
Lundekroken ladesystem for elbiler og ladbare hybrider

På sameiemøtet 2017 ble det vedtatt å investert i et system som gjør det mulig for alle å få en
ladestasjon på sin garasjeplass. I oktober 2017 var systemet klart og i full drift. 

De som ikke bestilte ladestasjon i forbindelse med denne hovedinstallasjonen kan når som helst få
ladestasjon ettermontert, men stasjonen må være tilpasset det valgte systemet altså av samme type.

Sønnico var valg som installatør av systemet og av garantihensyn må etterbestilling av ladestasjon
og via dem.

Kontaktperson hos Sønnico er: 
Andre Andersen, andre.andersen@sonnico.no eller på mobil 932 21 087.

Selve  ladestasjonen  er  den  enkelte  sameiers  eiendom,  så  dette  er  et  vanlig  forbrukerkjøp  med  de
rettigheter som følger med. Lade-punktet blir en del av den aktuelle parkeringsplassens faste installasjon og
følger leiligheten/parkeringsplassen ved evt. salg.

Systemet krever et vist minimum av administrasjon av Sameiet, fortiden administreres systemet av:
John A. Dawes, Lundekroken 14, johnadawes@gmail.com 
Derfor må han få beskjed når et ny ladestasjon skal installeres, og evt. spørsmål om systemet kan rettes dit.

De neste sidene tar for seg litt rundt ladbare biler generelt og litt om ladesystemet som er valgt.
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Litt om elbil og hvor mye (lite) strøm en elbil bruker.
Alle biler krever energi for å flytte seg: For elbiler kommer energien fra en stikkontakt, den lagres i
batteriet, og måles i kWh. For bensin- og diesel-biler lagres energien i tanken. Bensin måles i liter,
og en liter bensin har et energi-innhold på snaut 10kWh.

Moderne elbiler bruker mindre enn 2kWh/mil tilsvarende ca. 0,2l/mil for bensinbil.

En bensintank på 50l lagrer nær 500kWh, og kan fylles på 5 minutter. Elbilene har batterier fra 20 –
40kWh (unntaksvis opp til 100kWh ), og «tanken» kan ikke kan fylles på langt nær så raskt. Derfor
er det viktig at de kan lades hjemme, gjerne om natten, og at en slipper å vente ved bilen.

Selve laderen som leverer strøm til bilens batteri er montert i bilen. Det er ulike varianter av ladere
avhengig av bilmerke, spesielt med tanke på effekten (kW) som kan leveres til batteriet.

Energiforbruket er ikke styrt av hvor stort batteri bilen har (kWh), eller hvor kraftig lader bilen har
(kW), men hvor langt bilen kjører (km/dag). Størrelsen på batteriet forteller m.a.o. ikke noe om
ladebehovet men om hvor langt en kan kjøre mellom hver lading. Effekten (kW) på laderen forteller
heller ikke noe om strømforbruk, men om hvor raskt det går å lade. Selv om det kanskje kan virke
paradokssalt er behovet for rask lading i praksis mindre jo større batteriet er.

I tillegg til at elbilen bruker lite energi, har den også andre fordeler. Elbilen har ikke utslipp av CO 2

og NOx, og den trenger ikke et variabelt gear. Den har heller ikke partikkelutslipp fra eksos, og den
støyer lite. 

Har vi nok strøm?
Det enkle svaret er ja, selv når «alle» om noen år har en ladbar bil. Men dette stiller visse krav til
lade-systemet. For å være sikker på at vi ikke overbelaster systemet må vi begrense effekten (kW)
for  lading av elbiler  visse tider  på døgnet  (middag -  kveld).  Spesielt  er  dette  viktig  når  det  er
virkelig kaldt ute. Alle kan ikke lade med full effekt samtidig.

Å styre dette er ikke mulig med vanlige stikkontakter, men moderne systemer gjør lastdeling mulig.
Ladere i bil er bygget slik at lade-effekten kan kontrolleres av ladesystemet (standardisert). Disse
såkalte mode-3 ladestasjonene for elbil er også vesentlig sikrere enn vanlige stikkontakter, og de
gjør det mulig å fordele strømutgiftene på den enkelte lade-/parkeringsplass i forhold til bruk. 



Litt om elektrisk strøm og grunnleggende begreper
Når vi kjøper strøm er det to ting vi betaler for:

1. den elektrisk energien
2. bruk av strømnettet som sørger for at den elektriske energien kommer til Lundekroken. 

Strømregningen  til  sameiet  består  av  en  energi  pris  (for  antall  kWh)  og  en  effektavgift  (for
maksimal kW). Energiprisen varierer fra time til time (spot) og effektprisen baserer seg på høyeste
effektuttak hver måned. Det er ulik pris for vinter- og sommer-måneder. 

Sameiet har i dag et system med fellesmåling hvor regningen (strømpris+nettleie) fordeles etter
måling  av  energiforbruk  i  kWh  (kilo-watt-timer)  hos  hver  enkelt.  Prisen  er  basert  på  hva
totalregningen, gir som gjennomsnitts-pris per kWh sett over et helt år. 

