
 

Side 1 

Vedlegg til kontrakt for ladepunkt – Informasjon om fremtidig 

løsning for lading 

Introduksjon: 

Det elektriske anlegget i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 er dessverre ikke dimensjonert for 

lading av biler. Konsekvensen av å installere ladekurser ble ikke tilstrekkelig utredet da 

ordningen ble innført i 2014, og tilgjengelig ekstrakapasitet i eltavlene som ble lagt inn av 

entrepenør for fremtidig økning av forbruk i leilighetene er nå stort sett tatt i bruk til lading av 

biler.  

Mangel på kapasitet til lading av biler er tatt opp som mangel mot utbygger, med basis i krav 

i reguleringsplanen. Avklaring rundt denne reklamasjonen vil sannsynligvis ta lang tid da det 

er kostnader i millionklassen forbundet med å øke kapasiteten i vårt elektrisitetsnett 

tilstrekkelig til en storskala ladekapasitet i garasjen. 

Ordning for installasjon av ladepunkter som var på plass fram til våren 2016 ville medført at 

kun et fåtall plasser i garasjen kunne få ladepunkt. Styret anser at ytterligere tillatelser til nye 

ladepunkter i henhold til den tidligere avtalen vil føre til kapasitetsproblemer i hovedtavlene, 

overbelastning, og potensielt brann. Avtalen ble derfor trukket tilbake fra hjemmesiden våren 

2016, og det har siden ikke vært tillatt å sette opp nye ladepunkter. 

Oppsetting av ladepunkt er ikke en rettighet i et sameie, men snarere et gode som 

sameiet kan innvilge der dette er teknisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Ikke alle 

parkeringsplasser hos oss har enkel tilgang til eltavler, noe som kan gjøre en slik 

installasjon kostbar.  

Eierskap eller kjøp av ladbar bil utløser ingen rett til å koble til et nytt ladepunkt, og 

man kan heller ikke forvente at tilkobling av nytt ladepunkt vil være mulig i fremtiden. 

Veien videre: 

Styret mener at det bør installeres et felles system for styring av lading i garasjen som kan 

sørge for å fordele tilgjengelig ladekapasitet på en rettferdig måte mellom alle som har ønske 

om å lade sin egen bil. Dessverre vil en slik løsning på grunn av tilgjengelig strømkapasitet 

aldri kunne være fullgod for de som har stort ladebehov, men målet må være å ha 

tilstrekkelig kapasitet til å kunne lade for et gjennomsnittlig forbruk. Markedet for 

ladesystemer er under rask utvikling, og den løsningen som er best for vår bygningsmasse 

og behov må identifiseres. 

Frem til nytt system er utredet vil det være mulighet for å koble til noen flere ladestasjoner 

med tilhørende begrensninger i bruk av ladepunktet. På den måten vil man kunne utnytte 

tilgjengelig kapasitet på tidspunkt av døgnet der forbruket i leilighetene er lavt1.  

  

                                                                 
1 https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_200806/ericson.pdf angir at for husholdningskunder vil forbruket 

på ukedager stige betydelig etter kl.6 og fram til kl. 8, og deretter holde seg høyt fram til rundt kl.23. I helger vil 
forbruket øke noe senere på morgenen. 
 

https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_200806/ericson.pdf
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Styret vil med denne ordningen gjøre det mulig for de som ønsker å foreta tilstrekkelig 

opplading2 for normal daglig bruk av kjøretøyet3.  

Dersom det er behov for ytterligere ladekapasitet må man benytte offentlig tilgjengelige 

hurtigladere i nærområdet (Circle K, Telenor Arena), ladere på arbeidsplassen og lignende. 

Det er viktig å merke seg at utstyr som nå monteres muligens ikke kan brukes i et nytt 

ladesystem, og dette utstyret vil i så fall ikke bli erstattet av sameiet. For å være sikker på å 

unngå eventuelle ekstra utgifter rundt dette må man avvente å installere ladepunkt til det nye 

systemet er på plass. 

Det er svært viktig at tidspunkt for lading og maksimal ladestrøm etterleves av alle som nå 

setter opp ladepunkter. Konsekvens av brudd på kontraktens betingelser vil være problemer 

med elnettet i sameiet (hovedvern og sikringer som slår ut), varmgang og potensielt brann i 

elanlegget. Det er store strømstyrker som brukes ved lading av bil, og alle med ladepunkt må 

utvise nødvendig aktsomhet.  

