
SLIK SETTER DU OPP EN 
LADESTASJON FOR ELBIL 
Informasjon om leverandører av ladestasjoner og installasjon av ulike ladeløsninger



DRIFTS- 
KOSTNADER
Det er mange fordeler med elbil. De løpende 
eierkostnadene for Nissan LEAF, Nissan 
e-NV200 varebil og Nissan e-NV200 EVALIA 
er betydelig lavere enn for tilsvarende bensin- 
og dieselbiler. Servicekostnadene er lavere, 
og forsikringspremien er ofte rimeligere. 
Elbiler er dessuten unntatt registrerings- og 
merverdiavgift, har en lavere 
firmabilbeskatning enn andre biler, passerer 
gratis i bomstasjoner og parkerer kostnadsfritt 
på kommunale p-plasser. 

Elbiler kan enten lades raskt på en 
hurtigladestasjon, eller på normal tid med en 
godkjent lader fra Nissan. Velger du å 
installere en egen hjemmelader, kan din 
Nissan-forhandler gi deg veiledning og hjelp 
til å komme i kontakt med autoriserte 
leverandører/installatører.

Kostnadseksempel for elbiler fra Nissan:
Med utgangspunkt i en kostnad på 1 krone 
per kW/t koster det mellom 15 og 25 kroner å 
fullade en elbil. Dette gir en rekkevidde på  

ca. 10–20* mil for Nissan LEAF og 8–15 mil 
for e-NV200 varebil/EVALIA (rekkevidden 
avhenger av fart, topografi, temperatur, bruk av 
klimaanlegg og kjørestil).

Driftskostnaden blir dermed under 2 kroner 
per mil, i motsetning til bensin- og dieselbiler 
som ofte forbruker drivstoff for 8–12 kroner 
per mil, forutsatt en snittpris på 13,50 kroner 
literen.

*Nissan LEAF 24 kWt - mellom 10-16 mil på motorvei. Nissan LEAF 30 
kWt - mellom 12-20 mil på motorvei.
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Hurtiglading
Nissan-kompatible hurtigladere er utviklet i 
samsvar med ChaDeMo-standarden. Disse 
enhetene lader opp batteriet på kortest mulig 
tid. Ladehastigheten varierer imidlertid med 
batteriets temperatur. Ladingen stopper 
automatisk, avhenging av utgangspunktet:

- Dersom hurtigladeprosessen starter når 
batteriets ladenivå er lavere enn 50 %, 
stopper ladingen automatisk ved 90 % av 
fulladet batteri, eller etter en time. 
- Dersom hurtigladeprosessen starter når 
batteriets ladenivå er høyere enn 50 %, 
stopper ladingen automatisk ved 100 % av 
fulladet batteri, eller etter en time.

HURTIG- 
LADING

Ca. 30* minutters hurtiglading gir deg opptil 80 % kapasitet.
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NORMAL- 
LADING 
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Normallading med Nissan EVSE-kabel
Nissan EVSE-kabelen med jordet 
husholdningsstøpsel er først og fremst for 
lading ved offentlige ladestasjoner. Kabelen er 
dimensjonert for 8–10 A ladestrøm – nok til å 
lade opp et tomt batteri i løpet av 12–15 timer.

Normallading med hjemmelader
Den tryggeste og enkleste metoden for 
normallading er med en hjemmelader koblet 
direkte til et 220–240 V strømnett. 
Hjemmeladeren installeres av en Nissan-
godkjent leverandør. Disse ladestasjonene er 
enkle i bruk og gir optimal vekselstrømlading 
til din Nissan elbil. En annen fordel er at det er 
mulig å fullade batteriet samtidig som du 
varmer opp kupeen, forutsatt at bilen er  
utstyrt med kommunikasjonssystemet 
NissanConnect EV. Da kan du bruke Smart-
telefonen til å kommunisere med bilen!

