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SVAR: SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) - STØTTE TIL OPPRETTELSE AV 

LADEPLASSER I BORETTSLAG 

 
Jeg viser til spørsmål fra Ivar Johansen (SV) 24.5.2017 vedrørende El-bil ladestasjoner med 

tilstrekkelig kapasitet, og mitt foreløpige svar 14.6.2017. I et oppsummerende spørsmål skriver 

Johansen:  

 

«Jeg vil tro at kommunens mål bør være å komme dit at innbyggerne over hele byen snarest har 

tilgang til nettstasjoner med to forskjellige spenningsnivåer; 230 volt og 400 volt, og at dette leveres 

og bekostes av nettselskapet. Hvordan ser byrådet på dette?»  

 

Jeg mener at målet for Oslo kommune bør være at det tilrettelegges med egnede 

ladestasjonsmuligheter slik at flest mulig innbyggere kan bruke el-bil som det foretrukne bil-

alternativet i Oslo. Hvordan dette bør gjøres har imidlertid flere sider og jeg redegjør for dem 

nedenfor. Kommunen har ulike virkemidler for å nå et slikt mål, og jeg er opptatt av at det skal 

skje på en måte som er best for miljøet, er energieffektivt, samfunnsøkonomisk rasjonelt, og 

brukervennlig for byens borgere. Svaret er utarbeidet sammen med byråden for miljø og 

samferdsel. 

 

 

1. Nettstasjoner med to forskjellige spenningsnivåer, 230 volt og 400 volt, skal leveres og 

bekostes av nettselskapet.  

 

Hafslund er i dag eier av nettet i hele Oslo og Akershus og har enerett på dette. Hafslund kan 

levere nettstasjoner med forskjellige spenningsnivåer, - 230 V og 400 V-, til alle brukere som 

ønsker det. Det er mulig å få installert en el-tavle med høyere spenning enn det som er vanlig  

(230 V), men det følger av regelverket for nettselskapene fastsatt av Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) at kostnaden for å gjøre dette (anleggsbidraget) skal dekkes av brukeren.  

 

NVEs regelverk er utformet på denne måten for å sikre at utbyggingen av strømnettet gjøres 

samfunnsøkonomisk rasjonelt, er effektivt og ikke overdimensjoneres. En overdimensjonering av 

strømnettet blir dyrt for samfunnet og medfører høyere strømtariffer enn nødvendig som belastes 

alle brukerne.  Alle nettselskap plikter etter regelverket å tilby dem som etterspør nettjenester 

ikke-diskriminerende og objektive tariffer og vilkår. Tariffene kan differensieres etter objektive og 

kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold, men kan ikke differensieres ut fra hva 
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kunden bruker strømmen til. Dersom et nettselskap skulle tilby «spesialtariffer» til ladepunkter, er 

dette å anse som et brudd på forskriftene.  

 

Det vil derfor være i strid med gjeldende regelverk dersom nettselskapet (Hafslund) skal bekoste 

tilgang til nettstasjoner med flere spenningsnivåer for å oppnå en målsetting om egnede 

ladestasjonsmuligheter til alle innbyggere i Oslo.  

 

2. Hvordan kan Oslo kommune på en formålstjenlig måte tilrettelegge for at innbyggerne 

tar i bruk egnede ladestasjonsmuligheter for el-bil. 

 

Oslo kommune har vedtatt en klima- og energistrategi med ambisiøse målsettinger. 

Klimagassutslippene skal reduseres med 50 % innen 2020 og 95 % innen 2030.   

Store deler av dette skal skje gjennom en elektrifisering av transportsektoren. Det er også et mål å 

redusere det samlede energiforbruket ved smartere bruk av energiløsninger.  

Kommunen skal samarbeide med næringslivet o.a. for å utvikle og sette i verk gode 

klimaløsninger, og kommunen har gjennom Klima- og energifondet virkemidler og 

støtteordninger som kan gi insentiver til slike løsninger. Etablering av ladestasjoner med 

tilstrekkelig kapasitet kan være et slikt tiltak.  

