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1. Innledning

Harstad kommunestyre fattet den 17.12.2015 vedtak i sak om virksomhetsplan 2016-19 pkt. 13 slik:

«Det settes av kr. 400 000,- til bygging av ladestasjoner for el-bil. Rådmannen bes utarbeide en strategi for 

bygging av ladestasjoner og komme tilbake til kommunestyret med denne»

1.1 Formål med planen

Formålet med ladestrategien er å tilrettelegge for bruk av ladbare biler i Harstad kommune. En forbedret 

tilgang på ladeinfrastruktur i kommunen vil være et insentiv til økt bruk av ladbare biler. Per i dag finnes det 

mange statlige styrte fordeler ved bruk av elbil, og en forbedret tilgang på ladeinfrastruktur i Harstad vil 

forsterke dette.

Nye parkeringsforskrifter trer i kraft 1. januar 2017, med visse overgangsbestemmelser til 1. januar 20181. 

Ifølge de nye forskriftene skal alle parkeringsområder tilby et tilstrekkelig antall lademuligheter, det vil si at 

det må etableres minimum ett ladepunkt per parkeringsområde i byen innen 1. januar 2018. 

Staten har som målsetting at norske utslipp av klimagasser skal kuttes med 40 % fra utslippsnivået i 1990 

innen 20302. Over halvparten av klimagassutslippene i Harstad kommune kommer fra veitrafikk, og da 

spesielt personbiler3. Økt bruk av elbiler er et nyttig virkemiddel for å nå målene for klimagassutslipp da 

elbiler har svært lave CO2-utslipp4. Norske elbiler har spesielt lave utslipp, da så godt som all elektrisitet her 

i landet er fornybar. I tillegg virker elbiler positivt på lokal luftkvalitet da de har få eller ingen lokale utslipp

av f.eks. NOx. Det antas at en reduksjon i forurensende biltrafikk vil over tid påvirke folkehelsa i Harstad på 

en gunstig måte. 

1.2 Situasjonen i Harstad

Per september 2015 var det 130 elbiler i Harstad kommune, men det er kun to offentlige ladepunkt i 

Harstad som er tilgjengelige for allmennheten. Disse er plassert ved rådhuset i Asbjørn Selsbanes gate. 

I 2015 ble det registrert 25.779 nye elbiler i Norge, noe som tilsvarer en økning på hele 42,5 % fra 2014. 

Troms fylke har størst prosentvis økning i antallet elbiler i landet, på hele 168,2 % fra 2014 til 20155. Det 

forventes at antallet elbiler i Norge vil fortsette å øke kraftig i løpet av de neste årene grunnet gunstige

statlige insentiver for bruk av elbil og fordi markedet tilbyr stadig flere, og bedre, elbiler. Det forventes en 

betydelig økning i andelen elbiler på veiene også i Harstad, bl.a. på grunn av den nye bomringen som 

etableres i forbindelse med Harstadpakken.

                                                          
1

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260
2

Stortingsmelding 13 (2014-2015) «Ny utslippsforpliktelse – en felles løsning med EU»
3

Energi- og klimaplan for Harstad kommune 2010-2013
4

Union of Concerned Scientists: «Clean Cars from Cradle to Grave». Nov 2015.
5

Tall fra OFV (Opplysningsrådet for Veitrafikken AS)
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2. Lading + ladestasjoner

2.1 Prinsipper for ladeinfrastruktur

 En ladestasjon er et område med én eller flere ladere. Hver lader har én eller flere ladepunkt. 

Ladepunktet er selve ledningen med kontakt som brukes til å lade en elbil (se Figur 1). Det bør 

etableres ladestasjoner med minimum to ladepunkt for å senke kostnadene per ladepunkt. Dette 

vil også bedre tilgjengeligheten, da flere biler vil kunne lade samtidig.  

 Det finnes flere forskjellige ladesystemer og kontakttyper, og det er foreløpig ingen enighet om 

standarder. En del kontakttyper og lademetoder er dog på vei ut, og vil med tiden bli avleggs. 

Harstad kommune bør derfor velge framtidsrettet teknologi ved etablering av sine ladestasjoner. 

 De offentlige ladestasjonene bør kunne benyttes av flest mulig biler, og bør derfor utstyres med de 

vanligste kontakttypene.

 Ladestasjonene bør ha allmenn tilgjengelighet, dvs. at de må være offentlige, befinne seg på 

tilgjengelige steder og ha en allmenn betalingsløsning.

Figur 1 Ladestasjon, lader og ladepunkt. Kilde: Transnova

2.2 Ladetyper

 Basislading, også kalt normallading, er typisk hjemmelading, f.eks. lading i egen garasje over natta. 