Normallading med Mode 3-kabel
Din Nissan-forhandler selger også Mode 
3-kabler, ladekabler som kan brukes på  
kompatible offentlige ladestasjoner og 
sammen med enkelte typer hjemmeladere. 
Mode 3-kabelen er dimensjonert for opptil  
32 A ladestrøm, som tilbys på enkelte av de 
nyeste offentlige ladestasjonene. For å få full 
glede av lading ved 32 A forutsetter det at  
elbilen er utstyrt med en 6,6 kW lader.  
Mode 3-kabelen trenger ingen «svart boks» 
på ledningen, ettersom sikkerhetskommunika-
sjonen skjer direkte mellom støpselet og bilen. 
En Mode 3-kabel gir optimal vekselstrøm-
lading til din Nissan elbil.

*Avhengig av temperaturforhold



LADESTOLPER OG HURTIGLADERE

INNTIL 32 A 
NORMALLADING: 

OFFENTLIG  
LADESTOLPE*

LIKESTRØMS-
HURTIGLADER  

CHADEMO

LADETID

STRØMSTYRKE

TILGJENGELIGHET

ANNEN 
INFORMASJON

Ladestolpe med Mode 
3-kabelkontakt for  

hurtigere normallading. 

Offentlig infrastruktur. 
Leveres av autorisert  

el-installatør.

16–32 A

24 kWt - ca. 4 t
30 kWt - ca. 5,5 t

Lading på 20–45 min 
mulig med alle  

Nissan-modeller.

Privat/ offentlig  
infrastruktur

Effekt: 50 kW

80 % – 20–45 min
(temperaturavhengig)
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HJEMMELADING

LADETID 100%  
(alle ladetider er 
temperaturavhengig)

16 A NORMALLADING:
HJEMMELADER

32 A NORMALLADING:
HJEMMELADER

NORMALLADING:  
MODE3-KABEL

NORMALLADING:
EVSE-KABEL

STRØMSTYRKE

TILGJENGELIGHET

ANNEN 
INFORMASJON

Anbefalt som  
permanent løsning for 

hjemmelading

Din Nissan-forhandler 
kan hjelpe deg med å 
kontakte en autorisert 

installatør.

Max. 16 amp.

24 kWt - ca. 7 t
30 kWt - ca. 9,5 t

Anbefalt som  
permanent løsning for 

hjemmelading.

Din Nissan-forhandler 
kan hjelpe deg med å 
kontakte en autorisert 

installatør.

Max. 32 amp.

24 kWt - ca. 4 t
30 kWt - ca. 5,5 t

(med 6,6 kW lader)

Muliggjør lading fra 
offentlige Mode 3- 

kabel uttak. Lading i  
4 timer kun mulig med 
6,6 KW lader i bilen

Standard i Nissan  
sine elbiler 

Max. 16/32 amp.

24 kWt - ca. 4 t
30 kWt - ca. 5,5 t

(ved 16 A)

For sikkerhets skyld  
bør ditt el-anlegg  

sjekkes av en  
aut. installatør

Standard i Nissan  
sine elbiler

Max. 10 amp.

24 kWt - ca. 12 t
30 kWt - ca. 15 t
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EDA Elektro Data AS er en Nissan-godkjent 
landsdekkende totalleverandør av løsninger 
innen hjemmelading. Selskapet sørger for 
enkel og sømløs installasjons-service av 
hjemmeladere som garanti for en god 
kundeopplevelse. En hjemmelader er en 
god investering for en trygg, rask og 
bekvem lading i hjemmet i tillegg til økt 
kjørelengde på kortere tid. Det gir også 
muligheten til å forvarme bilen uten at det 
går utover rekkevidden.

En dedikert kurs fra sikringsskapet gir stabil, 
forskriftsmessig lading, og sammen med en 
ladestasjon gir det en enkel betjening. Dette 
sørger for en pålitelig lading tilpasset husets 
el-anlegg, tydelig kommunikasjon om tilstand og 
eventuelle feil, samt DC-følsomt jordfeilvern for 
best mulig personsikkerhet.

EDA Elektro Data AS har levert flere anlegg for 
elbiler i fellesanlegg og offentlige parkeringshus, 
og har medarbeidere med elbil-lading som spesial-
felt. Ved planer om større ladeparker som boretts-
lag og parkeringsanlegg bistår vi også utbygger i 
forhold til fallgruver og muligheter.