 

Hvordan byrådet skal tilrettelegge for at innbyggerne får egnede ladestasjonsmuligheter for el-bil 

mener jeg kan utledes fra klimastrategien. Jeg mener kommunen bør samarbeide med næringslivet 

o.a. om egnede løsninger for ladepunkter, og bruke klimafondet til å gi brukerne økonomiske 

insentiver til ta disse ladeløsningene i bruk. Det er etter mitt skjønn en bedre og mer farbar vei enn 

løsningsforslaget i punkt 1. Jeg skal utdype dette nedenfor. 

 

Hafslund Nett har store ambisjoner om å bidra til at Oslo kommune når sine klimamål gjennom å 

tilrettelegge for elektrifisering av transportsektoren. En viktig del av Hafslunds arbeid er å være 

rådgivere for alle som ønsker å etablere ladepunkter, det være seg i eneboliger eller fellesanlegg i 

sameier og borettslag. Det er for tiden betydelig interesse for etablering av slike ladepunkter for 

ladbare biler, og Hafslund Nett opplever at stadig flere borettslag ønsker og legger til rette for 

mulighet for lading for alle beboere. Det er utviklet kommersielle løsninger med smart ladestyring 

for å redusere behovet for elektrisk kapasitet i garasjeanleggene, samtidig som løsningene gir nok 

ladekapasitet til alle. Kommunen har her en viktig og profesjonell næringslivspartner i Hafslund 

Nett som vi bør benytte. 

 

Slik jeg leser spørsmålet fra Ivar Johansen (SV) dreier saken seg om hva byrådet vil gjøre for at 

ladepunkter med høy ladehastighet gjøres tilgjengelig for innbyggere over hele byen.  

 

Det er hovedsakelig definert 3 nivåer for ladehastighet (effektuttak) i Norge:  

• Basislading: Opp til 7 kW effektuttak  

• Semi-hurtiglading: Mellom 7 og 22 kW effektuttak  

• Hurtiglading: 22 kW eller høyere effektuttak  

 

Det er lettere å oppnå høyere ladehastighet (effektuttak) med et 400 volts anlegg enn med et 230 

volts anlegg.   

 

Min vurdering er at kommunen bør legge til rette for en ladehastighet som er hensiktsmessig for 

bruken ved det enkelte ladepunkt. Gjelder ladepunktet for eksempel taxiholdeplasser, varelevering 

til næringsvirksomhet, energisatsjoner (bensinstasjoner) eller liknende der ladeperioden skal være 

så kort som mulig, bør strømnettet legge til rette for semi-hurtiglading eller hurtiglading. Når det 
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gjelder personbiler vil hovedandelen av lading finne sted på ladepunkter tilknyttet boligen der 

bilen står parkert over lengre tid. Når kjøretøyet står parkert over lengre tid er det ikke behov for 

hurtig eller semi-hurtig lading. Av den grunn er det ikke hensiktsmessig eller samfunnsøkonomisk 

gunstig å bygge ut strømnettet for høyere kapasitet enn basislading frem til boliger. Hafslund Nett 

kan tilby høyere kapasitet der det er ønskelig, men da må brukeren betale anleggsbidrag for å øke 

kapasiteten. Anleggsbidraget vil variere i størrelse avhengig av hvor stort behovet for kapasitet er. 

Slik jeg ser saken kan innstallering av laststyring og smarte styringssystemer her bidra til å utnytte 

kapasiteten bedre og således redusere anleggsbidraget.  

 

Laststyring betyr at bruken av elektrisk effekt spres over lengre perioder for å unngå høye  

effekttopper. Mesteparten av kraftnettet i Oslo opererer på en brøkdel av kapasiteten i store deler 

av døgnet. Høyere kapasitetsutnyttelse skjer bare i relativt korte perioder i «rushtiden», som for 

eksempel om morgenen. Hensikten med laststyring og smarte systemer er å spre behovet for effekt 

ut over et lengre tidsrom. 

