,
sammenlignet med DC-lading. Mode 3 standarden setter heller ingen begrensning for toveis
strømføring, og er dermed tilrettelagt for å kunne fjernstyres av store operatører eller til og
med av nettselskap.
Det er utfordrende å se forbi 2020 på dette punktet. Både markedet for energilagring og
forskningsmidler som går inn i batteriutvikling er mangedoblet de seneste årene. Hvilken type
energilagring som blir fremtidens løsning er usikkert. Uansett valg av fremtidig løsning vil
ladeenheten være avhengig av fremlagt strøm dit hvor kjøretøyet parkeres. Slik sett er det
rimelig å anta at infrastrukturen som etableres nå delvis kan komme til nytte også på lengre
sikt.

2.5 Hurtiglading
Sarpsborg er den eneste byen i Østfold som har to hurtigladere i sentralt. Den ene ligger hos
Brennes Auto AS på Tunejordet, mens Fortum eier og drifter hurtigladestasjonen på Alvim.
Fortums hurtigladestasjon ble etablert med økonomisk støtte fra Østfold fylkeskommune og
Sarpsborg kommune. Foreløpig er det kun ett ladepunkt for hurtiglading, men stasjonen kan
ved behov utvides til to ladepunkter. I tillegg er det også under planlegging en Tesla
hurtigladestasjon på Solli ved Marché. Om det bygges ut for hurtiglading der vil det også
kunne bli anledning for andre aktører å etablere seg med ladinfrastruktur.
Det antas at ovennevnte antall hurtigladere vil gi en god dekning i Sarpsborg de kommende
årene. Østfold er dessuten fulldekket med hurtigladere, noe som betyr at det er maks 45 km
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langs hovedveiene i Østfold mellom hurtigladere. (Det finnes ett unntak: Mellom Halden og
Ørje er det 65 km.) Elbil-markedet er imidlertid i rask utvikling, så på ett tidspunkt vil det bli
nødvendig med ytterligere utbygginger. Ettersom hurtiglading er et kommersielt tilbud til
elbilistene blir det opp til tilbyderne i markedet å vurdere om, og eventuelt hvor, det vil være
interessant å etablere seg i Sarpsborg.

Hurtiglading i Sarpsborg – kommunens rolle




Sarpsborg kommune skal ikke bygge ut og drifte hurtigladere, men være
behjelpelig dersom kommersielle aktører henvender seg med et ønske om å
etablere hurtiglader i Sarpsborg.
Utfra behovet i markedet, og Transnovas anbefalinger, kan det vurderes hvorvidt
Sarpsborg kommune skal støtte prosjektet økonomisk.
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3. Kommunale bygg, kjøretøy og anlegg
Det har vært en enorm utvikling i elbilmarkedet siden Sarpsborg kommune vedtok sin klima
og energiplan i juni 2011. Totalt er det nå 26.886 ladbare biler på norske veier, noe som for
første gang utgjør over 1 % av den totale bilparken (pr. mars 2014). I Østfold er det nå
registrert 686 ladbare biler, hvorav 296 i Nedre Glomma (Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg).
Sarpsborg kommune sier i sin klima- og energiplan at de skal stimulere til elektrifisering av
bilparken. I denne strategien konkretiseres det hva kommunen skal gjøre for å bidra til å øke
andelen elbiler og infrastruktur for lading. Målsetningen er at:




Sarpsborg kommune skal bedre lademuligheter for ladbare biler ved eksisterende og
nye kommunale bygg; både arbeidsplasser og besøksbygg.
Sarpsborg kommune skal bruke sin rolle som planmyndighet til å stimulere til
etablering av ladeinfrastruktur ved alle nye områder for bebyggelse og anlegg.
Sarpsborg kommune skal bedre tilgangen til ladeinfrastruktur ved noen offentlige
parkeringsplasser. Antallet ladestasjoner skal økes fram mot 2020 i tråd med
utviklingen av behovet.