Lading opp til 3,6 kW er mulig, og da med 16 Amp Schuko-kontakt (vanlig husholdningskontakt). 

Denne typen lading er langsom, og kan ta opptil 10 timer. Alle elbiler kan lade med denne typen 

lading. 

 Fleksilading, også kalt semi-hurtiglading, med effekt fra 3,6 kW opptil 22kW. Dette er typisk 

offentlig lading ved kjøpesentre, i sentrum etc., hvor bilen står parkert i noen få timer. Målet med 

denne typen lading er ikke at bilen blir fulladet, men at bilen blir ladet nok til at man kommer seg 

hjem. For eksempel vil 2 timers lading med 7,2 kW vil gi nærmere 75 km ekstra kjørelengde (se 

Figur 2). Flere forskjellige elbiler kan lade med 7,2 kW, og det vil nok bli vanligere etter hvert. 

 Hurtiglading er lading med effekt fra 22kW opptil 50kW. Dette er sammenlignbart med å fylle 

bensin på bensinstasjoner, man fyller opp batteriet/tanken på kort tid. Typisk ladetid er på ca. 10-

30 min. Denne typen lading er aktuell i transportkorridorer hvor man kjører elbil over lengre 

strekninger, men ikke i bysentrum. 
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 Superhurtiglading er lading med effekt over 50kW, for øyeblikket kun aktuelt for Tesla som har 

egne superladestasjoner.

Figur 2 Effekt, ladetid og kjørelengde. Kilde: Transnova

Jo raskere ladingen er, jo dyrere blir både etablering og drift. Basislading er billigst, det er denne typen 

lading elbileiere har hjemme. Det tar svært lang tid å lade batteriet med basislading, så dette egner seg 

dårlig for offentlige ladestasjoner. Hurtigladestasjoner er svært dyre å etablere og drive. De er nødvendig 

langs transportkorridorer (f.eks. langs E10/E6), men ikke i sentrumsområder. Det er derfor ikke 

hensiktsmessig å etablere en hurtigladestasjon i Harstad. 

Fleksilading med minimum 7,2 kW effekt er mest aktuelt i Harstad. Ikke alle biler kan lade med 7,2kW 

effekt enda, men elbilteknologien er i stadig utvikling og hurtigere lading vil bli stadig mer etterspurt. 

2.3 Kontakter og ladetyper

Det brukes flere forskjellige kontakttyper til lading av elbil, og det finnes foreløpig ingen nasjonal eller 

internasjonal standard. De vanligste kontakttypene er:

 Schuko er en vanlig, jordet stikkontakt brukt i husholdninger, og kun til basislading. Schuko-

kontakten egner seg dårlig til lading av elbiler pga. begrenset effekt og stor risiko for slitasje og 

skader. 

 Type 1 er en eldre type elbilkontakt med mekanisk lås, denne er på vei ut. 
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 Type 2 er den nye elbilkontakten, med magnetisk lås. Denne gir hurtigere lading og bedre sikkerhet 

enn den gamle Type 1 kontakten. 

 CHAdeMO/Combo er kontakttyper brukt i hurtigladestasjoner. 

Det finnes i tillegg fire forskjellige lademetoder, kalt Mode 1 – 4:

 Mode 1 er lading med Schuko-kontakt og vanlig strømtilkobling. 

 Mode 2 er lading med Schuko-kontakt, men hvor kabelen er påmontert en ladeboks. Dette 

forbedrer både sikkerheten og selve ladingen. 

 Mode 3 er lading hvor EVSE (styreenheten) er del av selve ladestolpen. Dette gir både raskere 

lading og høyere sikkerhet enn ved Mode 2 lading. 

 Mode 4 brukes til hurtiglading, og gir større effekt enn lading ved Mode 1-3. 

Mode 3 ladeløsning med Type 2 kontakt er vedtatt av EU-Kommisjonen som den valgte løsningen for hele 

Europa. Norsk Elbilforening anbefaler derfor at alle offentlige ladestasjoner skal ha Mode 3 type 2 kontakt. 

Denne typen kontakt gir både rask og sikker lading. Nesten alle dagens elbiler kan lade med Type 2 kontakt, 

men det finnes fortsatt en del eldre elbiler som kun kan lade med Schuko-kontakt. 

2.4 Valg av ladestandard i Harstad kommune

 Alle ladepunkter som etableres av Harstad kommune bør være Mode 3 med Type 2 kontakt. 

