
2.Bruk av eksisterende kontakter

På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil
ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading
vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg som krever at anlegget "skal være egnet til forutsatt bruk". Bakgrunnen er
at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning.
Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen
over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko
for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil
fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må installeres en spesiell
jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.

Skade/varmgang på kontakt ved manglende avlastning. (Foto: DSB)
Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, det vil si
jordfeilbryter type B, samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt (strømbegrensning gjelder
ikke for CEE/EN 309 kontakt). Det er også viktig å få sjekket om anlegget faktisk tåler den
aktuelle belastningen over tid. Ta kontakt med en elvirksomhet for å sjekke tilstanden på
anlegget og få råd om eventuelle tiltak.

Merknad 1: Dedikert ladekontakt installert før nytt regelverk ble gjeldende fra 2016 kreves
ikke oppgradert til ny standard (ikke tilbakevirkende kraft). Men kabel, kontakt og plugg må
sjekkes jevnlig for varmgang og skade. DSB anbefaler oppgradering.



Merknad 2: Sporadisk bruk av vanlig kontakt ved besøk eller på reise omfattes ikke av kravet.

DSBs klare anbefaling er installasjon av Mode 3 "på-vegg-lader". Denne løsningen ivaretar
alle sikkerhetskrav, er praktisk og gir mange fordeler. Dette vil være standard løsning.

3.Skjøteledninger skal ikke benyttes
Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning grunnet fare for skade og varmgang.
Unntaksvis kan skjøteledning benyttes ved nødlading. Under ingen omstendigheter må kabel
legges over fortau eller vei der den kan bli skadet eller forårsake skade.

Merknad: DSB erfarer at noen elbileiere legger ladekabel gjennom vindu fra bolig. Dette kan
medføre livsfare og er ikke tillatt.

Elbil med kabel over fortau, langs vegg og inn vindu (Foto: Jostein Grav/DSB)



Skjøteledning på ladekabel (Foto: Jostein Grav/DSB)


