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0432 ØVRE HAUGEN BORETTSLAG  
Elbilene kommer – en mulighetsstudie 
 

Utført av:  OBOS Prosjekt AS v/ Ragnar Englund 
Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo 
Telefon: 22 85 08 92 

 

0072 Hovin Borettslag 

1. Sammendrag 
 
Hovin Brl har gode muligheter til å tilby beboere lading av elbiler.  
 
Boligselskapet har samlet sett nok elektrisk kapasitet inn til hovedtavler og i garasjefordeling 
for å kunne tilby ladning for alle parkeringsplassene i garasjeanlegget. Isolert sett har ikke 
garasjefordelingen tilstrekkelig kapasitet, men kapasiteten her kan utvides. Det anbefales for 
fremtidig behov å legge tilførslene fra de forskjellige hovedtavlene og inn i parkeringsanlegget. 
Ved å utføre det slik, kan det ved senere behov bli enklere oppgraderes til dynamisk laststyring 
mot bygningsmassens kapasitet dersom det skulle bli et behov. 
 
Vi anbefaler full utbygging av ladeinfrastruktur for samtlige parkeringsplasser med statisk 
styring.  
 
Eiere som ønsker mulighet for lading må i tillegg regne med ca. 25.000 kroner for å etablere 
ladepunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selskap nr.: Utarbeidet av: Kontrollert av: Godkjent: Dato: 

0432   
 

 
22.06.18 Prosjekt nr.: 

 Ragnar Englund Ragnar Englund  
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2. Innledning 

2.1. Formål / Bakgrunn 
OBOS Prosjekt har på oppdrag av styret i Hovin BRL utarbeidet denne rapporten for å se på 
muligheter for å etablere uttak for lading av elbiler i garasjeanlegget. Rapporten baserer seg på 
informasjon innhentet gjennom samtaler med styremedlemmer, korrespondanse med 
Hafslund, samt befaring i boligselskapet. 
 
For å kunne være et verktøy for styret til å besvare spørsmål fra beboere og vurdere muligheter, 
redegjør rapporten for tekniske løsninger som ofte er omtalt uten at de nødvendigvis er 
aktuelle for Øvre Haugen BRL.  
 
Det er viktig å understreke at anbefalingene som kommer i denne rapporten ikke skal forstås 
som prosjektering av installasjoner i det elektriske anlegget.  
 
 

2.2. Prosjektorganisasjon 
Oppdragsgiver: 
Selskapets navn : 0072 Hovin Borettslag 
Kontaktperson : Marit Mia Malo Kværna 
Adresse : Hovin Borettslag, St.Jørgens Vei 63 
  0662 Oslo 
Telefon : 452 55 909 
E-post :  m.kvaerna@hotmail.com 
  
Utførende av rapport: 
Firma :  OBOS Prosjekt AS v/ Ragnar Englund  
Postadresse :  Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo 
Besøksadresse :  Smeltedigelen 1, 0195 Oslo 
Telefon :  900 63 717 
E-post :  engrag@obos.no 
Hjemmeside :  www.obosprosjekt.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:engrag@obos.no
http://www.obosprosjekt.no/
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3. Eiendom og bygninger 
Hovin Borettslag består av 540 boliger fordelt på 11 lamellblokker, 12 punktblokker, 1 
høyblokk og 1 fellesvaskeri. Bygningmassen ble oppført i perioden 1952- 1956. Boligselskapet 
ligger på Ensjø i Oslo kommune. Området har de senere år vært i stor utvikling med nye 
boliger, skoler og næringslokaler. Adkomst via f.eks Økernveien --> Grenseveien -- > St. 
Jørgens vei --> inn på borettslagets tomt. Gangavstand til Hasle Torg og Helsfyr med en 
rekke servicetilbud. Kollektivtransport i form av buss ved Grenseveien. T-bane ved Hasle. Tur 
og rekreasjonsområder ved Valle Hovin og Hovindammen. Eiet tomt med Gnr: 122 og Bnr: 
148 med et areal på 61 476 m2. Tomten er kupert, fullt opparbeidet med asfalterte stikk- og 
internveier, plen, bed, beplantning og trapper. Det er utvendig parkering etter ventelister. For 
øvrig parkering i gate etter gjeldende regler for området. Borettslaget har en orienterende 
nettside: http://www.hovinborettslag.no 
 

Oversiktskart 
 

 
 
 
 

http://www.hovinborettslag.no/
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3.1. Beskrivelse av eksisterende elektrisk anlegg 
Bygningene er forsynt med 230 V IT anlegg levert på kabel gjennom grunnmur. Bygningenes 
inntakskabler er av typen TFXP/PFSP og er ført inn i bygningene fra det stedlige el-verks 
forsyningssystem plassert utvendig og tilkoblet hovedbryter i hovedtavler. Stigekabler til 
underfordelinger for leiligheter og fordelinger for gårdsanlegg er av typen PN/PFSP.   
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4. Regelverk 

4.1. Borettslagsloven og Eierseksjonsloven 
Lovgivning for borettslag er ikke etablert, men det er sendt innstilling fra energi- og 
miljøkomiteen som vil sikre beboeres rett til å anlegge ladepunkter i borettslag. Lovgivningen 
er forventet til å følge samme ordlyd som for eierseksjon, men med noen tilpasninger.  
 
Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar 2018. Lovens § 25 lyder: En seksjonseier kan med 
samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en 
parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare 
nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.  
 
Hva som er «saklig grunn» for at styret skal kunne avslå samtykke er ikke definert. 
 

4.2. NEK 400  
Det elektriske anlegget i boligselskapet er underlagt Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
som igjen viser til normen NEK 400 elektriske lavspenningsinstallasjoner utgitt av Norsk 
Elektroteknisk Komité for tekniske løsninger. Gjeldende utgave av NEK 400 er fra 2014. Ved 
etablering av uttak for lading av elektrisk kjøretøy kommer delnorm 722 forsyning av elektriske 
kjøretøy til anvendelse. 
 