Merk at det ved bruk av såkalt Schuko-støpsel (vanlig jordet støpsel) er det i henhold til 

NEK:400 2014 maksimalt tillatt med 10A kurs. Kontinuerlig belastning over 80% av kursens 

kapasitet er ikke tilrådelig. 

Antatt kapasitet for lading av elbiler er angitt i tabellen nedenfor. Når denne kapasiteten er 

utnyttet vil det ikke bli inngått flere kontrakter av denne typen for ladepunkter i garasjen.  

Styret vil følge opp ladepunkter i garasjen nøye. Styret vil i tiden fremover også jobbe med å 

fremlegge forslag på et nytt styrbart ladesystem for et sameiermøte, der fokus vil være på en 

løsning med tilstrekkelig lademulighet og kapasitet for fremtiden. 

 

Fornebu, 25.10.2016 

Styret, Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

 

  

                                                                 
2 Moderne ladbare biler har batterikapasitet fra 5-6 kWt og opp til 100 kWt. For å drive en bil med elmotor trengs i 
størrelsesorden 1,5 - 2 kWt per 10 km. En daglig kjørelengde på 40 km krever da 6 - 8 kWt, eller en ladetid på 
omkring 4 timer ved 8A ladestrøm. Dersom man lader i 7 timer (fra kl.23.00 til 06.00) er det mulig å oppnå 13 kWt 
eller omkring 60 - 80 km rekkevidde. Kapasiteten som tillates i den nye kontrakten anses derfor å være 
tilstrekkelig for de fleste i hverdagen.  
 
3 Lading av elbiler og bybridbiler håndteres på samme måte i kontrakten. En hybridbil har et betydelig ladebehov 
som krever tilsvarende strømkapasitet under lading som en elbil. En Passat 2016 hybrid har et batteri på 9 kWt, 
som tar omkring 5 timer å lade på 8A ladestrøm. 
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Kapasitet i elsystemet: 

Tavle i 
garasje 

Hoved- 
vern 

Antatt tilgjengelig 
ladestrøm natt (50%) 

Antall 
eksisterende 
ladepunkter  

Allerede 
Installert 
ladestrøm  

Antatt antall 
tilgjengelige 
ladepunkter (8A) 

HF 432.87U1.01 260A 130A 7 108A 2 

HF 432.87U1.02 160A 80A 7 89A 0 

HF 432.87U1.03 160A 80A 3 36A 4 

HF 432.87U1.04 260A 130A 6 94A 4 

 

Noen av de eksisterende ladepunktene i garasjen er installert med for høy kapasitet. Styret 

vil følge opp dette, noe som kan gi noen få ekstra ladepunkter i forhold til det som er angitt 

ovenfor. 

Merk: Antatt tilgjengelig ladestrøm på 50% av hovedvern er basert på kurver for 

sommerhalvåret som angitt i grafen under, der det er i størrelsesorden 50-70% forskjell på 

last natt og last dag. Styret avventer også resultater fra effektmålinger som vil kunne føre til 

justering av antall tilgjengelige ladepunkter. 

Lastkurve i norsk strømforsyning: 

 

Kilde: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_200806/ericson.pdf 

Lasten i sameiet er antatt å være noenlunde likt lasten i sommerhalvåret, da vår primære 

oppvarmingskilde er fjernvarme. 

Nyttig lesestoff: 

● http://ffd.sc.kq.no/nelfo/elsikkerhet/dok/Elbil_installatoer.pdf 

● http://elbil.no/lading/slik-lader-du-din-elbil/ 

https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_200806/ericson.pdf
http://ffd.sc.kq.no/nelfo/elsikkerhet/dok/Elbil_installatoer.pdf
http://elbil.no/lading/slik-lader-du-din-elbil/
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● http://www.ladestasjoner.no/ladehjelpen/praktisk/52-lading-av-elbiler-og-sikkerhet 

● http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/elbil/lading-av-elbil-dette-kan-vaere-

farlig/a/23496560/ 

● http://www.ladestasjoner.no/hurtiglading/hurtigladekartet 

● http://www.salto.no/ladeprodukter/ladestasjoner 

● https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_200806/ericson.pdf 

http://www.ladestasjoner.no/ladehjelpen/praktisk/52-lading-av-elbiler-og-sikkerhet
http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/elbil/lading-av-elbil-dette-kan-vaere-farlig/a/23496560/
http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/elbil/lading-av-elbil-dette-kan-vaere-farlig/a/23496560/
http://www.ladestasjoner.no/hurtiglading/hurtigladekartet
http://www.salto.no/ladeprodukter/ladestasjoner
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_200806/ericson.pdf