Ladepunktene bør i tillegg ha støtte for Mode 1 og Mode 2 lading med Schuko-kontakt da eldre 

elbiler ikke nødvendigvis kan benytte Mode 3 lading.

 Alle offentlige ladepunkter bør levere 7,2 kW såfremt det er tilstrekkelig strømkapasitet. I de 

tilfellene der strømkapasiteten er begrenset, velges ladepunkter som gir 3,6 kW.

3. Kommunale biler, bygg, anlegg

3.1 Kommunale elbiler og ladepunkt

Når dagens bilpark må erstattes, bør kommunen av miljø- og klimamessige hensyn vurdere å gå til innkjøp 

av ladbare biler. Harstad er en by med mange bratte bakker, og enkelte steder kan det være vanskelig å 

benytte elbil på vinterstid. Kommunen bør derfor vurdere om en del av bilparken kan byttes ut med elbiler.

Når kommunen går til innkjøp av elbiler må det etableres ladepunkt til disse i forhold 1:1. Det bør velges 

Type 2 Mode 3 lader også for kommunale ladepunkt. 

3.2 Offentlige ladestasjoner

Ladestasjonene bør plasseres i tilknytning til kjøpesentre, butikker, spisesteder e.l. hvor folk oppholder seg i 

kortere perioder med et annet formål enn å lade bilen. Ladestasjonene bør derfor etableres på offentlige 

parkeringsplasser i eller nær sentrum. 
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Ifølge de nye parkeringsforskriftene skal alle parkeringsområder ha lademuligheter på et tilstrekkelig antall 

parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet6. Antallet 

ladeplasser er begrenset til maksimum 6 % av det totale antallet plasser. Da det per i dag finnes i overkant 

av 650 offentlige parkeringsplasser i Harstad, ville det være snakk om ca. 40 ladepunkt. Disse må fordeles 

på de forskjellige parkeringsområdene i sentrum. 

I første omgang bør hvert parkeringsområde i Harstad ha minimum én ladestasjon med 2 ladepunkt hver. 

De resterende ladepunktene må etableres etter hvert, men før den nye parkeringsforskriften trer i kraft 1. 

januar 2018. Dette betyr at Kommunestyret må avsette nødvendige midler i VHP 2017 til etablering av alle 

nødvendige ladestasjoner i hht forskriftskrav. 

Parkeringsområdene i Harstad sentrum er: 

1. Torvet, samt p-plassene inne på havneområdet langs riksveien. 

2. Parkeringsplassen vis-a-vis Thon hotell ved Gammelbrygga, samt øvre del av Havnegata. 

3. Havnegata p-hus, samt nedre del av Havnegata.

4. Trekanten P-hus ved Grottebadet og plassene i denne delen av byen.

5. P-huset i Bertheusgården og plassene i denne delen av byen.

6. Parkeringsplassene i Rådhuskvartalet.

I forbindelse med behandling av sentrumsplanen vil det skje endringer i sentrumsparkeringen. Det er 

usikkerhet om parkeringsplassene på Torvet, på havneområdet og ved Gammelbrygga vil bestå, og det er 

derfor lite hensiktsmessig å etablere ladestasjoner der på nåværende tidspunkt. Ladestasjoner i disse 

områdene bør plasseres etter at Sentrumsplanen er vedtatt. 

Ladestasjonene bør av sikkerhetshensyn ikke plasseres i lukkede parkeringsanlegg (innendørs, i fjell eller 

under bakkenivå). Dette er fordi varmgang og brann i elbilbatterier har et annet forløp enn brann i bensin-

eller dieselbiler.7 Brann i elbil vil ha en mye større røykutvikling som vil pågå over lengre tid enn en vanlig 

bilbrann. Elbiler brenner ikke oftere enn andre biler, og utgjør per se ikke en større brannfare, men det er 

økt risiko for varmgang under lading. De bør derfor plasseres utendørs eller i anlegg med tilstrekkelig 

ventilasjon. Av den grunn bør det ikke plasseres en ladestasjon innendørs i det lukkede parkeringshuset i 

Bertheusgården, men fortrinnsvis på utsiden. 

Forslag til plassering av ladestasjoner i første omgang:

1. Havnegata parkeringshus

2. Trekanten parkeringshus ved Grottebadet

3. I området Fjordgata/Hvedingsgate nær parkeringshuset i Bertheussenteret

                                                          
6

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260
7

DSB, NEK; Norsk Elbilforening, NELFO: «Lading av elektriske biler – planlegging og prosjektering av 
ladeinstallasjoner». Versjon 4, juli 2015.
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Ladepunktene ved Rådhuset bør rustes opp, eventuelt kan det etableres en ny ladestasjon her. 