I henhold til NEK 400, delnorm 722 skal ladepunkter for elbil ha egen kurs. Det medfører at 
kurser for elbil ikke kan brukes til andre formål, som lys i garasje. Det er ikke lov å sette 
samtidighetsfaktoren for lading av elbiler under 1. Det vil si at anlegget må dimensjoneres ut 
fra at alle elbiler lader for fullt hele tiden. Unntaket er hvis det installeres laststyringssystemer, 
se eget punkt om dette. 
 
Normen stiller krav til å bruke en spesiell jordfeilbryter kalt type B (eller tilsvarende beskyttelse) 
ved opplegg til lading av elbiler. Disse er vesentlig dyrere (rundt tre ganger) enn vanlige 
jordfeilbrytere. Vanlige jordfeilbrytere (type A) som for eksempel er integrert i 
jordfeilautomater kan bli ødelagt av likestrømmer som kan genereres av ladeenheten i elbiler. 

4.3. Tilsyn  
For ladepunkter som ikke er tilgjengelige for allmenheten gjelder generelle krav til 
internkontroll med elektriske anlegg. Dette gjelder der ladingen foregår på en reservert/ eid 
parkeringsplass. Dette kan være i parkeringshus, garasjekjeller eller på utendørs 
parkeringsplass. Det vesentlige er at de som parkerer der oppfatter plassen som sin egen.  
 
NEK 400 stiller krav til ukentlig tilsyn og årlig kontroll av ladepunkter som er allment 
tilgjengelige. Dette kommer altså ikke til anvendelse så lenge hvert ladepunkt har et begrenset 
antall brukere. Dersom man imidlertid setter opp fritt tilgjengelige ladepunkter på en 
gjesteparkering må man være klar over dette kravet. Tanken bak kravet er at tilfeldige brukere 
av et ladepunkt ikke vil oppleve noe ansvar for å melde fra om feil og skader, samt at slitasjen 
blir høyere med mange brukere. Slikt tilsyn kan utføres av vaktmester eller styret selv, men må 
dokumenteres. 
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4.4. Samtidighet  
Samtidighetsfaktoren beskriver hvor stor del av installert effekt fra kurssikringer som kan 
brukes før en hovedsikring løser ut. Det er ingen krav til samtidighetsfaktor i boliger, men settes 
den for lavt vil hovedsikringer ofte løse ut. I boliger er det vanlig å sette samtidighetsfaktoren 
til mellom 0,5 og 0,7. 
 
For ladepunkter til elbiler kan samtidighetsfaktoren ikke settes under 1 uten at det monteres 
statisk eller dynamisk laststyring, se egne avsnitt om dette. 

4.5. Branntekniske krav 
Brann i elbiler er et omdiskutert tema. Elbiler brenner i dag sjeldnere enn bensin- og 
dieseldrevne biler. Hvis de brenner ved høy temperatur kan det ved batteribrann utløses en 
kjemisk reaksjon som frigjør oksygen fra batteriet. Dette kalles termisk rømling (thermal 
runaway) og vil gjøre brannen vanskeligere å slukke. Dette kan gjøre at det trengs lang tid og 
store mengder vann for å slukke brannen. Forsøk utført i USA (av NFPA - National Fire 
Protection Association) viser at en batteribrann i en elbil kan kreve inntil 10 000 liter vann over 
en time for å slukkes, men det er ved nyere forsøk i Norge har vært behov for betydelig mindre 
mengder vann. En standard brannbil i Oslo rommer til sammenligning rundt 3 000 liter. Dette 
gjelder til en viss grad også batteribrann i hybridbiler (både ladbare og ikke ladbare).  
 
I moderne elbiler har bilprodusentene bygget inn en rekke sikkerhetsmekanismer for å hindre 
batteribranner. Mange mener derfor at risikoen for batteribrann er så liten at det ikke trengs 
særskilte tiltak. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver på sine 
hjemmesider at det er «rimelig å anta at elbiler parkert i garasjeanlegg ikke representerer en 
høyere risiko for brann sammenliknet med konvensjonelle biler». En brann i en elbil som ikke 
omfatter batteriet forløper som en vanlig bilbrann, bortsett fra at det ikke finnes noen 
drivstofftank som kan eksplodere.  
 
Det er i dag ingen særskilte branntekniske krav til lading av elbiler på parkeringsplasser eller i 
garasjer. Enkelte fagmiljøer har påpekt utfordringene ved dagens parkeringskjellere er at de 
ikke er bygget for tilstrekkelig sikkerhet når det gjelder ventilasjon, slokkesystemer, 
evakueringsmuligheter og redningsinnsats ved brann. Dette gjelder uavhengig av type drivstoff. 
Det har blitt anbefalt å utstyre alle parkeringskjellere med sprinkleranlegg, men offentlige 
myndigheter har ingen planer om å innføre krav om dette.  
 
For utvendig lading er problematikken med eventuell brannfare ikke aktuell. 
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5. Om lading av elbiler 

5.1. Forbruk  
Elektriske biler lagrer elektrisk energi i bilens batteri. Energien måles i kilowattimer, kWh. 
Batterikapasiteten, hvor mange kWh bilens batteri kan lagre, varierer med biltype. En Hyundai 
Ioniq Electric har i dag rundt 25 kWh, mens Tesla leveres med batterier med kapasitet helt opp 
til 100 kWh. I det siste er det lansert flere biler med større batteripakker for massemarkedet. 
For eksempel Renault Zoe med 41 kWh, Opel Ampera-e med 60 kWh. Andre produsenter ser 
ut til å bevege seg mot dette nivået. 
 
