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Lading av elbil
DESTINASJON

OFFENTLIG
HJEMME

Hjemme

Destinasjon

Offentlig

Mesteparten av elbilladingen foregår
hjemme, for elbilister som har mulighet
til å lade hjemme, eller på parkeringsområdet til borettslaget. Fortum Charge &
Drive tilbyr ladeløsninger for elbil til boligeiere og borettslag. Ladeboksene kan
håndteres av boligeieren, borettslaget
eller en tjenesteleverandør, for eksempel
Fortum Charge & Drive.

Egnede steder for lading av elbil er for eksempel kjøpesenter, parkeringsplasser,
kinoer, hoteller og offentlige parkeringsplasser, eller arbeidsplasser. På disse stedene kan du vanligvis lade elbilen din hvis
du er kunde, gjest eller ansatt. Avhengig
av sted kan disse laderne driftes av tjenesteleverandører som Fortum Charge &
Drive, eller eieren av stedet.

Offentlige elbilladere er tilgjengelig for
alle elbilister. De er ofte plassert nær bensinstasjoner og langs motorveier sammen
med andre tjenester, som for eksempel
restauranter, butikker og forhandlere. Offentlige ladenettverk driftes av forskjellige
leverandører (for eksempel Fortum Charge
& Drive). Offentlige ladesteder som driftes
av forskjellige tjenesteleverandører er ofte
samlet i én tjeneste, for eksempel Plugsurfing, slik at du enkelt kan finne og betale
for elbillading lokalt og internasjonalt.

Ladehastigheter og ladetyper



Typer kontakter
AC

DC

Lader til 80% på 3 – 10 timer

Lader til 80% på 15 – 45 minutter
VISSTE DU AT

SCHUKO

TYPE 1

TYPE 2

CCS

CHADEMO

TESLA SC

!

Selv om laderen kan levere en høy
ladestrøm, er det bilen som avgjør
hvor raskt batteriet kan lades.
Tiden det tar å lade batteriet
er en kombinasjon av mange
variabler, for eksempel:
•effekten som er
tilgjengelig fra laderen,
•omformeren i bilen
•hvor fullt batteriet er
når ladingen starter

!

ADVARSEL!
Husholdningskontakter (Schuko) er ikke designet for å levere store mengder
strøm over lang tid til elektriske kjøretøy. Å lade en elbil på en husholdningskontakt kan i verste fall føre til brann, og må derfor bare gjøres i nødstilfeller.

•batteritemperaturen.

LADEHASTIGHETER OG LADETYPER

AC-lading vs. DC-lading
Vekselstrøm (AC)

Likestrøm (DC)

- Ombordlader

- Batteristyresystem

hurtigladestasjon
(DC)

- Li-ion-batteri

Alle elbiler har en ombordlader, men
ladingen begrenses av størrelsen på denne.

DC-ladere med høy spenning kan
mate mye strøm direkte til batteriet.

Ladetider
Det finnes et stort utvalg ladere som er
designet for et tilsvarende stort utvalg
formål, fra hjemme- og kontorladere til
kommersielle ladere med høy effekt. Tiden det tar å lade bilen avhenger av mange ting, for eksempel hvor fullt batteriet
er når du starter ladingen og batteritemperatur.

Tabellen nedenfor kan gi deg en idé om
hvor lang tid det tar å lade batteriet fra
tomt til 80 prosent.

Effekt

Ladetid (0-80%)

Km

350 kW (DC)

20 minutter

550 km

50 kW (DC)

45 minutter

200 km

22 kW (AC)

2 timer

200 km

av tiden.

11 kW (AC)

4 timer

200 km

Bilen din er parkert hjemme
eller på jobb i snitt

7 kW (AC)

6 timer

200 km

3,7 kW (AC)

10 timer

550 km


VISSTE DU AT
Den gjennomsnittlige
personbilen står parkert

95%
12 timer
per dag!

Hjemmelading
Enebolig
Det er mulig å lade en elbil fra et vanlig strømuttak, men det anbefales bare som en midlertidig løsning eller nødløsning. Profesjonelt installerte hjemmeladere er den tryggeste måten å lade
bilen hjemme. Ikke bare er laderne tryggere og raskere. Når de er
tilkoblet nettet kan de også programmeres og fjernstyres, slik at
du kan kontrollere forbruket og planlegge ladetidspunkt når det
passer best for deg. Dette er spesielt praktisk for å unngå topper
i strømforbruket hjemme, for eksempel når du bruker komfyren,
tørketrommelen og elbilladeren samtidig, fordi dette kan føre til
at sikringene overbelastes.