3.1 Eksisterende kommunale bygg og anlegg
Kommunen skal etablere ladestasjoner ved utvalgte, større kommunale arbeidsplasser og
besøksbygg. Bygg hvor det er enkelt å bygge ut, som har mange ansatte og som har aktivitet
store deler av døgnet, prioriteres. Dette vil i praksis stort sett dreie seg om utbygging ved
sykehjem og idrettshaller/anlegg. Det skal bygges ut ladepunkt ved følgende kommunale
virksomheter:
Sted

Ant. ladepunkter (tilrettelagt)2

Sparta Amfi
Sarpsborghallen

2 (2)
2 (2)

Sarpsborg stadion
Skjeberghallen/Skjeberg adm. hus
Tune rådhus
Sandbakken skole(r) + idrettsplassen
Grålum skole(r) + idrettsanlegg
Sarpsborg sykehjem
Valaskjold sykehjem
Borgen sykehjem
Kruseløkka eldresenter
Tingvoldheimen
Haugvold
Utvide ladeinfrastrukturordningen ved
Sarpsborg rådhus
Sarpsborg sykehus/nytt helsehus

4 (4)
2 (4)
4 (4)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
2
6 (6)

2

En ladestolpe gir to ladepunkter. Tallet i parentes betyr antall ladepunkter det tilrettelegges for i
framtiden ved å grave ned trekkerør i bakken og avsette tilstrekkelig effekt i fordelingstavle tavle. Altså
en mulighet for utvidelse ved behov uten store ekstra kostnader
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I tillegg må listen ovenfor også ses i sammenheng med mulig fremtidig behov hos
hjemmetjenesten og hvor de har sine baser. Det pågår for tiden et arbeid med
omstruktureringer i hjemmetjenesten. Ladepunkter til fremtidige kommunale tjenestebiler må
for øvrig bygges ut i takt med innkjøp av bilene i forhold 1 til 1.
Det er også ønskelig å oppgradere eksisterende ladeinfrastruktur, som kommunen eier, med
Mode 3 ladere med type 2 stikk.
Dersom noen av plassene nevnt ovenfor viser seg å bli ekstra vanskelige eller kostnadskrevende å bygge ut, gis det anledning til å velge en annen lokalitet som fyller et behov for
ladetjenester i samme geografiske område. Videre skal listen over lokaliteter utvides etter
hvert som det oppstår behov ved andre kommunale bygg.
To av lokalitetene skal være etablert innen utløpet av 2014, mens resterende skal stå ferdig
innen utløpet av 2020 (anslagsvis i underkant av 10 plasser pr år). Rekkefølgen på
utbyggingen avgjøres av hvor det er størst behov, samt muligheter for å koordinere
etableringen med andre arbeider som likevel skal skje.
Alle ladepunkt skal være åpen for alle RFID-brikker/-kort. Ved bygg hvor det er ekspedisjon
må det finnes lånekort/-brikke.
Ved ombygging av gater og plasser, oppgradering av elektriske anlegg osv. skal det alltid
vurderes om lokaliteten er velegnet til å etablere ladepunkter, eller om det skal tilrettelegges
for at det enkelt kan etableres ladepunkter på et senere tidspunkt. Dette innebærer å legge
trekkerør i bakken, og eventuelt også legge fram strøm.

3.2 Fremtidige kommunale bygg og anlegg
Alle nye bygg og anlegg som Sarpsborg kommune bygger med parkeringsareal skal
tilrettelegges med ladeinfrastruktur.

Kommunale nybygg og nye anlegg


Alle nye bygg og anlegg som har parkeringsareal, skal ha ladestasjoner i
følgende omfang:
- Minimum 30 % av alle p-plasser skal ha fremlagt trekkerør og tilstrekkelig
strømkapasitet for minimum 16 A, 230 V kurs per p-plass. Minst 10 % av
disse skal være ferdigstilt med Mode 3 type 2 kontakt og minst ha 3,6 kW
tilgjengelig effekt. Om 400 V er tilgjengelig anbefales det å legges helt frem til
ladepunkt.