For mer informasjon og priser:
Hjemmeside: www.eda.no
E-post: wallbox@eda.no
Telefon: 93 41 51 61

EDA ELEKTRO DATA AS
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Proxll er en Nissan-godkjent leverandør  
av hjemmeladere. Selskapet er også 
totalleverandør av ladeinfrastruktur til 
elbiler. Fra høyspentnett til fornøyd elbilist 
med fullt oppladet batteri – Proxlls 
produkter og tjenester dekker alle behov 
for infrastruktur og tilknyttede 
applikasjoner.

Proxll tilbyr kostnadseffektivt og skalerbart utstyr 
for lading hjemme, på jobben og på offentlig sted. 
Løsningene sørger for mer praktisk og raskere 

lading, samtidig som du kan være trygg på at 
sikkerheten er godt ivaretatt. Ladestasjonene  
kan monteres enkeltstående – som enkle og 
prisgunstige hjemmeladere – eller som en del  
av et helhetlig system med ulike former for 
adgangskontroll, betalingssystemer og 
kommunikasjon med et overordnet datasystem. 
Løsningene dekker alle behov, fra enkle 
installasjoner i boliger til større og mer komplekse 
anlegg i sameier, borettslag og parkeringshus 
med behov for ladestasjoner for elbil.

For mer informasjon og priser:
Hjemmeside: www.proxll.no
E-post: firmapost@proxll.no
Telefon: 22 08 81 00

PROXLL
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Fortum Charge & Drive er driftsoperatør av 
ladestasjoner. Selskapet utvikler og tilbyr 
tjenester og løsninger innen infrastruktur 
for lading av elbiler. Målgruppen er 
kommuner, bedrifter, borettslag og 
organisasjoner som tilbyr 
parkeringsmuligheter til sine kunder. 
Fortum drifter i dag Norges største nettverk 
av hurtigladere og semi-hurtigladere.

Fortum Charge & Drive er en løsning for offentlige 
parkeringsmiljøer, der Fortum tar seg av alt fra 
installasjon, drift og vedlikehold til kundeservice. 
Ladestasjonene kan installeres innendørs eller 
utendørs. Ladestolpene overholder strengeste 
sikkerhetsstandard: Ladekabelen er låst fast i 
stolpen, og kommunikasjonen skjer over 

mobilnettet. Stolpen åpnes enkelt ved å sende en 
SMS eller RFID for å starte, betale og avslutte 
ladingen. Ladestolpene er utstyrt med SIM-kort 
som kommuniserer med Fortums back office-
system via GPRS-nettet. Fortum Charge & Drives 
ladestolper sender sanntidsdata til den norske 
databasen for ladestolper, slik at brukerne kan 
sjekke kart på Internett eller en smarttelefon for å 
se om ladestasjonen er ledig. 

For mer informasjon:  
Hjemmeside: www.fortum.no/chargedrive 
E-post: chargedrive.no@fortum.com, Telefon: 06910

DRIFT  
AV LADESTASJONER
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En trygg elektrisk installasjon forutsetter at 
installatøren har den nødvendige 
kompetansen. Noen aktører har spesialisert 
seg på installasjon og drift av ladestasjoner 
for elbil. Infratek er en slik installatør. 
Selskapet er også totalleverandør innenfor 
elektrisk mobilitet og kan levere et bredt 
spekter av ladeløsninger til bedrifter, 
borettslag og kommuner. Infratek har 
sertifikater og kompetanse for utbygging og 
service av hurtigladere. 

Dersom du ønsker å få installert en 
hurtigladestasjon, kan Infratek være behjelpelig 
med alt fra befaring og forprosjektering til 
utbygging og drift. Slike installasjoner kan variere 
mye i kompleksitet, og derfor er det viktig med 
godt forarbeid. Slik sørger Infratek for at du som 
kunde får en teknisk rasjonell og forutsigbar 
kostnadsramme for installasjonen.
Løsningene dekker alle behov, fra enkle 
installasjoner i boliger til større og mer komplekse 
anlegg i sameier, borettslag og parkeringshus 
med behov for ladestasjoner for elbil.

For mer informasjon og priser: Hjemmeside: www.infratek.no
E-post: post@infratek.no, Telefon: 23 12 88 00

INSTALLASJON  
AV LADESTASJONER
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Det trenger ikke være dyrt og komplisert å 
installere ladere for elbil i boligbygg. 
Enkelte kommuner tilbyr dessuten 
støtteordninger som dekker deler av 
etableringskostnaden. 