HJEMMELADING MED
FORTUM CHARGE & DRIVE




Bestill hjemmelader fra fortum.no/hjemmelading

Raskere
Tryggere
Fjernstyrt
Kostnadseffektivt

Borettslag
Borettslag tilbyr ladeløsninger slik at de kan kontrollere strømforbruket for hver enkelt boligenhet. Ladeløsninger for elbiler
i borettslag kan ettermonteres ved eksisterende parkeringsplasser og selvsagt inkluderes i nye byggeprosjekter. Borettslag trenger bare å klargjøre parkeringsområdet for elbiler – noe
som betyr at de bestiller en befaring og bestemmer seg for en
leverandør av systemer for lading. Alle disse tjenestene får du så
klart av Fortum Charge & Drive.
Hver enkelt beboer kan bestille ladeløsningen som passer best
til sitt behov. Montering, fakturering og kontroll administreres av
Fortum Charge & Drive, uten ekstra kostnader for borettslaget.


Fortums ladeløsninger
for borettslag:
 Risikofritt
 Kostnadseffektivt
 Ingen andre enn de som vil ha
tjenesten betaler for den
 Detaljert forbrukshistorikk
 Vi gjør alt arbeidet
 Ingen ytterligere utgifter
for borettslaget

Bestill hjemmelader fra fortum.no/hjemmelading



Borettslag
Borettslaget trenger bare gjøre to ting:

1

Befaring

2

Klarert for elbiler

• Statusrapport

• Forslag akseptert

• Forslag til klargjøring

• Modem installert

• Ingen kjøpetvang

• Ingen ytterlige kostnader for borettslaget

Befaring

Rapport

Befaring er når vi kontrollerer det fysiske stedet. Under befaringen ser vi for eksempel på den eksisterende elektriske
kablingen, tilkoblingen til det elektriske nettet, grunnleggende informasjon om borettslaget, byggeår, antall parkeringsplasser og alle de nødvendige tekniske detaljene. Vi
undersøker også stedet for å få informasjon eller detaljer
som kan være relevant for installatørene. Under befaringen anbefaler vi at et styremedlem fra borettslaget eller
eiendomsforvalter også med, slik at de kan stille spørsmål
umiddelbart og sørge for at kommunikasjonen er åpen under hele prosessen.

Resultatet av befaringen er anbefalingene for det som må
gjøres videre. Vi informerer deg om hva som kan gjøres
med den eksisterende kablingen og/eller kommer med
forslag til oppgraderinger (hvis ønskelig), og hva som kan
oppnås på forskjellige investeringsnivåer. Ofte trengs ikke
noe å gjøres. Av og til er det for eksempel behov for oppgradering av hovedsikringer eller tilleggskabling. Den nøyaktige prisen avhenger alltid av arbeidet som er nødvendig. Fortum tilbyr også dette arbeidet hvis ønskelig.

VISSTE DU AT
Parkeringsanleggene til de
fleste borettslag krever som
regel ikke større utbedringer
for å bli klare for elbillading.
Om større utbedringer
kreves for å gjøre
borettslaget ladeklart, kan
det hende du kan søke om
statlige støtteordninger.
Du kan bestille befaring
fra Fortum selv om du ikke
bestiller ladeløsning fra oss.

Klarert for elbiler

Finn ut hva du foretrekker

Borettslaget er klar for elbiler når befaringen er fullført og leverandøren
(det er oss) er valgt. Borettslaget bestiller modemet. Du må bestille modemet, slik at du han få nøyaktige data om strømforbruket og lastbalansering på hver enkelt parkeringsplass. Finsk lov krever også strømmåling fra hver enkelt parkeringsplass, så denne typen løsning er nødvendig
uavhengig av hvilken leverandør som velges.

Alt er mulig, og noen ønsker kanskje raske ladere med 11 kW mens andre
er fornøyd med 3,7 kW. Vanligvis kan hjemmelading ta 8–12 timer når bilen ikke brukes (om natten). Det er derfor sjelden behov for å lade 100% på
fire timer hjemme når dette også kan gjøres på offentlige ladestasjoner.

Hva med lastbalansering?
Lastbalansering er en viktig del av lading av elbiler, og dette er inkludert
i løsningen som vi leverer når vi gjøre parkeringsplassene klare for elbil.
Det eneste borettslaget trenger å gjøre er å bestemme den maksimale
kapasiteten for elbillading som de vil tilby hver enkelt beboer (3,7 kW er
ganske vanlig), og vi tar oss av resten.