Dette ambisjonsnivået, og valg av teknologi vedtatt gjennom denne strategien,
må integreres i byggehåndboka.



Kostanden integreres i byggprosjektets budsjett.

3.3 Ladepunkter for kommunale biler
I Sarpsborg kommunes Klima- og energiplan er det vedtatt en målsetting om å redusere
klimagassutslipp fra vegtrafikken. Dette skal blant annet oppnås ved å anskaffe kjøretøy som
er elektrisk drevet.
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Per april 2014 har Sarpsborg kommune tre elektriske biler:
 Tingvold - kjøkken
 Rådhuset (tjenestebil som disponeres av kommuneområde teknisk)
 Torsbekkdalen
I dag blir innkjøp av el/biogassbiler fortløpende vurdert ved innkjøp av nye biler. Ved rullering
av kommunens klima- og energiplanen vil det bli satt et ambisjonsnivå for andel kommunale
kjøretøy som går på fossilfritt drivstoff fram mot 2020.
En avgjørende suksessfaktor for bruk av el-kjøretøy i kommunal tjeneste er dedikert
ladeinfrastruktur. Hver elbil til bruk i kommunal tjeneste bør ha minst ett dedikert ladepunkt.
Kostnaden for ladepunkt og montering skal inkluderes i kostnaden for kjøpet av kjøretøy.

Kommunale biler







Ladepunkter til kommunale tjenestebiler bygges ut i takt med innkjøp av bilene i
forholdet 1 til 1. Ladepunktene skal være reservert disse kjøretøyene.
Nødvendig effekt vurderes i hvert tilfelle i lys av brukernes behov og tilgjengelig
strøm. 7,2kW prioriteres.
Kostnaden for ladepunkt og montering skal inkluderes i kostnaden for kjøpet av
kjøretøy.
Ladepunktene skal ikke ha fastmontert kabel og ikke Schukokontakt.
Alle bilene skal ha hurtigladekort. Team verksted og transport inngår avtalene.
Det kan gjøre budsjettjusteringer for strømkostnader basert på ant. kjørte km

3.4 Offentlige p-plasser
Utover ladepunktene som er beskrevet tidligere i dette kapittelet, skal øvrige ladepunkt som
kommunen etablerer primært lokaliseres i sentrum. Det er først etter at det er innført
betalingsløsninger for ladetjenester at kommunen skal etablere slike ladepunkter.

3.5 Skilting og merking av ladeplasser
Alle offentlig tilgjengelige ladeplasser i Sarpsborg skal skiltes og merkes reservert til
«ladbare biler» eller «ladbar motorvogn». Dette sikrer tilgang for både plugin hybrider og
elbiler. I noen tilfeller kan det være riktig å skilte ladepunktet: «Reservert ladende
motorvogn». Dette kan benyttes om man ønsker større sirkulasjon ved ladepunktet.
Ladepunktet skal merkes med tilgjengelig effekt og det skal være et felles infoskilt per sted
som beskriver hvordan tilgangen styres og hvilke betingelser som gjelder for bruk.
Som hovedregel bør parkeringstid ved et ladepunkt som typisk brukes gjennom en
arbeidsdag (f.eks. ved kommunale virksomheter, i parkeringshus ol.) være 10 timer. På
lokaliteter der det er stor etterspørsel etter lading kan ladetid begrenses til 3 - 4 timer for å
oppnå bedre sirkulasjon. Tidsbegrensing som innebærer kortere ladetid enn 10 timer skal
benyttes i minst mulig grad fordi det vil være tungvidt for elbilisten å måtte flytte bilen i løpet
av en arbeidsdag. En slik tidsbegrensning skal derfor kun innføres på lokaliteter med stort
belegg.
I de tilfeller strømkapasiteten har vært begrensende for utbyggingen, og 3,6 og 7,2 kW
ladepunkter er blandet på en lokasjon, skal 7,2 kW-punktene skiltes med en makstid på 3
timer.
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Ved ladepunkter med høyere effekt enn 7,2 kW skal parkeringstiden alltid begrenses til maks
3 timer og merkes reservert for «ladende motorvogn» for å sikre sirkulasjon på de aktuelle
plassene.
Ladepunkter på offentlige parkeringsplasser og p-hus skal også merkes på bakken for tydelig
å vise andre bilister at plassen er reservert elbil.