Ved lading trekker bilen elektrisk effekt fra strømnettet. Effekten måles i kilowatt, kW. Jo flere 
kW bilen kan trekke fra nettet, jo raskere vil bilens batteri bli fulladet. Ladetiden for et tomt 
batteri kan beregnes ved å dele batterikapasiteten på tilgjengelig ladeeffekt. Hvis tilgjengelig 
ladeeffekt er for eksempel 3,6 kW vil Hyundai Ioniq Electric i eksempelet over få en teoretisk1 
ladetid på: 
 

25𝑘𝑊ℎ

3,6𝑘𝑊
= 7𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 

 
For nye Renault Zoe blir regnestykket: 
 

41𝑘𝑊ℎ

3,6𝑘𝑊
= 11,5𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 

 
En Tesla med maksimal batteripakke vil under de samme forutsetningene få følgende ladetid: 
 

100𝑘𝑊ℎ

3,6𝑘𝑊
= 28𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 

 
En bil med stor batteripakke kan altså ha behov for større ladeeffekt for å få ladet batteriene 
innen rimelig tid enn en bil med mindre batteripakke. Det er imidlertid viktig å merke seg at en 
bil med stor batteripakke sjelden vil tømme batteriet. Det er ikke veldig store forskjeller i 
forbruket til forskjellige modeller av elbiler. De fleste modeller bruker rundt 0,15 til 0,2 kWh 
per km under gode forhold. Forbruket er avhengig av vekt, modell, dekk, kjørestil og 
føreforhold.  En Tesla har et forbruk som ligger rundt 30 % over til en E-Golf per kilometer. Ved 
daglig lading og normal kjøring (til og fra jobb) vil de dermed ha omtrent samme behov for 
tilført energi til batteriet. Biler med større batteripakke vil imidlertid ha høyre sannsynlighet for 
å få lengere kjørelengde. Med lading med 3,6 kW vil man kunne lade fra 150 km kjørelengde 
på en natt. Det vil trolig holde for de fleste. 
 
Konklusjonen er at man normalt ikke trenger å ta særskilt hensyn til bilmodell ved 
dimensjonering av ladekapasitet.  

                                                      
1 Med teoretisk menes at det ikke er tatt hensyn til tap i overføring til batteriet. Tapet kan være rundt 5 %. 
Lading av batterier går saktere etter at batteriet er ladet ca. 80 %. 
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5.2. AC-lading og DC-lading 
Alle elbiler har mulighet til å lade batteriet med vekselspenning (AC). Vekselspenning (AC) er 
spenningsarten som er tilgjengelig i fra offentlig ledningsnett. Batteriet inneholder imidlertid 
likespenning (DC) og ved lading må derfor spenningen omformes. Omformere for dette er 
bygget inn i bilen og kalles ombordlader.  
 
Lading med effekter 2-11 kW kalles normallading, rundt 20 kW kalles semi-hurtiglading og 
effekter fra rundt 50 kW kalles hurtiglading. 

5.2.1 DC-lading/hurtiglading 

Siden batteriet har likespenning er DC-lading mulig på de fleste bilmodeller, men ikke alle. Da 
kan spenningen tilføres direkte til batteriet uten å omformes først. Det muliggjør å lade med 
høye effekter, avhengig av bilmodell. Mange bilmodeller har mulighet for DC-lading med 50 
kW, Tesla kan lade med over 130 kW. Det jobbes med enda høyere ladeeffekter. Ved 
hurtiglading melder bilen via ladekabelen til ladestasjonen om tilstand på batteriet og hvor 
mye lading den kan ta imot. Ladestasjonen tilpasser ladingen til bilens mulighet og behov.  

5.2.2 AC-lading/normallading 

Siden vekselspenning (AC) er tilgjengelig i alle bygninger med innlagt strøm er det dette som 
normalt brukes for daglig lading av elbiler. Hvor høy effekt bilen kan lades med, og ved hvilket 
spenningssystem, avhenger av bilmodell. Alle moderne elbiler har internlader på minst 3,6 kW 
(16 A enfaset). Mange biler har internlader som kan lade med 7,2 kW (32 A enfaset), men dette 
er ofte ikke standardutstyr. 
 
I resten av Europa er det vanlig med et fordelingssystem (TN-system) for strøm hvor det legges 
400 V inn til hver bygning, for så å fordeles ut som 230 V i stikkontakter, lamper mv. Dette har 
ikke vært normalt i Norge, hvor vi har brukt et annet fordelingssystem (IT-system) med 230 V 
som standard til alt. De siste 20 årene har det europeiske systemet blitt vanlig ved større 
byggeprosjekter også i Norge. På sikt ønsker myndighetene at dette skal bli standard.  
 
Hvis bygningen har 400 V tilgjengelig muliggjør det lading med tre ganger så høy effekt (11-
22 kW). Dette kalles trefaset lading, og finnes som standard helt opp til 43 kW. Effekter over 
22 kW er neppe aktuelle for boligselskaper. Trefaset lading, er per i dag ikke mulig med det 
tradisjonelle norske 230 V-systemet. 
 
Internlader med mulighet for trefaset lading tilbys ikke for alle bilmerker.  
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5.3. Systemer for AC-lading  

5.3.1 Modus 1 og 2 

De første elbilene (som Think og Buddy) ble levert med en tilkobling for 230 V nettspenning rett 
inn i bilen, kalt modus 1. 
 
De fleste elbiler leveres i dag med en form for kontroll boks som styrer ladingen. Kontrollboksen 
kommuniserer med ombordladeren i bilen, forteller hvor mye effekt bilen skal trekke fra nettet, 
og sørger for at bilen får tilført riktig mengde strøm og spenning. Kontrollboksen kan enten 
komme montert på ladekabelen, eller være fastmontert på veggen. I mange kontrollbokser er 
det mulig å stille inn hvor mye effekt bilen får lov til å trekke fra strømnettet. 
 
Når bilen har en kontroll boks på ladekabelen og ladekabelen plugges i en stikkontakt kalles 
dette modus 2.  
 
