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Innledning
Et stadig økende antall ladbare biler har bidratt til at K89 har investert i nytt
ladeanlegg i samarbeid med Fortum. Vi håper dette skal forenkle hverdagen for alle
samtidig som at kostnadene blir fordelt mer rettferdig. Vi håper også at vi med dette
bidrar til våre leietakeres mulighet til å kjøre miljøriktige biler og dermed bidrar til
bedre luftkvalitet.

8 ladeplasser inkludert hurtiglader
De avmerkede plassene er dedikert til biler som lader. Biler som ikke lader eller er
fulladet må flyttes. Tidligere plasser brukt til lading stenges og blir HC Plasser.

7 plasser er såkalte AC – «mellomraske» ladere med inntil 22Kw effekt og 1 plass er
avsatt til brukere av hurtigladeren. Nødvendig skilting vil komme etter hvert.

Hvem kan lade
Det er ikke lagt opp til noen begrensning på hvem som kan lade. Dvs at også
hybridbiler kan benytte seg av lademulighetene. Håper dog på forståelse at det kan bli
satt begrensninger på bruk hvis kapasiteten skulle påkreve dette. I så fall vil
Hybridbilene måtte vike plass for biler som er 100% drevet av elektrisitet og/eller at det
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innføres makstid pr bil. Det er helt avgjørende at alle biler blir flyttet så snart de er
ladet tilstrekkelig.
MERK: Det kan påløpe ekstra kostnader så lenge bilen er tilkoblet ladeenheten på en av
de avsatte plassene selv om batteriene er fullt ladet.

Betaling
Betalingsløsning er administrert av Fortum og det etableres da et kundeforhold for
hver enkelt bruker. Se: www.fortum.no. Brukerbetaling av ladestasjonen mener vi
bidrar til en mer rettferdig fordeling av strømkostnadene på eiendommen. Den
strømmen som tidligere ble brukt til lading skal nå gi redusert strømforbruk og
dermed gi en positiv effekt på felleskostnadene. Prisene for lading kan variere blant
annet på bakgrunn av endring i strømpriser, bruk av plassene, etc.

Informasjon om bruk av ladere
Alle spørsmål om lading, betaling og annet skal rettes til Fortum. De aller fleste svar får
dere ved å gå til www.fortum.no. Se også kontakt informasjon i Fortums app.
Servicesenteret K89 er ikke rett instans for spørsmål eller innspill vedr ladestasjonene.
Vi ønsker likevel å minne alle på følgende:
❖ Viktig å flytte bilen umiddelbart etter at bilen er tilstrekkelig ladet.
❖ Det kan stå bil på AC ladeplassene over natten mellom klokken 2100 – 0700.
Bilen må i så fall flyttes fra ladeplassen senest klokken 0700.
❖ Det er foreløpig ikke anledning til å lade El mopeder eller sykler.
❖ Vis hensyn – det kan være andre som trenger å lade. 80% ladet batteri er ofte
nok og bra for bilen.
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