 

Et eksempel på laststyring og smarte systemer for el-billading i et borettslag er et køsystem for 

lading der de to første bilene som parkerer, får lade med høy hastighet til de er ladet ferdig. De to 

neste bilene som parkerer får lade med lav hastighet frem til de to første bilene er ferdig ladet, og 

går deretter over på høy ladehastighet. Et annet eksempel på laststyring er når det er få biler som 

står til lading - eksempelvis på dagtid. Da kan disse lade med høyere effekt (hurtiglading). Jo flere 

biler som parkerer jo lavere effekt blir tilgjengelig per bil (basisladning). Felles for disse 

systemene er at de ikke krever høy kapasitet til alle ladepunkter samtidig. 

 

For de ladepunktene som ligger slik i strømnettet at det ikke er kapasitet til å installere basislading 

til alle aktuelle plasser, vil laststyring av annen elektrisk effekt være aktuelt. I et borettslag kan det 

for eksempel være aktuelt å skru av hver varmtvannsbereder i en time for å frigjøre kapasitet.  

 

Ved å installere laststyring kan kapasiteten i eksiterende infrastruktur utnyttes bedre og behovet 

for oppgraderinger kan reduseres. Kostnaden for installering av laststyring og smarte systemer 

ligger på rundt 1 000,- per el-kurs som skal styres. Fra 01.06.2017 har kommunen opprettet en 

tilskuddsordning fra klima- og energifondet der borettslag, sameier, garasje-sameier og lignende 

kan få rådgivning knyttet til installasjon av ladepunkter. De kan også søke om støtte til 

nødvendige infrastrukturinvesteringer for å tilby beboere å sette opp ladepunkt. Selve ladepunktet 

må bekostes av den enkelte bruker. Laststyring og smarte systemer anses som infrastruktur til 

ladepunkter og kan få støtte fra fondet. Etter mitt syn er dette en hensiktsmessig og god måte å 

bruke kommunens klimafond på. Byrådet fremmer på den måten målsettingen om elektrifisering 

av transportsektoren, samtidig som det tilrettelegger for at innbyggerne tar i bruk egnede 

ladestasjonsmuligheter for el-bil. 

 

Ved nyanlegg og større reinvesteringer bygger Hafslund Nett såkalt TN-nett der både 400 og 230 

volt er tilgjengelig. Ved reinvesteringer i gamle nett der det ikke er kundegrunnlag for 400 volt 

byttes 230 volt anlegg ut mot 230 volt anlegg. Over tid vil det gi en overgang til TN-nett. Det vil 

påføre nettet - og dermed alle brukere av nettet- betydelige ekstrakostnader dersom alle som 

ønsker det får TN-nett uten å betale merkostnaden. De fleste ladeanlegg etableres i dag for 230 

volt, der 400 volt ikke er utbygget. Hafslund Nett opplever svært sjeldent ønske om 400 volt i 

forbindelse med etablering av ladeanlegg. I dag bygges det mange nye ladeanlegg i boligsameier 

og da med 230 volt, noe som fungerer svært godt.  

 

Hafslund Netts erfaringer underbygges av de anbefalinger el-bil leverandørene gir for ladeanlegg 

til sine el-biler. El-billeverandørene anbefaler å montere 1-fas 20 ampere, 230 volt og belaster det 
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med 16 ampere ved hjemmelading. I tillegg er det blitt mer og mer vanlig å installere laststyring 

der det er mange ladepunkt i samme anlegg.  

 

På denne bakgrunn mener jeg det er bedre å velge laststyring og smarte ladeløsninger fremfor å 

bygge ut kapasiteten i nettet. Smarte ladeløsninger som implementerer laststyring er mer  

samfunnsøkonomisk, vi får en mer effektiv utnyttelse av strømnettet, og derved også lavere 

nettleietariffer for innbyggerne. Der det er mulig, burde derfor smarte ladeløsninger prioriteres før 

kapasiteten i nettet utvides. Jeg anser det derfor ikke hensiktsmessig at alle innbyggere har tilgang 

til nettstasjoner med to forskjellige spenningsnivåer; 230 V og 400 V. 

 

Godkjent elektronisk 
Med hilsen 

 

Geir Lippestad 

byråd for næring og eierskap 

 

 

    

Kopi: Ivar Johansen (SV),   

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 

 