Fremgangsmåte for etablering av 
ladeløsning:

• Avklar behovet der du bor – hvor mange av 
beboerne har elbil eller planer om å skaffe seg 
elbil, og hvor mange av disse har behov for 
raskere lading?

• Kartlegg mulighetene og begrensningene i det 
eksisterende elektriske anlegget – spør styret, 
vaktmesteren eller andre ansvarlige. Er det 
behov for ytterligere undersøkelser, ta kontakt 
med en leverandør av ladestasjoner for en 
nærmere vurdering.

• Leverandørforespørsel – EDA Elektro Data AS 
gir pristilbud og rådgivning om hjemmeladere. 
Infratek kan også kontaktes i forbindelse med 
installasjon av hurtigladere eller ladestolper (på 
side 4–7 ser du en oversikt over lademuligheter).

• Undersøk hvilke støtteordninger som finnes i din 
kommune*. 

• Kartlegg driftskostnadene – hvilke ekstra 
driftskostnader vil den aktuelle ladeløsningen 
medføre?

• Gjennomfør installasjonen – når den rette 
løsningen er identifisert, avtales installasjon med 
den valgte leverandøren. 

• Prosessen er den samme for privatpersoner 
som ønsker en egen hjemmelader og 
strømmåler, i tilfeller der styret eller eieren av 
boligområdet ikke ønsker å sette opp en felles 
løsning.

• Informer beboerne og fastsett felles laderegler 
– skap entusiasme i ditt nærmiljø ved å 
tilrettelegge for nye og miljøvennlige 
transportløsninger!

*Økonomiske støtteordninger – det finnes ulike nasjonale
støtteordninger for etablering av ladestasjoner og ladepunkter.
Enkelte kommuner tilbyr etableringsstøtte, ta kontakt med din 
kommune for nærmere informasjon. På www.elbil.no finner du en 
liste over støtteordninger i Norge. 
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INSTALLASJON AV  
LADERE I BOLIGBYGG 
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Det trenger ikke være dyrt og komplisert for 
bedrifter å tilby ladeplasser for elbil. 
Enkelte kommuner tilbyr dessuten 
støtteordninger som dekker deler av 
etableringskostnaden. 

Fremgangsmåte for etablering av 
ladeløsning:

• Avklar behovet på arbeidsplassen – hvor mange 
av medarbeiderne har elbil eller planer om å 
skaffe seg elbil, og dermed behov for å kunne 
lade raskere på jobben?

• Kartlegg mulighetene og begrensningene i det 
eksisterende elektriske anlegget – ta om 
nødvendig kontakt med en el-installatør for en 
nærmere vurdering.

• Leverandørforespørsel – EDA Elektro Data AS 
gir pristilbud og rådgivning om hjemmeladere. 
Infratek kan også kontaktes i forbindelse med 
installasjon av hurtigladere eller ladestolper (på 
side 4–7 ser du en oversikt over lademuligheter).

• Undersøk hvilke støtteordninger som finnes i din 
kommune*. 

• Kartlegg driftskostnadene – hvilke ekstra 
driftskostnader vil den aktuelle ladeløsningen 
medføre?

• Gjennomfør installasjonen – når den rette 
løsningen er identifisert, avtales installasjon med 
den valgte leverandøren. 

• Informer medarbeiderne og fastsett laderegler 
– spre nyheten og skap entusiasme for at 
arbeidsgiveren støtter og tilrettelegger for nye 
og miljøvennlige transportløsninger!

*Økonomiske støtteordninger – det finnes ulike nasjonale
støtteordninger for etablering av ladestasjoner og ladepunkter.
Enkelte kommuner tilbyr etableringsstøtte, ta kontakt med din 
kommune for nærmere informasjon. På www.elbil.no finner du en 
liste over støtteordninger i Norge.  

INSTALLASJON AV  
LADERE PÅ ARBEIDSPLASSEN
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Nissan kundeservice – tlf.: +47 815 21 310, mandag–fredag 9–17 
e-post: evnorway@nissan-services.eu 
LEAF veihjelp – tlf.: 800 800 97

www.nissan.no

www.elbil.no

www.proxll.no www.eda.no

www.fortum.no www.infratek.no