For å bedre sirkulasjon bør det være tidsbegrensning på ladepunktene. Tidsbegrensningen kan f.eks. settes 

til 3 timer. Man unngår dermed at én eller to kjøretøy opptar ladeplassene over lengre tid og hindrer andre 

i få ladet bilene sine. Ladestasjonene bør skiltes «Reservert ladende motorvogn» for å hindre at plassene 

blir brukt til parkering uten lading. Det bør også settes opp informasjonsskilt med betingelser for bruk. 

4. Organisering og finansiering

4.1 Kostnader for drift og etablering av ladestasjoner

De fleste offentlige ladestasjoner i dag tilbyr basislading, og er gratis. Basislading med Schuko-kontakt er 

det samme som eier av elbilen har hjemme – og det er derfor vanskelig å ta betalt for. 

Fleksilading/semihurtiglading med Mode 3 Type 2-kontakt er hurtigere og sikrere enn vanlig basislading. 

Fleksilading gir dermed merverdi utover basislading, og man kan derfor ta betalt for denne tjenesten. 

Kun staten kan stå for omsetning av elektrisk energi8. NVE vil i framtiden kanskje kreve konsesjon av

kommuner og andre aktører for ladestasjoner. Saken er under behandling, og det er foreløpig uklart om 

ladestasjoner vil bli konsesjonspliktige. I så fall vil det være konsesjonspliktig å ta betalt for selve strømmen 

(per kWh). Betaling for selve ladetjenesten (f.eks. drift og tilgang) vil sannsynligvis ikke være 

konsesjonspliktig.  

Ladetype Lade-
effekt

Lade-
kontakt

Kjøp av lader Øvrige etablerings-
kostnader

Driftskostnader 
(eks. strøm) per år

Basislading < 3,6 kW Shuko, 
Mode 3 
Type 2

Kr. 8.000-15.000 Kr. 3.000-8.000 < Kr. 1.000

Fleksilading (2 
ladepunkt per 
lader)

< 22 kW Mode 3 
Type 2

Kr. 50.000 Kr. 7.000-40.000 Kr. 1.000-5.000

Multistandard 
fleksilading

< 22 kW CHAdeMO, 
Combo, 
Mode 3 
Type 2

Kr. 225.000 Kr. 100.000-
250.000

Kr. 40.000-50.000

Hurtiglading < 50 kW CHAdeMO,
Combo

Kr. 120.000-
200.000

Kr. 200.000-
400.000

Kr. 40.000-50.000

Superhurtig 
lading

>50 kW Combo Kr. 250.000 Kr. 200.000-
400.000

Kr. 40.000-50.000

Tabell 1 Kostander. Kilde: Transnova.

Kostnad for etablering og drift av ladestasjoner er knyttet til ladetype og ladehastighet (se Tabell 1). 

Basislading er billigst, men denne typen lading er langsom og egner seg best for hjemmelading eller lading 

                                                          
8

LOV-1990-06-29-50 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 
(energiloven) § 4-1. 
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på arbeidsplass. Fleksilading med Mode 3 Type 2-kontakt og 7,2 kW effekt er mest aktuelt for offentlige 

ladestasjoner i Harstad (markert i blått i Tabell 1). 

Det er usikkerhet knyttet til etableringskostnadene, og plasseringen av ladestasjonen har mye å si. Avstand 

til eksisterende strømnett, hvorvidt nettet har tilstrekkelig kapasitet, grunnforhold på lokasjonen mv. er 

faktorer som vil påvirke etableringskostnadene. Det må derfor gjøres en grundig vurdering av hvor 

ladestasjonene bør plasseres. 

Kommunen bør i første omgang i 2016 etablere tre eller fire fleksiladestasjoner, og avvente sluttbehandling 

av sentrumsplanen før det etableres flere. Ved bygging av nye parkeringsanlegg bør det etableres 

ladepunkt på en del av plassene.  Etablerings- og driftskostnader dekkes i 2016 innen avsatte midler. 

4.2 Gratis parkering for ladbare biler?

Per i dag er elbiler, hybridbiler og hydrogenbiler fritatt for betaling for parkering på avgiftsbelagte 

kommunale parkeringsplasser. Dette vil endre seg fra og med 1. januar 2017, når den nye 

parkeringsforskriften trer i kraft. Kommunen har likevel mulighet til å videreføre betalingsfritaket. 

Denne problemstillingen må konsekvensvurderes, og kommunen bør komme tilbake til spørsmålet om 

gratis parkering på kommunale plasser for ladbare biler på et senere tidspunkt. 