3.6 Informasjonstiltak
Ladbare biler har GPS styrt tilgang til alle ladepunkt som er registrerte i den nasjonale
databasen NOBIL, som eies av Vegdirektoratet. Den gir ut informasjon til alle som ønsker å
hente ut data, deriblant elbiler. Alle offentlig tilgjengelige ladepunkter skal derfor registreres i
NOBIL.
Det skal også finnes en oversikt på Sarpsborg kommunes hjemmesider over hvilke
kommunale parkeringsanlegg/-plasser som har ladepunkter, hvilke type lading det er og hvor
stor effekt som er tilgjengelig til hvert punkt.
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4. Organisering og økonomi
4.1 Eierskap til ladepunktene og vedlikehold
Kommunen kjøper og eier ladepunktene. Det vil i løpet av våren 2014 bli inngått en
rammeavtale for kjøp av ladepunkter. Denne vil gjelde i to år fra kontraktsinngåelse, med
opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten for ytterligere 1 + 1 år på uendrede vilkår.
Leverandør skal brukes til å utføre grunn- og elektorarbeider og skal dessuten være
prosjektleder for den tekniske koordineringen av etableringen av ladestasjonene.
Hvorvidt kommunen selv skal utføre vedlikehold på ladepunktene vil avhenge av prisen den
fremtidige leverandøren oppgir på en slik tjeneste. Enhet byggservice, som ifølge tabellen
under har hovedansvaret for driftsutgiftene, vurderer hva som er økonomisk og praktisk
hensiktsmessig.
Enhet byggservice vil ha mulighet for å motta meldinger/alarmer ved feil og deretter kontakte
den som skal utføre vedlikeholdet. Når rammeavtalen for kjøp av ladepunkter en inngått
vurderes det om det vil være økonomisk fordelaktig at kommunen selv eier og leverer SIMkortene til laderen gjennom vår rammeavtale om telefoni.

4.2 Arbeidet med å etablere, drifte og vedlikeholde ladepunktene
Det er kommuneområde teknisk som er ansvarlig for alle oppgavene i tabellene under med
mindre noe annet er beskrevet.
Bestille ladepunkter og koordinere arbeidet med leverandør
Nye byggeprosjekter
Eksisterende bygg/anlegg
Parkeringsanlegg
Ladepunkter for kommunale kjøretøy

Kommuneområde teknisk – enhet byggprosjekt
Kommuneområde teknisk – enhet byggservice
Kommuneområde teknisk – enhet kom.teknikk
Kommuneområde teknisk – enhet byggservice i
samarbeid med enhet kom.teknikk

Ansvarlig enhet har også ansvar for finansieringen.*
Ansvarlig enhet skal melde inn ladepunktet i NOBIL såfremt laderen er offentlig tilgjengelig.
* Når det gjelder nye byggeprosjekter skal enhet byggprosjekt sørge for å få med ladepunktene i
prosjektet i et riktig omfang, mens det er oppdragsgiver for bygget som har ansvaret for finansieringen
på lik linje med resten av prosjektet.

Offentlig tilgjengelige
ladepunkter
Ladepunkter reservert
kommunale kjøretøy

Holde oversikt over antall punkter
Hver av enhetene i tabellen over skal holde en oppdatert oversikt
Enhet byggservice i samarbeid med enhet kom.teknikk