 

For lading i modus 1 og modus 2 er det normale å plugge 
ladekabelen inn i en vanlig jordet stikkontakt, kalt schuko. 
I følge NEK 400 er det ikke tillatt å trekke høyere effekt 
enn 2,3 kW ved bruk av vanlige stikkontakter (schuko). 
Ved montering av schuko-kontakter for lading av elbil er 
det kun tillat å montere enkle stikkontakter, ikke doble. 
Dette for at ikke mer enn en elbil skal kunne lades fra hver 
kurs. I tillegg stilles det krav om å montere et oppheng for 
kontrollboksen ved siden av schuko-kontakter for 
elbillading. Hensikten med opphenget er å kunne henge 
opp kontrollboksen slik av vekten av denne ikke skal 
ødelegge stikkontakten. Opphenget kan komme i form av 
en enkel krok eller en kurv.  

 
Modus 1 og 2 med schuko omtales i dag ofte som nødlading, og anbefales ikke etablert for 
daglig lading.  

 
Enkelte monterer industristikkontakter. Disse tåler 
mer strøm, og er derfor bedre enn schuko. De er 
godkjent for høyere effekt enn 2,3 kW. De fleste biler 
leveres ikke med plugg som passer i disse 
stikkontaktene. 
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5.3.2 Modus 3 

Sitter kontrollboksen fastmontert på veggen, kalles dette modus 3. 
Stikkontaktene på disse ladeboksene er spesielt utviklet for lading av elbiler. For modus 3 finnes 
det forskjellige typer stikkontakter, men den mest aktuelle i Norge heter type 2. Mens lading i 
modus 1 og modus 2 er begrenset til rundt 2 kW, er det for modus 3 mulig med langt høyere 
ladeeffekter. Det vanlige i dag er å legge til rette for 3,6 kW, men selve kontakten kan være 
bygget for opp til 43 kW. Den tåler altså langt større belastninger enn en vanlig stikkontakt, 
både elektrisk og mekanisk. 
 
 

Ladebokser for modus 3 har 
ofte innebygget funksjoner 
som måling av strømforbruk 
(kWh) og adgangskontroll ved 
bruk av nøkkelkort/brikke. 
 
Alle elbiler leveres i dag med 
tilkobling for lading i modus 3.  
Forskjellige bilmerker leveres 
imidlertid med forskjellige 
typer kontakter i selve bilen, 
type 1 eller type 2. Det kreves 
derfor ulike kabler til ulike 
bilmodeller for tilkobling til 
modus 3, type 2 ladebokser. 
Det anbefales derfor ikke å 
montere ladebokser med 
fastmontert kabel.  

5.3.3 Modus 4 

Modus 4 er betegnelsen på DC hurtiglading. Se 5.2.1. Stasjoner for DC-lading er svært 
kostbare, og ikke aktuelle for boligselskaper. 

5.4. Laststyring 
Belastningen på elektriske anlegg varierer gjennom døgnet og året. Forbrukstopper oppstår når 
mange bruker mye strøm samtidig. I boliger gjelder dette om morgenen og fra middagstider og 
utover på hverdager. For boliger med elektrisk oppvarming får man særlige topper på kalde 
vinterdager. Motorvarmere gir gjerne forbrukstopper i garasjeanlegg noen timer før arbeidstid 
om vinteren. Alle anlegg må dimensjoneres for å takle disse forbrukstoppene. For å begrense 
belastningen på den elektriske installasjonen kan ladere for elbiler utstyres med laststyring. Det 
er i prinsippet tre metoder for laststyring:  

5.4.1 Tidsstyring 

Den enkleste formen er tidsstyring. Det er omdiskutert om tidsstyring egentlig kan kalles 
laststyring. Vi beskriver det derfor bare kort: Her kobles lading av bilene ut i de tidsrommene 
som normalt har forbrukstopper, for eksempel mellom kl. 16 og 23 i ukedagene og 9 og 23 i 
helgene. Dette kan gjøres ved å fysisk koble ut kursen til billaderne, eller ved at den enkelte 
elbileier avstår fra å lade i visse tidsperioder. Styringen kan også foregå ved at hvert ladepunkt 

Kontakt og plugg for modus 3, type 2 
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får tildelt egne tidslommer for lading. I resten av denne rapporten beskrives laststyring statisk 
eller dynamisk. 

5.4.2 Statisk laststyring 

De mer avanserte løsningene baserer seg på datakommunikasjon med bilenes ladebokser. 
Ladebokser for modus 3 kan ha innebygget mulighet for datakommunikasjon, enten 
trådbundet eller trådløst. Det vanligste er at de kommuniserer over standard datanettverk 
(LAN/WLAN/Wi-Fi) eller industrinettverk (Modbus). Mulighet for mobilkommunikasjon (3G/4G) 
kan også bygges inn i enkelte fabrikater.  
 
Via nettverk kan ladeboksene kobles til en laststyringsenhet som forteller hver enkelt ladeboks 
hvor mye effekt den får trekke fra nettet.  
 
Som beskrevet under (5.4.4) trenger hver elbil i gjennomsnitt bare 8-10 kW per døgn. Tanken 
bak bruk av laststyringsenheter er derfor at man sjelden kommer i den situasjonen at alle 
ladepunkter for elbiler benyttes fullt ut samtidig. Man kan derfor ta den samlede effekten man 
har tilgjengelig og dele på de bilene som for øyeblikket er parkert og trenger lading. Effekten til 
hver ladeboks kan dempes ned til rundt 1,3 kW. Ved mindre effekt kobles lading av enkelte 
biler ut til det er tilgjengelig kapasitet. Når få biler trenger lading, kan den enkelte bil få 
maksimal effekt. Er det lagt høy kapasitet frem til det enkelte ladepunkt, kan biler som kommer 
til anlegget utenom rushtiden etter arbeidstid, være ferdig ladet før resten av plassene fylles 
opp. Dette kan også bidra til å jevne ut effektforbruket gjennom døgnet. 
 