Når borettslaget er klar for elbiler, trenger ikke
borettslaget gjøre noe mer, og ingen andre
kostnader vil forekomme. Etter dette må hver enkelt
beboer kontakte oss for å velge pakken de vil ha
som passer best til deres ladebehov.

Leasing av elbil
Hvis du leaser en bil, har du kanskje begrensede eller ubegrensede bilfordeler.
Ubegrensede fordeler betyr at arbeidsgiver betaler alle bilutgiftene, inkludert
drivstoff (i dette tilfellet strøm). Begrensede fordeler betyr at du betaler
minimum for drivstoffet (eller strøm).

Ubegrensede fordeler
Fortum tilbyr løsninger for flåtestyring av leasingbiler for lading av elbiler, til leasingselskaper.
Hvis leasingplanen er ubegrenset (inkluderer all
strøm), gir leasingleverandøren informasjon om
hvordan du kan få hjemmelader samt kontorlading og/eller offentlig lading.
Det er lurt å huske på at ubegrensede fordeler
inkluderer hjemmestrømmen som kreves for
å drifte bilen, men ikke nødvendigvis kostnadene for montering av laderen hjemme. I slike
situasjoner tilbyr Fortum de samme pakkene
for hjemmelading som er tilgjengelig for alle
våre kunder. Imidlertid mottar leasingselskapet
strømkostnadene, og føreren betaler den månedlige avgiften for den fysiske laderen



Begrenset fordel
Hvis leasingbilen leveres med begrensede fordeler, kan du bestille pakken for hjemmelading
som passer best til dine behov.

Spørsmål å stille til leasing
selskapet hvis du vurderer
å lease en elbil:
• Følger det med hjemmelader
og montering i pakken?
• Er lading på offentlige nett
(for eksempel Plugsurfing eller
Fortum Charge & Drive)
inkludert i pakken?

ELBILLADING:

FLEIP ELLER FAKTA?

?

Du må være strømkunde hos
Fortum for å bestille hjemmelading fra Fortum Charge &
Drive.



Du må ha tillatelse fra
borettslaget hvis du vil lade
elbilen på parkeringsplassen
din.



?

Du kan lade bilen fra et vanlig
strømuttak



?

Jeg kan ikke kjøpe elbil fordi
jeg bor i et leilighetskompleks
uten permanent parkeringsplass.

?

FLEIP
• Du kan bestille tjenester for hjemmelading fra Fortum selv om borettslaget eller
eneboligen har en strømkontrakt med en annen leverandør.

DET VARIERER
• Hvis du lader elbilen med strøm fra borettslaget (for eksempel fra bilvarmerstolper på parkeringsplassen), må du be om tillatelse* fra borettslaget.
• Hvis borettslaget allerede er klarert for elbiler, trenger du ikke be om tillatelse,

bare bestille pakken du ønsker fra Fortum.



FAKTA
• Det er mulig å lade elbilen fra et vanlig strømuttak, men det anbefales bare i
nødstilfeller fordi det utgjør en sikkerhetsrisiko.

FLEIP
• Det er heller ikke så mange personer som kjøper biler med forbrenningsmotor
som har en bensinstasjon i garasjen.
• Hvis du ikke har anledning til å montere hjemmelader, kan du lade når du er på

kino, handler, er på jobb eller tar en kaffe ved en hurtiglader.

?

Jeg kommer til å betale for
strømforbruket til naboene



?

Det vil være store kostnader
for borettslaget



?

Jeg må binde meg i lang tid til
Fortum hvis jeg vil ha en hjemmelader for elbil



?

Lading av elbiler tar for lang
tid



FLEIP
• Hver enkelt beboer betaler for sin egen lading.

FLEIP
• Mange borettslag trenger bare å betale for modemet. Investeringene kan
også være statlig støttet.

FLEIP
• Du kan kansellere når som helst

FLEIP
• Elbilen din lades stort sett når du gjør noe annet. Som for eksempel å sove,
se en film, spise lunsj. Sånn sett merker du ikke noe til at den lader i det hele
tatt.

SPØRSMÅL?
Hvis du har spørsmål knyttet til laderen, eller om lading generelt, kan du
kontakte Fortum Charge & Drive.
Ring 21 49 69 10
eller eller mail oss på
Chargedrive.no@fortum.com
Vi kan også kontaktes på Facebook:
facebook.com/fortumnorge

