
Lading av elbil i garasjeanlegg

Snorre Sletvold, Fortum Charge & Drive, oktober 2019



2



Finnish State
50.8%

Investors outside Finland
25.2%

Finnish 
households 11.7%

Other Finnish 
investors 9.6%

Finnish financial and 
insurance institutions 2.7%

Fortum's
shareholders

31 January 2016

Fortum is listed on Nasdaq Helsinki

• Listed since 1998; currently among the 
most traded shares on the Nasdaq 
Helsinki stock exchange

• Approximately 139,000 shareholders

• Market cap ~12 billion euros

Figures: 31 January 2016
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Transition towards Solar Economy is ongoing

5



Fortum – For a cleaner world
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Electric vehicle adoption is visible especially in 
Nordics and China…

The amount of EV’s in Europe will be nearly 
tenfolded from today’s level by 2025
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The amount of EV’s in Europe will be nearly tenfolded
from today’s level by 2025

Source: New passenger car sales statistics, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) & Fortum Industrial Intelligence

• EV fleet Norway: 350K (BEV: 250K / 7% of car fleet); Sweden: 85K (BEV: 26K / 0,5%) & Finland: 15K (BEV: 2,5K / 0,09%)

• More than every second new car sold in Norway is an EV and EV share of new sales has climbed also in Sweden above 10%, and Finland 5%

• European markets approximately 3-5 years behind Norway in adoption
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DFDS Pearl of Scandinavia

Bilen var en elbil, en ombygget Nissan Qashgai, hvor visstnok 
diverse sikkerhetssystemer var satt ut av drift 

Resultatet



9



10

Ifølge Direktoratet for 
sikkerhet og beredskap 
(DSB) knyttes det ikke 

brannfare til elbiler som 
lader ved 

forskriftmessig oppførte 
ladepunkter

Kilde tu.no/dsb.no

Fare for varmgang og brann
Først da man satte et spett mellom forsetene, og 
banket det tvers gjennom batteripakken med skuffa 
på hjullasteren, tok bilen fyr.
– Det er ingen tvil om at elbilene har veldig høy 
sikkerhet mot brann, også sammenlignet med 
tradisjonelle fossil-biler, sier Jostein Ween Grav. Dette 
bekreftes også av forskningsprosjekter som DSB har 
fått gjennomført av SP Fire Research AS i Trondheim 
(nå RISE Research AS).
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I dette tilfellet var teorien brann i det elektriske 
ledningsnettet i bilen og ikke brann i 
batteripakken.
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14 UEGNET til lading!!



Fortum anbefaler 

• Godkjent ladeboks/-stasjon

• Dedikert kurs

• Kabel: overdimensjonert

• Sikring større enn ladelast

• Styrbar ladestasjon 

• Røykvarsler i garasje tilkoblet husets alarm
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Riktig type ladeutstyr gir sikkerhet
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Ladegarasjen Vulkan



I 2015 hadde p-huset ved Vulkan:
Ca 40 ladepunkt, 

34 stikkontakter 
6 semihurtig 22 kW AC-ladepunkt

Stort sett gratis lading
Ingen mulighet til å styre lastene for lading

Ladekontakter som dels bar preg av godt bruk
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Vulkan 



Innovasjonselementer

• To ulike varianter av lastbalansering av AC-lading vil bli 
implementert og testet. Dels styring basert på kundens 
valgte effektnivå og dels fullstendig dynamisk styring i 
sanntid, basert på tilgjengelig effekt.

• Skjermløsningen for parkeringsanlegget innebærer ny 
utvikling og prosjektet bidrar til utvikling av ny 
anvendelse av teknologi

• Batteristyring i kombinasjon med solceller og 
hurtigladere. Framtidig direktemating av hurtigladere 
DC-DC fra batteri, vil redusere «tradisjonelt» tap i en 
DC-AC - AC-DC løsning.

• Batteriløsning integrert for å ta effekt-topper (peak-
shaving). Mulighet for off-grid ladeløsning i spesielle 
peak perioder. Desto større batteribank desto mer effekt.

• Batterilagringen kan, dersom den maksimeres, også 
bidra til strømleveranse til nettet, altså strømsalg, 
dersom det er lavt ladebelegg og strømprisen er rett.  

• Batterilagringssystem som håndterer ulike typer batterier, hvor 
man i tillegg til vår leverandør eks kan kombinere brukte 
elbilbatterier fra eks Nissan Leaf, eller Tesla sin batteriløsning.

• Ny og unik separat løsning for faseutjevning, vil motvirke 
skjevlast hvor mange biler som kun lader på enfas 3,6-7,2 
tradisjonelt medfører i et nett.  

• Mulig å teste V2G (Vehicle to Grid) med OCPP 2.0
• Utvikling av algoritmer for optimalisering av lastbalansering 

basert på OCPP 1.6 og OCPP 2.0.
• Mulighet for å optimalisere effekt ut fra varierende strømpriser
• Kontrollert stenging av anlegget ved spesielle situasjoner. 

Batteribank vil bl.a. ikke lede strøm til nett ved strøm utkobling. 
Mulighet for å avbryte lading ved brannalarm, etc. 

• Prisstrukturer for større ladeanlegg for å utnytte det kommersielle 
potensialet i å tilby prioritert lading og reservasjonsløsning. Dette 
er ikke gjort tidligere og prissstrukturer og prisnivåer testes første 
gang ved dette anlegget.
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Vulkan Fakta
Maks effekt: ca850 kW
Batteribank: 50 kWt (utvidbar)

Inverter: 50 kW
DC 50 kW: 2 stk
AC ≤ 22kW: 100 stk
Smart Charging/lastfordeling

Gratis beboerparkering og 
lading 17-09 (15-11)
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Vulkan – teknisk rom



• 50 kWt lithium batteri

• 50 kW inverter – kutte strøm toppene

• Forberedt for magasinering av strøm fra 
solcelleproduksjon

• Fase-ballansering for optimal strøm styrke
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Vulkan – Første ladeanlegg i Norge med batteribank
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Sikkerhet drift

Eks på Vulkan offentlig

• Årskontroll av alle ladebokser 
i henhold til NEK400:2018

• Termofotografering av tavle

Hjemme/borettslag ol.

• Fortum anbefaler at 
elektrikker titter ser over 
ladeboks regelmessig. 
Lading er den kursen som vil 
konsumere mest 
strømkontinuelig
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Snorre Sletvold
Telefon 90088848

Fortum Charge & Drive Norway
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