Der elbilene deler en gitt effekt kalles dette statisk laststyring. 

5.4.3 Dynamisk laststyring 

En mer avansert type laststyringsenhet kan kobles til en måler som måler hvor mye strøm hele 
bygningen bruker til enhver tid. Dette kalles dynamisk laststyring. Dersom samlet strømforbruk 
i bygningen nærmer seg det maksimale, sendes det melding til ladeboksene om å trekke mindre 
effekt. Erfaringsmessig varierer strømforbruket i en boligblokk mye gjennom døgnet og året. 
Høyest forbruk er det i desember til mars mellom kl. 16 og 23 i ukedagene og 9 og 23 i helgene. 
Utenom dette er det ofte svært mye tilgjengelig effekt. Denne typen laststyring er særlig aktuell 
der garasjeanlegg ligger i tilknytning til boligblokker med elektrisk oppvarming.  

5.4.4 Laststyringssystemer 

Laststyringssystemer kan normalt sende alle opplysninger om forbruket opp til en web-server. 
Disse opplysningene kan brukes som grunnlag for fakturering av den enkeltes strømforbruk. De 
kan også brukes til å lage analyser over effektbehov som er mye mer nøyaktige enn de som er 
gjort i denne rapporten. 
 
Slike systemer kan ofte også styres ut fra andre kriterier enn tilgjengelig kapasitet. For eksempel 
kan man styre systemet opp mot aktuell strømpris for å legge lading til tidspunkt med lav 
strømpris. Man kan også hente informasjon fra strømmåler slik at man unngår store 
forbrukstopper. Hensikten er å begrense kostnaden ved effektprising. 
 
Ladeuttak modus 3 type 2 med mulighet for laststyring er i dag inntil dobbelt så dyre som uttak 
uten denne muligheten. Enkelte typer har lastsyringen integrert i den enkelte enhet, mens 
andre trenger sentralenheter. Slike sentralenheter er ofte priset ut fra hvor mange punkter den 
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skal styre. Enkelte typer anlegg trenger en ny sentralenhet for hvert 15. punkt. I andre er 
hardwaren skalerbar, men krever oppgraderinger av lisenser som øker i pris med økende antall 
ladepunkter.  
 
Norske personbiler kjører i gjennomsnitt 33 km per døgn, elbiler opp mot 40 km. I snitt vil elbiler 
trenge 8-10 kWh lading per døgn. Erfaringer med statiske og dynamiske lastsyringssystemer så 
langt, tyder på at dette gjør at antallet biler kan økes med 3 ganger, sammenlignet med 
installasjoner med samme tilgjengelig kapasitet ute denne muligheten.  

5.4.5 Standarder og kompatibilitet 

Det er i dag lite kompatibilitet mellom forskjellige typer laststyringssystemer. Det vil si at hvis 
man kjøper et laststyringssystem er man normalt låst til å kjøpe ladebokser fra samme 
produsent. Hvis man ønsker rapporterings- og faktureringssystemer, er dette også ofte låst til 
produsentens løsninger. 
 
Det pågår arbeid for å standardisere løsninger for laststyring. Hensikten er at man skal kunne 
kjøpe laststyringssystemer, ladebokser og rapporteringssystemer fra forskjellige produsenter, 
og at de skal fungere sammen. De ledende standardene heter Open Charge Point Protocol 
(OCPP) og Open Smart Charging Protocol (OSCP), begge fra Open Charge Alliance (OCA). Disse 
antas å bli mer utbredt de nærmeste årene.  

5.5. Kablingssystemer 
Tradisjonelt har man lagt en separat kabel fra hver ladeboks til en fordeling 
(sikringsskap/tavle), såkalt stjernenett. Flere leverandører tilbyr i dag systemer hvor det 
legges en tykk leder fra fordeling gjennom hele parkeringsanlegget. Den enkelte ladeboks 
kobles til denne lederen. Lederen kan være tradisjonell kabel, flatkabel eller skinnepakker. 
Løsninger med flatkabel eller skinnepakker gjør at tilkobling av nye ladebokser gir lite 
ekstraarbeid. Dette gir et fleksibelt anlegg. 
 
Utformingen varierer noe, se under. Enkelte typer ladebokser har både sikringer og 
jordfeilvern innebygget. Andre baserer seg på en avtappings boks. Dette er et sikringsskap i 
miniatyr hvor sikring og/eller jordfeilbryter kan plasseres. 
 
For å kunne beskytte bilene mot overspenninger, bør ikke avstanden fra overspenningsvern til 
ladeboks overstige ca. 30 kabelmeter. Ved bruk av stamkabel kan overspenningsvern 
etableres på stamkabelen dersom dette ikke forstyrrer eventuell kommunikasjon på kabelen. 
Ved bruk av stjernenett fordrer dette tettere plassering av fordelinger. 

5.6. Leverandører av ladebokser modus 3 
På det norske markedet er det en rekke produsenter og importører av kontrollbokser for 
lading i modus 3. Her følger en kort opplisting av en del av dem: 

5.6.1 Salto 

Oslo-firma som selger ladebokser fra Tyske ABL Sursum under egen logo. Har et bredt utvalg 
av ladebokser med forskjellige egenskaper. Har tilleggsmodul for RFID. Har utviklet eget 
system for statisk laststyring for disse ladeboksene. Hver styringsenhet kan styre 16 
ladebokser, og ved å kombinere flere styringsenheter kan 128 ladebokser styres. Signalkabel 
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legges i stjernenett fra styringsenheten til hver ladeboks.  Har ikke løsning for dynamisk 
laststyring. Selskapet er nylig kjøpt opp av Defa, en leverandør av motor- og kupévarmere.  

