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Green Drive Region
• Hovedmål: 

10 % av personbilflåten i Indre 
Skandinavia skal være fossil-
uavhengig mot slutten av 2018

• Arbeidsområder
§ Elektrifisering
§ Hydrogen
§ Biodrivstoff



XXX
• XXX

§ XXX

• XXX
§ XXX

• XXX
§ XXX



Ladepunkter Hedmark
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Ladepunkter Oppland
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Elbiler i Oppland
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Norges første elbil i 
moderne tid
Larel, ombygd Fiat 
Panda kjøpt inn av 
Bellona med støtte fra 
Morten Harket 



Oppegård Kommune
45 elbiler i drift (29 fra 2012, 16 fra 
2016)
Gir store besparelser på driftsbudsjettet
54 ladepunkter

Elbilsatsingen er en viktig del av 
oppfølging av energi og klimaplanen



Skedsmo Kommune

Omlag 75% av klimagassutslippene fra transport
Skal bygge ladepunkt på alle 250 komm bygn
9 IMIEV i drift + en varebil og en H2 bil. 

Alle 200 kommunale biler skal byttes med nullutslipp 
innen 2020, anskaffer 30 nye elbiler i 2017
5 mill til infrastruktur
Støtte til borettslag som setter opp ladepunkt. 
1 hurtiglader
Gode erfaringer
Politisk forankret i klimahandlingsplanen



Oslo, Bærum, Asker, 
Bergen og Trondheim

Oslo : 500+ elbiler av 1200 tjenestebiler

Bærum: 36 ladepunkt og 2 hurtigladere

Asker: 120 elbiler innen 2020

Trondheim: Tidlig ute med elbil
Skal anskaffe 200 elbiler innen 2018 

Bergen: 22 ladepunkter og 14 hurtigladepunkter



Elbiler i 2017
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Status for elbil i Norge
Over 100 000 elbiler pr desember 2016
Incentiver trappes noe ned
Enkelte steder med høy elbiltetthet opplever 
store utfordringer i forhold til lading av elbil, 
spesielt i borettslag og sameier



Lading i borettslag
Hva kan kommunene gjøre? 
Opprette en gratis rådgivningstjeneste for borettslag og 
støtteordning for ladestasjoner i borettslag og sameier
Stille krav om at det skal være tilrettelagt for å sette opp 
ladebokser i alle nye bolig og næringsbygg



Vulkan ladegarasje i Oslo
100 ladepunkter for elbil i tillegg til 2 hurtigladestasjoner
Batterier benyttes for å balansere faseskjevheter og redusere topper i strømnettet. Dette gjør at det 
elbilister kan få mer effekt på hvert enkelt ladepunkt
Oslo kommune tilbyr beboerparkering på gitte tidspunkt. Registrerte beboere i nærliggende bydeler 
vil kunne parkere og lade gratis med 3,6 kW effekt. Over 3,6 kW betales normal pris.

Ladeanlegget vil deretter videreutvikles første halvår 2017 for også å tilby:
Valg av ladehastighet på skjerm ved laderen eller ved hjelp av en app. Dermed betaler man kun for 
den effekten man har behov for
Det vil bli mulig å reservere ladeplasser via app
Effektbalansering med batterilager på 50 kW
Anlegget forberedes for såkalt «vehicle to grid», det vil si at man i tillegg til å mate strøm inn på 
elbilens batteri også kan hente strøm fra batteriet ved behov, slik at bilen tar seg av effektregulering 
av anlegget. Dette vil kunne gjøre lading av elbil enda billigere i fremtiden
Anlegget driftes av Fortum



Viktige momenter ved 
planlegging av ladeplasser

§ Lastbalansering
§ Fasebalansering
§ Type 2 ladebokser
§ Kommunikasjon
§ Betalingsløsninger
§ Effekt opp til 22 kW



Hva skjer framover

E- roaming
Induktiv lading
Smart lading
Ny generasjon elbiler med lengre rekkevidde:
Opel Ampera E, Tesla Model 3, Nissan Leaf 2 mfl



Vintertesting av klimabiler



Elbilseminar

Hamar 11. mai