Driftsutgifter
Strøm og vedlikehold i kommunale bygg
Kommuneområde teknisk – enhet byggservice
Strøm og vedlikehold på ladere lokalisert
Enhet byggservice i samarbeid med enhet
til parkeringsplasser på gateplan
kom.teknikk
Strøm og vedlikehold på ladere til
Enhet byggservice i samarbeid med enhet
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kommunale biler

kom.teknikk

Betalingsløsning for tilgang til ladepunkter
Vurdere når betalingsløsninger skal
Kommuneområde teknisk – enhet byggservice
innføres og hvilket nivå prisen skal ligge
på
Finne, iverksette og administrere
Enhet byggservice i samarbeid med enhet
betalingsløsningen
kom.teknikk

Skilting, merking og infotavler
Bestille skilt i tråd med denne strategien og sette disse
opp
Bestille og sette opp infotavler
Oppmerking på bakken

Enhet kom.teknikk
Enhet kom.teknikk
Enhet kom.teknikk

Oppgavene inkluderer å betale for skilting, merking osv.

Hurtiglading
Være kontaktperson overfor eksterne aktører

Enhet plan og samfunnsutvikling

4.3 Finansiering av etablering og drift av ladepunkter
Det knytter seg ulike typer utgifter til gjennomføringen av denne strategien:





Etablering: Kjøp av ladestasjon, grave-, elektrisk- og monteringsarbeider
Drift: Strømutgifter og andre utgifter til drift og vedlikehold
System- og transaksjonskostnader knyttet til en evt. betalingsløsning der elbilistene
betaler for tilgang til ladepunktet
Arbeidsinnsats - egne ansatte