5.6.2 Schneider electric 

Stort tysk konsern som produserer et bredt spekter av elektrisk materiell. Har ladebokser til 
en rekke forskjellig formål. Har nylig kommet på markedet med ladebokser for statisk og 
dynamisk laststyring. Laststyring baserer seg på industristandarden Modbus. Signalkabler kan 
legges i kaskadenett, det vil si fra ladeboks til ladeboks. 
De leverer også skinnesystemer med avtappingsbokser med sikringer som kan brukes i større 
garasjeanlegg. 

5.6.3 Billader 

Lite firma i Sandefjord som importerer, tilpasser og utvikler ladesystemer. Leverer Ladere fra 
nederlandske Keba og integrer laderne med dynamisk laststyring fra Østeriske Koher. 
Skalerbart system basert på IP, og følger OCPP. Signalkabel legges i stjernenett fra 
styringsenheten til hver ladeboks.  Tilbyr innløsning av ladebokser uten laststyring ved kjøp av 
ladebokser med mulighet for laststyring. 
Har et elektronisk system som gjør at man kan installere vanlig jordfeilbryter type A, og ikke 
trenger den dyrere type B. 

5.6.4 Zaptec 

Stavangerselskap som har utviklet teknisk avanserte løsninger for fleksibel installasjon. 
Leverer bare en type boks, tilpasset alle typer anlegg. Styringen er basert på skytjenester over 
internett. Har statisk og dynamisk laststyring. Basert på kommunikasjon over strømkabelen, 
og trenger derved ikke signalkabler. Har integrert sikring og jordfeilvern type B, og trenger 
derfor ikke egen strømkabel til hver ladeboks. I større garasjeanlegganlegg kan man ved å 
bruke Wago flatkabel derfor redusere kostnaden til ettermontering av ladebokser vesentlig. 

5.6.5 Andre  

Av andre merker på det norske markedet kan nevnes Mennekes, Garo, Proxll, Ensto og 
PodPoint. 
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6. Økonomiske støtteordninger 

6.1. Oslo kommune 
Oslo kommune yter økonomiske støtteordninger. Støtteordningen er i år lagt om. Ny ordning 
skal gå til oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette 
for etablering av ladestasjoner. Enova yter støtte til utbygging av ladeinfrastruktur langs 
hovedfartsårene, men ladestasjoner i boligselskap faller foreløpig utenfor dette. 
 
Oslo Kommune tilbyr støtte dersom følgende kriterier ligger til grunn: 

 Borettslag og sameier kan søke støtte. 

 Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av 
parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd. 

 Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd. 

 Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester. 
 
Retningslinjer for tilskuddsordningen: 

 Tilskuddet er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad 
til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for. 

 Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 1 000 000 kroner. 
 Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør 
 Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede 

kostnader. 
 Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes. 
 Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass. 
 Sammen med søknaden må det legges ved dokumentasjon på at borettslaget eller 

sameiet har fattet beslutning om å utrede muligheten for å etablere infrastruktur for 
ladestasjoner. Dette kan være vedtak fra styremøte eller generalforsamling, eller en 
annen korrespondanse mellom/i styret som bekrefter dette. 

 Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må 
derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd. 

 Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være 
mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig 
og dette dekkes av tilskuddsordningen. 

 

6.2. OBOS – tar grønt ansvar 
OBOS miljøfond gir ikke lenger støtte til etablering av ladeinfrastruktur i boligselskaper som 
forvaltes av OBOS.  

6.3. Andre støtteordninger 
Enova gir foreløpig ikke støtte til elbillading i boligselskaper, men har bekreftet at de 
planlegger tilskuddsordninger for dette. Det er derimot usikkert når dette er på plass og hvilke 
kriterier som vil gjelde for dette støtteprogrammet.  
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6.4. Kapasitet og antall 
Det mest kritiske spørsmålet når det gjelder mulighet for lading av elbiler er elektrisk 
kapasitet inn til bygningen. Denne er avhengig av kapasitet i netteiers transformator, og 
kapasiteten i kabler som går fra transformator til den enkelte hovedfordeling. Kostnadene ved 
oppgradering av disse leddene kan bli høye.  
 
Ofte er parkeringsplasser aksessorisk knyttet til leilighetene og vanskelig å omrokere. 
Erfaringsmessig ønsker elbileiere primært å lade bilen på en parkeringsplass hvor de kan stå 
parkert hele natten. Man drar da nytte av elbilens fordeler ved at man plugger i 
ladekontakten om kvelden, og så har man oppladet batteri morgenen etter uten å måtte å 
flytte bilen. Man bør derfor tilstrebe at antall plasser samsvarer med antall elbiler. 
 
I Hovin borettslag er stort sett alle parkeringsplasser biloppstillingsplasser utvendig. Det er 
totalt 216 stk. utvendige parkeringsplasser og 6 stk. garasjeplasser. Parkeringsområdene 
fordeler seg med to større parkeringsområder ved St. Jørgens vei nr. 67-69 og ved St. Jørgens 
vei nr. 41-47. I tillegg er det mindre biloppstillingsplasser i St. Jørgens vei 2, 4, 6, 8, 14, ved 
vaskeriet, utenfor St. Jørgens vei 57, 59, 61 og 75-77. Ut over dette er det henvist til 
kommunal gateparkering i området. Det er ventelister på å få parkering med inntil 2 års 
ventetid. 
 
OBOS Prosjekt har i stikkprøvekontroller registrert størrelsen på hovedsikringer i følgende 
bygninger: 

 St. Jørgens vei 4 – OV (hovedsikring) 3x200A 

 St. Jørgens vei 41-47 – OV 1, 3x224 A og OV 2, 3x224A (Her er det 2 stk hovedtavler.) 

 St. Jørgens vei 49-55 – OV 1, 3x315 A og OV 2, 3x200A (Her er det 2 stk hovedtavler.) 

 St. Jørgens vei 59 – OV 3x224 A 
 
Flere av bygningene er like, det forutsettes derfor at like bygninger har samme størrelse på 
hovedsikringer. 
 
