
 

 

Produktspesifikasjon Hjemmelader 

Pakke 1 – Trygg og effektiv 

1. Pakkens innhold 

Hjemmelader og standard installasjon av hjemmeladeren. 

2. Hjemmeladeren 

16 A hjemmelader. Hjemmeladeren har mulighet for kommunikasjon via WiFi. Ladekapasitet 3,6 kW. 

3. Standard installasjon 

3.1 Forutsetninger 

Standard installasjon forutsetter at Kjøperen har kapasitet og plass til 1 stk. sikring og 1 stk. 
jordfeilbryter klasse B fastmontert i eksisterende sikringsskap. Kjørelengden for Installatøren 
overstiger ikke avstanden i standard installasjon. Det brukes ikke mer kabel og det skal ikke borres 
gjennom flere vegger enn angitt i standard installasjon. Dersom installasjonen krever tillegg utover 
standard installasjon, kan det komme et tillegg i prisen, punkt 3.3. Graving og kostnader iht. TEK10 er 
ikke inkludert. 

3.2 Standard installasjon 

Standard installasjon inneholder 1 stk. (inntil) 20 A sikring og 1 stk. jordfeilbryter klasse B. 10 meter 
(inntil) 4 mm2 kabel. Inntil 25 km kjøring tur/retur. Boring gjennom 2 trevegger og montering, testing 
og klargjøring av laderen. 

3.3 Tillegg 

Dersom det kreves tillegg til standard installasjon skal dette avtales mellom Kjøper og Installatør. 
Kjøper må godkjenne eventuelle tillegg før installasjonen starter. Tilleggene vil bli fakturer sammen 
med Kjøpesummen, ref. Standardvilkår. Prisliste for eventuelle tillegg finner du på 
fortum.no/hjemmelading/vilkar. Tillegg som ikke er spesifisert på denne listen anses ikke å være en 
del av Leveransen og omfattes ikke av Standardvilkår for kjøp av hjemmelader. 

Pakke 2 – Raskere lading 

1. Pakkens innhold 

Hjemmelader og standard installasjon av hjemmeladeren. 

2. Laderen 

32 A hjemmelader. Hjemmeladeren har mulighet for kommunikasjon via 4G. Kan også fås i en 
rimeligere variant med WiFi. Ladekapasitet 7,4 kW. 

3. Standard installasjon 

3.1 Forutsetninger 

Standard installasjon forutsetter at Kjøperen har kapasitet og plass til 1 stk. sikring og 1 stk. 
jordfeilbryter klasse B fastmontert i eksisterende sikringsskap. Kjørelengden for Installatøren 
overstiger ikke avstanden i standard installasjon. Det brukes ikke mer kabel og det skal ikke borres 
gjennom flere vegger enn angitt i standard installasjon. Dersom installasjonen krever tillegg utover 
standard installasjon, kan det komme et tillegg i prisen, punkt 3.3. Graving og kostnader iht. TEK10 er 
ikke inkludert. 

 



 

 

3.2 Standard installasjon 

Standard installasjon inneholder 1 stk. (inntil) 32 A sikring og 1 stk. jordfeilbryter klasse B. 10 meter 
(inntil) 6 mm2 kabel. Inntil 25 km kjøring tur/retur. Boring gjennom 2 trevegger og montering, testing 
og klargjøring av laderen. 

3.3 Tillegg 

Dersom det kreves tillegg til standard installasjon skal dette avtales mellom Kjøper og Installatør. 
Kjøper må godkjenne eventuelle tillegg før installasjonen starter. Tilleggene vil bli fakturer sammen 
med Kjøpesummen, ref. Standardvilkår. Prisliste for eventuelle tillegg finner du på 
fortum.no/hjemmelading/vilkar. Tillegg som ikke er spesifisert på denne listen anses ikke å være en 
del av Leveransen og omfattes ikke av Standardvilkår for kjøp av hjemmelader. 

Pakke 3 – Lade to biler på én gang 

2 x 16 A lader og standard installasjon av hjemmeladeren. 

2. Laderen 

2 x 16 A hjemmelader. Laderen har mulighet for kommunikasjon via 3G. Ladekapasitet 3,6 kW ved 
lading av to biler. 

3. Standard installasjon 

3.1 Forutsetninger 

Standard installasjon forutsetter at Kjøperen har kapasitet og plass til 2 stk. sikring og 2 stk. 
jordfeilbryter klasse B fastmontert i eksisterende sikringsskap. Kjørelengden for Installatøren 
overstiger ikke avstanden i standard installasjon. Det brukes ikke mer kabel og det skal ikke borres 
gjennom flere vegger enn angitt i standard installasjon. Dersom installasjonen krever tillegg utover 
standard installasjon, kan det komme et tillegg i prisen, punkt 3.3. Graving og kostnader iht. TEK10 er 
ikke inkludert. 

3.2 Standard installasjon 

Standard installasjon inneholder 2 stk. (inntil) 16 A sikring med jordfeilbryter klasse A. 2 x 10 meter 
(inntil) 4 mm2 kabel. Inntil 25 km kjøring tur/retur. Boring gjennom 2 trevegger og montering, testing 
og klargjøring av laderen. 

3.3 Tillegg 

Dersom det kreves tillegg til standard installasjon skal dette avtales mellom Kjøper og Installatør. 
Kjøper må godkjenne eventuelle tillegg før installasjonen starter. Tilleggene vil bli fakturer sammen 
med Kjøpesummen, ref. Standardvilkår. Prisliste for eventuelle tillegg finner du på 
fortum.no/hjemmelading/vilkar. Tillegg som ikke er spesifisert på denne listen anses ikke å være en 
del av Leveransen og omfattes ikke av Standardvilkår for kjøp av hjemmelader. 