Sarpsborg kommune har begrenset erfaring med å etablere og drifte ladestasjoner, og ingen
erfaring med å ta seg betalt for en slik tjeneste. Ettersom det per i dag ikke er vanlig å ta
betalt for normallading andre steder i landet, kjenner vi ikke til hvor stor etterspørselen etter
ladetjenester vil bli dersom det etableres brukerbetaling. Etterspørselen vil også påvirkes av
prisnivået. Dessuten er markedet for betalingsløsninger umodent; både fordi volumet på
elbiler foreløpig er relativt lavt, og fordi tekniske løsninger for betaling ikke er ferdig utprøvd.
Vi kan derfor ikke presentere sikre tall for hva en leverandør vil ta seg betalt for en slik
tjeneste. I lys av dette vil alle tall under være anslag, med mer eller mindre stor grad av
sikkerhet:
Følgende elementer er relativt sikre:
 Innkjøpspris per ladepunkt: kr. 12 500,- uten anleggsarbeider (Forutsetter to punkt pr
ladestolpe.)
 Snittpris per ladepunkt, ferdig etablert: kr. 25 000, Gjennomsnittlig pris for drift per punkt per år: 1 700, Pris per kWh: 68 øre
Kommunen har hittil hatt minimale utgifter til drift og vedlikehold av de fire ladestolpene i
Sarpsborg sentrum. Eksempelvis har de to ladepunktene som ble satt i drift ved Sarpsborg
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rådhus i februar 2011 har hatt følgende forbruk:
2011 – 538 kWh
2012 – 1232 kWh
2013 – 3278 kWh.
Totalt forbruk fra montering fram til 1. januar 1014 har altså vært 5048 kWh.
Følgende elementer knytter det seg stor usikkerhet til:
 Brukstid per lader
 System- og transaksjonskostnadene i et betalingssystem. Markedet for denne typen
tjenester er umodent og løsningene ikke ferdig utviklet. Ladepunktene som skal
kjøpes inn åpner for muligheten for å ta betalt gjennom SMS, RFID eller app, men
kostnaden for den praktiske bruken av løsningen er ikke med i rammeavtalen.
 Det antas at innføringen av et betalingssystem vil redusere driftssikkerhet og øke
antall utrykninger grunnet teknisk feil med inntil 20 %.
 Det vil være svært ulik nedbetalingstid på de ulike elementene: Mens infrastrukturen i
bakken (trekkerør og kabler) har lang levetid, vil selve ladestasjonen ha en kortere
levetid på grunn av slitasje og mulig hærverk.
Det anses at arbeidstiden de ansatte i Sarpsborg kommune vil måtte bruke, jfr. oppgavene
beskrevet i kapittel 4 er beskjeden. Bortfall av parkeringsinntekter har også liten betydning i
denne sammenheng, da de fleste ladestasjonene er lagt til lokaliteter uten parkeringsavgift.
En modell uten brukerbetaling har vært det vanligste frem til i dag. Det antas imidlertid at
dette er i ferd med å snu. Gjennom sitt forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for
utbygging av ladestasjoner og infrastruktur sier Transnova i mars 2014 at et av
hovedkriteriene i strategien frem mot 2020 er at tilbyderne tar betalt for ladetjenesten.
Det anbefales inntil videre at Sarpsborg kommune dekker alle utgiftene til ladeinfrastruktur
foreslått i denne strategien. Betaling for bruk av ladeinfrastruktur skal først innføres når
inntektspotensialet overskrider kostnadene ved å administrere ordningen. Dette må vurderes
løpende av de kommunale virksomhetene som er praktisk og økonomisk berørt. Om / når det
skal innføres brukerbetaling må det vurderes hvilken betalingsløsning og hvilket prisnivå som
skal velges. Videre hvem som skal kreve inn pengene, og på hvilken måte dette skal skje.
Når det gjelder prissetting må det vurderes hvor stor del av kommunens utgifter som skal
dekkes inn: strøm, driftsutgifter og evt. investeringen av utstyr og anleggsarbeid.
Ved kommunale bygg kan det vurderes om en eventuell framtidige betalingsløsningen skal
skille mellom offentlig tilgjengelig parkering og parkering for ansatte. En løsning kan være at
alle betaler likt gjennom samme løsning. Alternativt kan man lage en egen løsning for
ansatte ettersom man allerede har en økonomisk transaksjon gjennom lønnssystemet. Man
kan tenke seg at det vil være en rimeligere økonomisk løsning å gi ansatte som ønsker det
tilgang til laderne gjennom et månedlig lønnstrekk. Dersom en tredje part skal ta seg av
transaksjonen antas det at kostanden blir relativt høy sett i forhold til den beskjedne summen
det antas å være snakk om.
For å komme raskt i gang med etableringen av ladepunkter ved eksisterende kommunale
bygg og anlegg avsettes kr 150 000,- fra fondet «Klima- og energiplan» og kr 100 000,- fra
«Framtidens byer». I tillegg vil kommunen motta kr 60 000,- i støtte fra Interregprosjektet
Infragreen (http://infragreen.nu/) som tilskudd til arbeidet med ladeinfrastrukturstrategien
(gjelder om planen blir vedtatt før utgangen av juni 2014). Disse midlene kan benyttes til
etablering av ladeinfrastruktur.
Gjennom Infragreen får kommunen også anledning til å teste ut elbilen Renault Zoe i
hjemmetjenesten, en elbil med lang rekkevidde (70 km rekkevidde per time lading).
Infragreen stiller med 1-2 biler til uttesting i ca. 1-2 måned, og dekker kostnad for lader og
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installasjon. Uttestingen vil gjennomføres fra ca. 1. juni i år. Kommunen forplikter seg til å
skrive en enkel og kort rapport om bruk og erfaringer.
Fra og med 2015 skal midler til etablering og drift av ladepunkter innarbeides i årsbudsjett for
2015 og handlingsplan 2015-2018.
Investeringsprosjekter tar ladepunkt og infrastruktur i bakken inn i prosjektets finansiering i et
omfang som er i tråd med denne strategien. Dette skal legges inn i byggehåndboka sammen
med kravspesifikasjonene som er vedlegg til denne strategien.
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5. Kommuneplan- og reguleringsbestemmelser
Kommunale planer kan være et verktøy for å etablere infrastruktur for ladbare biler. I
kommuneplanen og reguleringsplaner kan man fastsette måltall og forutsetninger som blir
gjeldende for all ny utbygging. Plan og bygningsloven gir hjemmel for dette:
§ 1-1. Lovens formål
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige
generasjoner. (..)
§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven
Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:
a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i
kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan
oppgavene kan løses
g) ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport
h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig
infrastruktur, materielle verdier mv.
(…) Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for
gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Planer skal bidra til å
gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde. (…)
§ 11-9. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel
Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om:
3. krav til nærmere angitte løsninger for vannforsyning, avløp, veg og annen transport i
forbindelse med nye bygge- og anleggstiltak, herunder forbud mot eller påbud om slike
løsninger, og krav til det enkelte anlegg, jf. § 18-1. (..).
4. rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruktur
før områder tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål,
herunder rekkefølgen på utbyggingen.
§ 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan
I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner
om følgende forhold:
4. funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre
hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og
uteoppholdsareal
10. krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et
område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning,
transport og vegnett, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, barnehager, friområder,
skoler mv. er tilstrekkelig etablert