Ut over dette er det innhentet opplysninger fra Hafslund om historiske maks/min kW-verdier 
for respektive bygning. I skrivende stund er ikke dette mottatt. Verdiene er til nytte for 
kvalitetssikring av anbefalte løsninger. Vi vil justere rapporten så fort det foreligger. 
Prinsippløsningene vil fortsatt være gjeldende. 
 

Alternativer: 

 For biloppstillingsplasser utenfor St. Jørgens vei nr. 2, 4, 6, 8, 14, 57, 59, 61, 75-77, og 
utenfor vaskeribygning, anbefaler vi at det legges opp til 1 stk. frittstående ladesøyle 
med 2 stk. uttak (dobbelt uttak). Ny 63A effektbryter etableres i respektive hovedtavle 
for hver bygning. Det legges ny tilførselskabel fra respektive bygning/hovedtavle frem 
til hvert parkeringsområde, tilførsel tilkobles ladesøyle. Hvert anlegg er forberedt for 
full dekning forbeholdt at det etableres dynamisk laststyringssystem og ladeuttak med 
justerbar strømstyrke (smartanlegg). Anleggene kan dermed bygges ut i takt med 
etterspørselen. 
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 For det store p-området ved transformatorstasjonen (ca. 75 p-plasser) anbefales det 
at det etableres 5 stk. frittstående doble ladesøyler på p-plasser vendt ut mot gate, 
dvs. 10 stk. ladeuttak. Ladepunktene betjenes fra eget nytt frittstående NEK 399 
sikringsskap som etableres rett ved siden av transformatorstasjonen på egnet sted. 
Det anbefales at det nye sikringsskapet dimensjoneres opp til å takle ca. 50% av totalt 
antall p-plasser på dette området, dvs. ca. 60kW som er ca. 150A. Det muliggjør gode 
utvidelsesmuligheter frem i tid. Alternativet forutsetter etablering av et statisk 
laststyringssystem og ladeuttak med justerbar strømstyrke (smartanlegg). 
 

 For det store p-området ved St. Jørgens vei nr. 41-47 (28 stk. p-plasser) anbefales det 
at det legges opp til 2 stk. frittstående doble ladesøyler, dvs. 4 stk. ladeuttak. Ny 63A 
effektbryter (25kW) etableres i hovedtavle. Det legges ny tilførselskabel fra 
bygning/hovedtavle frem til parkeringsområde, tilførsel tilkobles ladesøyler. Det 
anbefales at anlegget dimensjoneres opp for å takle ca. 50% av totalt antall p-plasser 
dvs. ca. 14 plasser, forbeholdt at det etableres dynamisk laststyringssystem og 
ladeuttak med justerbar strømstyrke. Anlegget kan dermed bygges ut i takt med 
etterspørselen.  
 

 For garasjer i St. Jørgens vei nr. 10,12 og 14 anbefales det å legge frem tilførsler rett 
fra respektive hovedtavle og frem til ladekontaktene plassert i garasjer. Det anbefales 
å dimensjonere for 2 stk 16A ladekurser, dvs. totalt 7,2kW. Alternativet forutsetter 
etablering av et statisk laststyringssystem og ladeuttak med justerbar strømstyrke. 
 
Denne type lading krever internettforbindelse. Løsningen kan enkelt administreres av 
styret via PC for betalingsløsninger, overvåking etc. 

 
Hvis eksisterende hovedsikring kan sende informasjon til laststyringssystemet for løpende 
kartlegging av kapasitet kan eventuelt dynamisk laststyringssystem øke kapasiteten i perioder 
av døgnet (5.4.3). Dette gir ladesystemet til elbilene tilgang til restkapasiteten på 
hovedinntaket for hver bygning.  
 
For etablering av ladeanlegg ved transformatorstasjon, så vil dette bli et eget nytt 
abonnement som ikke hensyntar bygningenes kapasitet. Her er det imidlertid 
transformatorens kapasitet som setter begrensningene. 
 
Konklusjonen er at det i dagens anlegg er kapasitet til etablering av ladeanlegg uten at 
hovedsikringer justeres opp. 

6.4.1 Endringer i hovedtavle 

Basert på gjennomsnittsforbruk for elbiler antar vi at 1 kW per elbil er minimumskapasitet for 
lading ved bruk av laststyringssystem, men for å ta høyde for uforutsette situasjoner 
(sikkerhetsmargin), anbefaler vi 1,5 kW per elbil. Ved endringer i hovedtavler, kan man øke 
ladekapasiteten.  
 
Eksisterende hovedsikring i hovedtavler kan ikke sende informasjon til et laststyringssystem 
for løpende kartlegging av kapasitet og eventuelt dynamisk laststyring. Ved en oppgradering 
av hovedtavler bør det leveres denne type effektbrytere.   
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6.5. Type uttak 
Det anbefales å etablere ladebokser modus 3, type 2. Disse er mest robuste, noe som minsker 
faren for feil. Det anbefales ikke å bruke ladebokser med fastmontert kabel, da forskjellige 
bilmerker leveres med forskjellige typer plugger i selve bilen. Det finnes kabler for tilkobling av 
alle biltyper til modus 3, type 2 ladebokser. Uttakene monteres på vegger eller søyler ved 
behov. 
 
Det anbefales å benytte ladebokser som er tilrettelagt for laststyring. Enten ved å benytte en 
produsent som har ladesystem, eller som et minimum bruke ladebokser som er tilrettelagt for 
OCPP 1.6 eller høyere. 

6.5.1 Ladeeffekt 

3,6 kW ladeeffekt tilfredsstiller de fleste sitt ladebehov, men ladere med 11 eller 22 kW effekt 
i kombinasjon med laststyringssystem muliggjør mer effektiv bruk av tilgjengelig kapasitet når 
det er få biler som lader. Det anbefales å velge en type som har mulighet til å stille inn 
ladeeffekten.  