4.3 Hvorfor ta betalt?

Det er flere gode grunner til å ta betalt for ladingen ved de offentlige ladestasjonene. Betalte plasser vil 

bl.a. bedre sirkuleringen, og forhindre at ladestasjonen blir opptatt av samme bil over lengre tid.  En 

betalingsløsning vil sannsynligvis kunne bidra til å dekke de årlige driftskostnadene. 

Det har også vist seg at kommersielle aktører har liten interesse i å etablere ladestasjoner (spesielt 

basislading), så lenge kommuner, kjøpesentre og andre fortsetter å tilby gratis basislading. Ved å ta betalt 

for ladingen vil man oppmuntre kommersielle utbyggere til også å etablere ladestasjoner. 

4.4 Prinsipper for betaling

Kostnadene for å etablere et betalingssystem er usikre, da det så langt har vært et lite marked for betalt 

lading og løsningene ikke er ferdig utviklet. Det finnes flere forskjellige betalingsmuligheter (kort, mobil, 

RFID mv.), og det må vurderes hva som er mest hensiktsmessig. Den valgte betalingsmetoden må være 

allment tilgjengelig. 

Hvis det viser seg at kostnadene for å etablere et betalingssystem er uforholdsmessig høye, må kommunen 

vurdere å utsette etableringen av betalingsløsning, og i stedet tilby gratis lading. Betaling for lading bør

dekke kommunens driftskostnader, men ikke etableringskostnadene for ladestasjonen, da ladingen ellers 

vil bli urimelig dyr. Harstad kommune kan enten ta en fast enhetspris for lading (uavhengig av ladetid), eller 

en timepris for lading. Kommunen vil ikke kunne ta betalt for selve strømmen (pris per kW), da omsetning 

av strøm er konsesjonspliktig. 

4.5 Etablering, drift og vedlikehold



[Skriv inn tekst]

10

Harstad kommune er kjøper og eier av ladestasjonene. Kontrakt for kjøp og etablering av ladere vil legges 

ut på anbud i løpet av 2016. Bygging, vedlikehold og drift må utføres etter til enhver tid gjeldende lover og 

regelverk. Bl.a. må ladestasjonene inspiseres ukentlig for å avdekke driftsfeil eller skader på utstyret.9

Hvorvidt leverandøren eller kommunen selv skal utføre inspeksjoner og vedlikehold på ladestasjonene vil 

være avhengig av pris. Drift- og utbyggingsenheten vurderer hva som er økonomisk og praktisk

hensiktsmessig.

Drift- og utbyggingsenheten har ansvar for etablering av ladestasjonene, og vil stå for skilting, håndheving 

av parkeringsbestemmelsene og daglig drift av ladestasjonene. Drift- og utbyggingsenheten vil også være 

ansvarlig for drift og vedlikehold av de eksisterende ladepunktene lokalisert utenfor Rådhus 1B. 

4.6 Informasjon

Ladestasjonene må skiltes med regler for bruk og teknisk informasjon, samt skilt «Reservert ladende 

motorvogn». Det bør informeres om plassering av ladestasjonene, bruksvilkår, ladetype og effekt, pris, 

betalingsløsninger mv. på Harstad kommunes hjemmesider. 

5. Konklusjon

Harstad kommune bør etablere offentlige ladestasjoner for elbiler med følgende anbefalinger:

1. Ladestasjonene bør tilby semi-hurtiglading/fleksilading med 7,2 kW effekt.

2. Ladepunktene bør være Mode 3 Type 2, men også ha støtte for Mode 1 og Mode 2 lading (da med 

Schuko-kontakt).

3. Det bør være minimum 2 ladepunkt per lader. 

4. Ladestasjonene bør plasseres på offentlige parkeringsplasser i eller nær sentrum. Hvert 

parkeringsområde bør ha minimum én ladestasjon.

5. Ladestasjonene bør skiltes med bruksvilkår, samt skilt «Reservert ladende motorvogn».

6. Det bør innføres betaling for lading hvis dette er økonomisk hensiktsmessig. 

7. Det bør i så fall velges et allment tilgjengelig betalingsmiddel.

8. Det bør innføres en tidsbegrensning på ladingen på 3 timer.

9. Det bør i første omgang etableres 4 ladestasjoner, med 2 ladepunkter hver. 

10. Det må i løpet av VHP-perioden innarbeides kostnader til etablering av flere ladestasjoner for å 

oppnå kravene i de nye parkeringsforskriftene. 
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DSB, NEK; Norsk Elbilforening, NELFO: «Lading av elektriske biler – planlegging og prosjektering av 
ladeinstallasjoner». Versjon 4, juli 2015.


