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Arkivsak-dok. 19/00303-2 
Saksbehandler Gard Olsen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Ladestasjoner for ladbare kjøretøy 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av 
ladestasjoner i første omgang for kommunens ladbare tjenestebiler. 

2. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og 
tilskudd. Låneopptak for 2019 økes med 1,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover 
tas ved behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023 
Kontering:   
3230 4420 1200                691                                          2,894 mill. kr. 
3729 8300 8410                972                                          0,579 mill. kr 
3810 4420 1200          691                                          1,115 mill. kr. 
3910 8300 8701                900                                       1,2 mill. kr.    

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Etablering av ladestasjoner for ladbare kjøretøy er et tiltak som følger opp vedtak i Klima- og 
energiplan for Gran kommune. 
 
Rammeavtale som inngås gjør det mulig å anskaffe ladestasjoner tilpasset behovet. Det kan etableres 
noen hver av årene fremover, plassert der det er et behov. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Klima og energiplan for Gran Kommune 2018-2022 har blant annet målene: 
1. Gran kommune skal redusere klimagassutslipp fra egen drift. 
2. Gran kommune skal tilrettelegge for klimavennlig transport og arealbruk. 
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 06.06.2019 
Kommunestyret            
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
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Som tiltak i planen er det angitt at nye kommunale biler skal være nullutslippsbiler, det skal 
installeres ladepunkter for tjenestebiler der det er et behov, det skal arbeides for å få etablert flere 
ladepunkter og en skal fremme bruk av el-sykler. Nullutslippsbiler vil først og fremst være elbiler 
siden det ikke er tilrettelagt for andre teknologiske løsninger i kommunen. 
 
For å ha mulighet til å få utført disse tiltakene i planen er det avholdt en konkurranse på Doffin med 
hensikt å inngå en rammeavtale med leverandør av ladestasjoner for ladbare kjøretøy. Konkurransen 
er avholdt i regi av Innkjøpssamarbeidet på Hadeland. Det pågår prosess med tildeling av kontrakten. 
 
Bakgrunn for å få på plass godkjente ladestasjoner er også at motorvarmerkontakter har blitt 
benyttet til lading av elektriske biler. Lading ved å benytte normal schuco kontakt er kun lovlig privat 
hjemme hos seg selv. Lading av elektrisk bil, ved bruk av eksisterende motorvarmerkontakter eller 
kontakter beregnet for annet bruk, kan medføre stor skade på øvrige elektriske installasjoner. 
Ved rådhuset vil etablering av godkjente lade punkter kunne medføre at stor andel av eksisterende 
motorvarmekontakter må fjernes. 
 
Rammeavtalen skal dekke behovet for lading av ladbare kjøretøy for allmennheten på offentlig plass, 
og for lading av kommunens tjenestebiler. Leveransen omfatter ladestasjoner, installasjon/ 
montering og baksystem. Baksystemet ivaretar all administrasjon av ladestasjonene.  Det medfører 
mulig registrering av strømforbruk på den enkelte tjenestebil og at øvrige brukere av ladestasjonene 
vil bli fakturert etter faktisk strømforbruk etter en valgt differensiert prismodell. 
 
Ved Gran kommunes formålsbygg er det i dag 2 ladestasjoner som ble satt opp av Hadeland Energi. 
Der er vurdert å være et behov for ca. 40 nye ladepunkter ved rådhuset totalt for tjenestebiler og 
øvrige ladbare kjøretøy. Videre vil det være et behov ved flere formålsbygg. Totalt er det vurdert å 
være et behov for ca. 100 ladepunkter i løpet av de neste 5 år. Behovet for ladestasjoner henger 
sammen med overgangen fra fossildrevne biler til elbiler, både for tjenestebiler og generelt. 
 
Gran kommune har pr i dag ca. 50 tjenestebiler under 3,5 tonn (personbiler og varebiler). Av disse er 
i dag 2 stk. el-biler og en ladbar hybrid, resten er diesel eller bensin drevne. Målet er at mange av 
diesel/bensin drevne bilene skal fases ut i de nærmeste årene. Utskiftingen vil skje gradvis tilpasset 
leasingavtaler, bruken av bilene og utbygging av lokal infrastruktur for el-biler. 
 
Behovet for ladepunkter for el-sykkel må også vurderes. Etablering av sykkelparkering hvor det er 
mulighet for lading av el-sykler vil medvirke til større bruk av både vanlig sykkel og el-sykkel. 
 
Miljødirektoratet har en støtteordning for etablering av ladepunkter for kommunale tjenestebiler 
hvor de dekker halvparten av investeringskostnaden. Det er søkt om og vi har fått tilsagn om tilskudd 
til 33 ladepunkter for tjenestebiler innenfor en investeringskostnad på 2,31 mill. kr. eks. mva. 
Sluttrapport på gjennomføring av disse er planlagt i desember 2019. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Klimaloven 
 
Eksisterende planer 
Klima- og energiplan for Gran kommune 2018-2022 vedtatt 19.9.2018. 
 