Et system med lastdeling bidrar til å utjevne effektuttaket og dermed utnyttes strømavtalen i sameiet
bedre, slik at ikke lading av elbiler øker gjennomsnittlig kWh pris.

Lade-hastigheten kan derfor variere: Lade-hastighet avhenger av bilens lader, hvor mange som lader
samtidig, og tid på døgnet. Lade-hastigheten vil normalt oppleves som god, (men aldri bedre enn
hva bilens lader kan levere). Har en det virkelig travelt med lading ved middags tid kan hurtiglader
hos Ikea være et nødvendig onde.

Hva er strømbehovet?
En elbil i Asker kjører i gjennomsnitt 15000km/år og har et energiforbruk på mindre enn 3000kWh.
Lades den 300dager i året blir det 10kWh/dag.

De kaldeste dagene i 2016 var fra 17. jan. til 22.jan med et totalforbruk i Lundekroken på over
14000kWh/døgn. Selv på kaldere dager kan vi med et last-balansert system og rimelig reserve på
hovedtavle ta ut 4000kWh til lading mellom klokken 22:00 om kvelden og 06:00 neste morgen.
Altså nok til 400 elbilers gjennomsnittlige behov. At systemet kan lastdeling, gjør at de som trenger
mer enn gjennomsnittet (har større ladebehov) får glede av at noen trenger mindre enn gjennomsnitt
(har ladet ferdig eller lader andre tider på døgnet).

Måling av forbruket til elbil er individuell slik at utgifter blir delt på den enkelte etter forbruk. 

Slik varierer strømforbruket i Lundekroken over døgnet en kald hverdag. Topp mellom 17:00 og
18:00 bunn fra 03:00 til 05:00. Forbruket stiger deretter mot en frokost-topp 07:00 til 08:00 og
flater ut til det igjen stiger fra rundt 15:00 mot middagstid og kveld. Systemet tar hensyn til dette
slik at det er mest effekt til lading i «dumpa», noe som er gunstig i forhold til effektavgiften til
Hafslund.
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Ladekontakter og systemer
For elbillading er det definert 4 modus for lading. Grovt forenklet er disse:

Lademodus 1, 2 og 3 baserer seg alle på lader som er fastmontert i bilen og fores med nettspenning.

Lademodus 1: Lading fra vanlig stikkontakt uten kontrollmulighet.  Dette er for eldre elbiler som
Peugeot 206 El, Citroen Saxo El, Think, Buddy og noen få andre eldre typer, samt noen elektriske
motorsykler og rullestoler. Dette regnes som en nødløsning hvor lade-effekten stilles så lavt som
mulig (maksimalt 1,8kW) og avtales ut fra spesielle behov. 

Lademodus 2:  Lading fra vanlig stikkontakt med lade-kabel med integrert kontrollboks (kladd).
Kontrollboksen leverer et pilotsignal til lader i bil, men det har ingen mulighet for å vite hva som er
tilgjengelig av effekt. Selve «kladden» på kabel bestemmer hvor mye bilens lader får lov til å trekke
av strøm opp til hva lader som sådan kan trekke. 
Disse kan ikke lastbalanserens, og vil da ikke aksepteres for lading i Lundekroken. 
Lademodus 1 og 2 (vanlige stikkontakter) frarådes av DSB for nye anlegg.

Lademodus 3: Lading fra fastmontert ladestasjon.
Anbefalt løsning av DSB og NEK, og det vi har i Lundekroken.
I disse kan man styre pilotsignalet basert på tilgjengelig effekt og dermed hindre overbelastning.
Her er det selve ladestasjonen som signaliserer hva lader i bilen kan trekke av effekt fra nettet.
Effekten er da begrenset av ladestasjonen og av maksimaleffekt på bilens lader. Ladestasjonen har
en såkalt «Type 2» kontakt og alle moderne elbiler kan lades fra disse. Lade-kabel som passer i slik
kontakt følger gjerne med bilen, men om slik kabel må kjøpes er prisen fra rundt kr.1500,-. 

   Zaptec Pro ladestasjon          Ladekabel type2-2            type 2-1   

Ladekabel-type (2-2 eller 2-1) er avhengig av bilmodell. Ladekablene passer på alle typer mode-3
ladestasjoner, som nå er det en vanligvis finner på offentlige ladeplasser.

Lademodus 4: Lading med likestrøm fra en ekstern lader. Effektbegrensningen i bilens lader er da
ikke relevant. Typisk er dette hurtigladestasjoner med ladeeffekt på 50kW eller mer. Dette er ikke
aktuelt for sameiet.

Valgte ladesystem for elbiler og ladbare hybrider:
Systemet som er valgt er fra den norske produsenten Zaptc. Dette er et topp moderne system som i
vårt tilfelle kan benyttes for alle moderne ladbare biler og som kan lever opp til 22kW for biler som
har  slik  lader.  Anlegget  er  tilkoblet  et  baksystem  som  styrer  lastdelingen  og  som  registrerer
energiforbruk.  Den  enkelte  har  tilgang  til  sin  ladestasjon  via  en  mobiltelefon-app  og  Zaptecs
Internett portal. For mer informasjon: http://www.zaptec.com/  

http://www.zaptec.com/
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