Det antas at det vil være i utbyggers interesse å legge til rette for ladepunkt allerede når et
nytt byggeprosjekt startes. Dagens utviklingstrend tilsier at det det blir stadig flere elbiler på
veiene og tilgang til ladepunkt vil komme til å bli et sterkt ønske fra disse bileierne. Å
imøtekomme et slikt ønske etter at bygget og dets infrastruktur er etablert vil være vesentlig
dyrere enn en etablering i byggefasen.
Med hjemmel i § 11-9, 3 stilles det krav slik beskrevet under i punkt A. og B. Det stilles også
et rekkefølgekrav med hjemmel i § 11-9, 4 om at kravene slik beskrevet under skal være
oppfyllt før byggene tas i bruk. Disse kravene skal følges opp i reguleringsplan. Kravene må
fastsettes gjennom bestemmelser og/eller retningslinjer i kommuneplanens arealdel.
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A. Boligbygg med felles parkeringsanlegg
Minimum 50 % av alle p-plasser skal ha fremlagt, dedikert minimum 16A, 230V kurs per pplass. Minst 20 % gjesteparkeringsplassene skal være ferdigstilt med Mode 3 Type 2 kontakt
og minst ha 3,6 kW tilgjengelig effekt før det gis brukstillatelse.
B. Alle andre bygg og anlegg med felles/offentlig parkering
Minimum 30 % av alle p-plasser skal ha fremlagt trekkerør og tilstrekkelig strømkapasitet for
minimum 16 A, 230 V kurs per p-plass. Minst 10 % av disse skal være ferdigstilt med Mode 3
Type 2 kontakt og minst ha 3,6 kW tilgjengelig effekt før det gis brukstillatelse. Om 400 V er
tilgjengelig anbefales det å legges helt frem til ladepunkt. Ladestasjonene skal kunne brukes
av både besøkende og ansatte. Der det er hensiktsmessig kan det skiltes hvilke plasser som
er tilgjengelig for de ulike brukergruppene, og om det skal gjelde tidsbegrensning på
plassene/noen av plassene.



Bygg i kategori A skal dekke elbilistens behov for den viktigste type lading:
Hjemmelading
Bygg/anlegg i kategori B besøkes av mange i løpet av en dag, både ansatte, kunder
og andre besøkende. Dermed er det stor mulighet for hyppig bruk av ladepunkt som
etableres ved slike bygg. En slik mulighet for destinasjonslading vil gi distriktets
elbilister en mer fleksibel bruk av elbilen fordi den får økt rekkevidde.

Oppgaver og ansvarlige
Kommuneplan– og reguleringsbestemmelser
Det skal lages bestemmelser/retningslinjer til kommuneplanens
arealdel, kommunedelplan sentrum og kystsoneplanen der det
stilles krav til at alle bygg i kategori A og B skal ha ladepunkt /
infrastruktur i samme omfang som beskrives i denne strategien.
Alle ansatte ved enhet plan og samfunnsutvikling og team
byggesak gis opplæring slik at de kan gå i dialog med alle
utbyggere/ forslagsstillere om etablering av ladeinfrastruktur.
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Enhet plan og
samfunnsutvikling