Gjeldende vedtak 
Intet særskilt 
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Økonomi 
Etablering av ladestasjoner medfører behov for bevilgning utover gjeldende økonomiplan. 
 
Bemanning 
Intet særskilt 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Gran kommune bør velge nivå for oppfølging av tiltak i vedtatt Klima- og energiplan. Det kan velges å 
prioritere kommunens egen drift eller tiltak av mer allmenn karakter. Etablering av ladestasjoner er 
planlagt med ensartet utforming og bruk. Det vil si at ladestasjonene kan brukes både av 
tjenestebiler og andre med ladbart kjøretøy.  For å sikre at tjenestebilene har tilstrekkelig antall 
ladestasjoner vil de være naturlig at et nødvendig antall er forbeholdt disse, men at det for øvrig kan 
være en fleksibilitet. 
 
Hjemmetjenesten ved Helse og omsorg har i dag 2 el-biler og har ytterligere bestilt 2 som kommer i 
november 2019.  Disse el-bilene har tohjulstrekk. Når aktuelle bilmodeller kommer med firhjulstrekk 
er det mulig å bytte ut et vesentlig antall av dagens biler.  Det er et ønske om bruk av el-biler i 
hjemmetjenesten når de i tilstrekkelig grad ivaretar behovet. For å kunne gjennomføre utskiftingen 
er de helt avhengig av å ha ladestruktur på plass.  
 
En etablering av ladestasjoner vil medføre endringer for all annen parkering. For å få en enklest og 
rimeligst mulig etablering, så må disse etableres ved eksisterende parkeringsplasser, som da må 
forbeholdes ladbare kjøretøy. Ved rådhuset så medfører det en reduksjon i antall faste 
parkeringsplasser med motorvarmerkontakt for ansatte og leietakere. For å få reduserte kostnader til 
strøm til ladestasjonene så må et vesentlig antall av eksisterende motorvarmerkontakter fjernes. Ved 
rådhuset er det tidvis noe lite parkeringskapasitet på de plassene som ikke er faste, mens det er 
mange ledige plasser blant de faste motorvarmerplassene.  
 
Det må også vurderes om det er aktuelt med egne ladestasjoner ved parkeringsplasser reservert for 
forflytningshemmede. Det gjelder ved rådhuset og ved kommunens øvrige formålsbygg. 
 
Ved budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 ble det vedtatt økt pris på motorvarmerplasser som skulle 
medføre en økt inntekt på kr. 50 000,- pr. år. Det har vært ca. 120 plasser som har betalt kr. 200,- pr. 
sesong. Endringer av faste plasser med motorvarmekontakter er avventet til vi får avklart løsning 
med ladestasjoner for ladbare kjøretøy. Det må avklares med de som har hatt fast parkeringsplass 
om de fortsatt ønsker dette når pris for plassen blir tilpasset kostnaden. 
 
 
Behov for plasser må vurderes hvert år fremover ift. det som planlegges og blir utført av omlegging 
av bilparken fra fossildrevne kjøretøy. En foreløpig totalramme på 100 ladepunkter medfører en total 
investeringskostnad på om lag 9 mill. kr. 
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Rådmannen innstiller derfor som følger: 

1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av 
ladestasjoner i første omgang for kommunens ladbare tjenestebiler. 

2. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og 
tilskudd. Låneopptak for 2019 økes med 1,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover 
tas ved behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023 
Kontering:   
3230 4420 1200                691                                          2,894 mill. kr. 
3729 8300 8410                972                                          0,579 mill. kr 
3810 4420 1200          691                                          1,115 mill. kr. 
3910 8300 8701                900                                       1,2 mill. kr. 

 
 
Hvis kommunestyret også ønsker å legge til rette for generell lading av ladbare kjøretøy ved rådhuset 
vil rådmannen anbefale følgende forslag til alternativt vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar omlegging av parkering ved rådhuset og etablering av 
ladestasjoner for kommunens ladbare tjenestebiler og for ladbare biler tilhørende 
ansatte i kommunen og besøkende. 

2. Pris for lading av ladbare kjøretøy beregnes ut i fra kommunens totale selvkost ved 
etablering og drift av ladestasjonene. Kommunens inntekt fra ladestasjonene legges inn i 
budsjett og økonomiplan. 

3. Oppsetting av nødvendige ladestasjoner finansieres med lån, momskompensasjon og 
tilskudd. Låneopptak for 2019 økes med 2,2 mill. kr. Øvrig behov for 2020 og fremover 
tas ved behandling av budsjett og økonomiplan 2020-2023 
Kontering: 
3230 4420 1200                691                                          4,144 mill. kr. 
3729 8300 8410                972                                          0,829 mill. kr 
3810 4420 1200          691                                          1,115 mill. kr. 
3910 8300 8701                900                                       2,2 mill. kr   

 

 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Intet særskilt 
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