6.6. Kostnader 

6.6.1 St. Jørgens vei nr. 2, 4, 6, 8, 14, 49-55, 57, 59, 61, 75-77:   

Våre erfaringstall tilsier at etablering av infrastruktur og en stk dobbel frittstående ladestasjon 
på nevnte parkeringsområder fra respektive bygning koster rundt ca. kr. 100 000,- inkl. mva. 
pr. område inklusive gravearbeider. 
 

6.6.2 St. Jørgens vei nr. 41-47: 

Våre erfaringstall tilsier at etablering av infrastruktur og to stk. doble frittstående 
ladestasjoner på nevnte parkeringsområder fra respektive bygning koster rundt ca. kr. 150 
000,- inkl. mva. pr. område inklusive gravearbeider. 

6.6.3 St. Jørgens vei nr. 67-68 på den store p-plassen ved transformator: 

Våre erfaringstall tilsier at etablering av fem stk. doble frittstående ladestasjoner på nevnte 
parkeringsområde, fra trafo og med nytt sikringsskap, koster rundt ca. kr. 250 000,- inkl. mva. 
inklusive gravearbeider og reasfaltering. 

6.6.4 St. Jørgens vei nr. 10,12 og 14: 

Våre erfaringstall tilsier at etablering av infrastruktur og to stk. enkle ladestasjoner i nevnte 
garasjer koster rundt ca. kr. 25 000,- inkl. mva. pr. garasje pr. bygning. 
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7. Annet 

7.1. Økonomi 
Etablering av ladesystemer vil være en kostnad som må dekkes av fellesskapet. Strømforbruk 
og eventuelle andre kostnader som for eksempel service og vedlikehold må dekkes av den som 
leier/bruker parkeringsplassen. OBOS Prosjekt anbefaler en fast sum, for eksempel 300-400 kr. 
per måned til strøm og vedlikehold. Dette kommer i tillegg til øvrige kostnader forbundet med 
parkering. 

7.1.1 Fjernavlesing og administrasjon 

Det finnes automatiske løsninger for å administrere fakturering av strømforbruk for den enkelte 
bruker (smartanlegg).  
 
Det anbefales at forespørsler til entreprenører inkluderer en post for tilbud på fjernavlesing og 
fakturering. Boligselskapet kan her i mange tilfeller ilegge en servicekostnad pr. kWh for 
vedlikehold av ladestasjon.  
 

7.2. FDV 
Krav til kontroll og tilsyn er beskrevet i punkt 4.3. Intervaller beskrevet under gjelder 
ladepunkter som ikke er tilgjengelige for allmennheten. 
 
For alle typer elektriske anlegg plikter eier å påse at anlegget er sikkert. For å sikre dette bør 
det gjennomføres periodisk kontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene. Dette gjelder 
ikke bare ladepunkter for elbiler. Vi anbefaler generelt en kombinasjon av jevnlig dokumentert 
egenkontroll og ekstern kontroll. Ekstern kontroll utføres av en elektroentreprenør 
(elektrikerfirma) i henhold til NEK 405:2015 El kontroll i bolig og næringsbygg. Anbefalt intervall 
er hvert femte år.  
 
For egenkontroll bør boligselskapet ha sjekklister for jevnlig ettersyn av det elektriske anlegget. 
Slik løpende internkontroll kan utføres av vaktmester. Dersom rutinene for internkontroll er 
gode blir kostnadene ved periodisk kontroll mindre.  
 
Ved etablering av ladepunkter, vil disse måtte inngå i boligselskapets internkontroll og omfattes 
av periodisk kontroll og ettersyn, uavhengig av hvem som eier eller har betalt for ladeboksen. 
Egenkontroll av utendørs ladepunkter bør foretas hver tredje måned.  

7.3. Verdi på boliger og garasjeplasser 
OBOS Prosjekt AS har ikke grunnlag for å hevde at å åpne for å etablere ladepunkter for elbiler 
vil øke verdien på leiligheter i boligselskapet. Det er likevel grunn til å tro at enkelte vil oppfatte 
boligene som mer attraktive hvis denne muligheten er tilstede. Meglerbransjen melder om 
økende etterspørsel etter lademulighet for elbiler. 
 
Da utbygging av lademuligheter for gateparkering er kostbart er det er mulig at etterspørsel 
etter faste parkerings- og garasjeplasser vil øke med økt utbredelse av elbiler. Dette kan 
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forsterkes av at flere norske politikere har signalisert at tilrettelegging for lading på 
gateparkering ikke blir en prioritert offentlig oppgave i årene fremover.  

7.4. Utviklingen videre 
Antall elbiler på norske veier har økt enormt de siste årene. Dette er et resultat av politisk 
styring og teknisk utvikling. Det er ingen grunn til å tro at denne trenden vil avta. Det siste årene 
har også ladbare hybridbiler kommet for fullt. Norges største bilkonsern, MøllerGruppen, anslo 
i 2015 i sin prognose for 2020 at halvparten av bilene de selger da vil være ladbare. Av dette vil 
ladbare hybridbiler utgjøre 35 prosent. Offentlig statistikk for bilsalg i 2017 viser at omtrent 37 
% av alle solgte biler i Norge er ladbare. 
 
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har uttalt at han tror elbiler vil utkonkurrere vanlige biler 
innen 2027. Lignede uttalelser har kommet fra andre.  Særlig Tony Seba har markert seg sterkt 
i debatten med sine spådommer om at elbiler innen kort tid vil bli så billige i innkjøp og drift at 
de vil bli foretrukket av de fleste forbrukere.  Tony Seba foreleser blant annet ved Stanford 
University.  
 
OBOS Prosjekt har ikke grunnlag for å mene noe om disse spådommene vil slå til. Elbilenes 
utbredelse er drevet av politisk press og teknisk utvikling. Per i dag ser begge disse faktorene 
ut til å lede mot flere elbiler. Vi antar derfor at behovet for lading av elbiler i boligselskaper vil 
øke betydelig i årene fremover.  
 