Enhet plan og
samfunnsutvikling

6. Vedlegg
Begrep
Ampere –
AC –
CCS –

Chademo DC –
EVSE Kilowatt –
Mode 1 Mode 2 Mode 3 RFID -

Volt Watt –

(A) metrisk mål for elektrisk strøm. En normal husholdningskurs har 10A eller
16A.
Alternating Current , vekselsstrøm. Lading med AC går via en lader i
kjøretøyet som omformer strømmen til 400V DC.
Combined Charging System. Én av to internasjonale hurtigladestandarder for
DC lading. CCS brukes av de europeiske produsentene. Bygges ut sammen
med Chademo på samme lader, da de benytter samme strømkilde.
Én av to internasjonale standarder for hurtiglading DC. Chademo brukes
hovedsakelig av de japanske produsentene. Bygges ut sammen med CCS på
samme lader, da de benytter samme strømkilde.
Direct Current , likestrøm. Batteriet og elmotoren i elkjøretøy gjør bruk av
denne typen strøm. Hurtiglading med DC 400V går rett i batteriet.
(Electric Vehicle Supply Equipment) ”Ladekladd”: Enhet som sørger for korrekt
mengde strøm mellom strømkilden og elbilen, samt ivaretar
sikkerhetsfunksjoner.
(kW) 1000W
En lademetode der man kun bruker vanlig strømtilkobling og vanlig
jordet stikkontakt (Schukoplugg)
En lademetode der man bruker en vanlig strømtilkobling via en
EVSE på kabelen
En lademetode der EVSE er integrert i ladestolpe, noe som gir
høyere grad av sikkerhet og brukervennlighet
Kort eller brikke som kan brukes til å identifisere en bruker i eller
utenfor et betalingssystem, samt gi adgang (her: til lader). RFID har
ikke kontakt-/kommunikasjonsmulighet
(V) metrisk mål for spenning i strømforsyningen.
(W) metrisk mål for effekt på strømforsyning. Produktet av Ampere og Volt på
en enfas kurs.
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Byggeprosjekter – kravspesifikasjon og tekniske krav
400V tilkobling i nye byggeprosjekter gir mest fleksibilitet og kapasitetsdekning for fremtidig
infrastrukturutbygging, og er derfor anbefalt prosjektert helt fram til ladepunktene.

Kravspesifikasjon normalladestasjoner 230V
Område

Krav

1.

Montering

Vegg og stolpe

2.

Kontakt

Mode 3 – Type 2.
Laderen skal ikke ha fastmontert kabel.

3.

Effekt

Minimum 3,6kW pr. kontakt

4.

Spenning

230V

5.

Strøm

16-32A

6.

Tetthetsgrad

Minimum IP44

7.

Fukt

Minimum 5% – 95%

8.

Temperatur

Minimum -30 til +50 oC

9.

Tilgang

SMS og/eller RFID

10.

Kommunikasjon

GPRS og/eller nettilkobling for tilgang og overvåking

11.

Overvåking

Overføring av status til NOBIL (Ledig, opptatt, feil).
Eventuelt via annet system

12.

Kompabilitet

IEC 61851 Mode 3
IEC 62196
CE

Kravspesifikasjon normalladestasjoner 400V
Område

Krav

13.

Montering

Vegg og stolpe

14.

Kontakt

Mode 3 – Type 2.
Laderen skal ikke ha fastmontert kabel.

15.

Effekt

Minimum 11kW pr. kontakt

16.

Spenning

3x400V+N+PE

17.

Strøm

16 eller 32A

18.

Tetthetsgrad

IP44

19.

Fukt

5% – 95%

20.

Temperatur

-30 til +50 oC

21.

Tilgang

SMS og/eller RFID

22.

Kommunikasjon

GPRS og/eller nettilkobling for tilgang og overvåking

23.

Overvåking

Overføring av status til NOBIL (Ledig, opptatt, feil).
Eventuelt via annet system

24.

Kompabilitet

IEC 61851 Mode 3
IEC 62196
CE
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