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Sak  Arbeidsopplegg for lading av el-biler i N3 

  I første halvdel av mai 

Hafslund (med entreprenør Omexon) ordner med et tilknytningspunkt for 

kablene på veggen innerst til venstre for trafodøren i øvre kjeller. Det skal 

bores fem hull i veggen her for kabeluttak. Eier av garasjeplass 19 (Hjorth-

Olsen) vil få et varsel på ca. en uke når arbeidene skal settes i gang. Bilen må da 

fjernes for en kort tid. 

  I løpet av mai 

Norelco vil legge opp fem kabler fra tilknytningspunktet ved trafodøren og 

frem til berederrommet, der det vil bli satt opp en ny og større tavle for bereder 

og ladeanlegg til erstatning for den som står der nå. Bilene på plassene 13 – 19 

blir da berørt ved at de må sette bilene ca. 1 m ut fra veggen. Varsel blir gitt ca. 

en uke i forveien. 

 

(13/Olaussen, 14/Sandaker, 15/Consolidator, 16/Moland, 17/Fambit, 

18/Ellevold, 19/Hjorth-Olsen) 

  I løpet av sommeren 

Norelco gjennomfører den store jobben med å legge kabelbro og flatkabel 

gjennom hele garasjeanlegget og frem til hver enkelt parkeringsplass, slik at 

den er klar for montering av ladestasjon. Når denne jobben skal utføres må 

også bilene flyttes ca. 1 m ut fra veggen. Varsel vil bli sendt ut ca. en uke før 

arbeidene skal gjennomføres. 

  Ladeboks mv. 

Ladeboksen som skal brukes i dette anlegget er Salto DEFA eRange, som er en 

helt nyutviklet ladestasjon som har vunnet en rekke internasjonale priser for 

driftssikkerhet og teknologi. 

 

Ladestasjonen kan fjernavleses ved at det blir internettilgang i den nye tavlen i 

berederrommet. Ingen andre ladestasjoner kan brukes fordi vi er avhengig av 

den styringsmuligheten som ligger i ladestasjonen. 

  Ladekabel mellom bil og ladestasjon 

Ladekabel følger gjerne med den enkelte bil. Den delen av kabelen som skal inn 

i ladestasjonen må være av typen Mode 3 type 2. Den andre enden av kabelen 

må være tilpasset den enkelte bil. Hvis kabel må kjøpes vil prisen ligge på ca. kr 

2000.-. Ladeeffekt opptil 7,3 kW. 
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En bil som vi vet kan/vil få problemer med det opplegget som er valgt, er 

Renault Zoe, som er avhengig av 400 V. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret N3 og garasjegruppen 

 


