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En totalleverandør av ladeløsninger med 
betalingssystem som tar seg av alt av drift og 
administrasjon

En del av industrikonsernet Acron Group

Drifter destinasjonsladere over hele Norge
- Hoteller
- Campingplasser
- Næringsbygg
- Offentlig parkering
- Borettslag, sameier og hytteområder
- m.m.

24/7 kundesupport for eier og gjest

Tilbyr planlegging, prosjektering og installering av
nye ladeanlegg for din destinasjon

Programvaren kan kobles opp mot nye og 
eksisterende ladere. De som lader betaler da 
automatisk for sitt forbruk med Laddel-systemet



Verdiskaping
Tilrettelegg for elbilutviklingen
- Ca. 80% av nybilsalget er elbiler
- Rundt 600 000 elbiler på veien i dag
- Én million elbiler innen 2025

En grønn framtid
- Vær en del av endringen, ta et verdifullt tak ved å tilrettelegge 

for fremtiden
- Bygget får en grønn profil i markedet

Konkurransefortrinn
- Gjør din lokasjon mer attraktiv fremfor andres
- Økende etterspørsel i markedet
- Flere og lengre besøkende gjester

Verdiøkning 
- Ved å sette opp lading på ditt areal øker

verdien på hele eiendommen

Inntjeningspotensialet
- Uten ekstra arbeid har du nå et nytt

inntjeningspotensiale i porteføljen som også
betaler seg selv ned



Spotprising
Det er mulig å
la ladeprisen 

følge strømprisen 
på Nord Pool. 

Dette sørger for 
at du alltid får dekket 
inn strømkostnadene

Ett kontaktpunkt
Vi tar oss av både 
administrasjon og 

drift. Skulle det være 
nødvendig med       
en fysisk sjekk 

koordinerer vi med 
elektropersonell

Fordeler med Laddel

Driftsovervåking
Laderne vil 

ha kontinuerlig 
driftsovervåking for

å sikre maksimal 
oppetid. Vi håndterer 

eventuelle feilmeldinger 
forløpende

Oppdateringer
Vi sørger for at 

dine ladere alltid 
har de nyeste 

oppdateringene fra 
Easee og Laddel. 

Det betyr mindre å 
tenke på for deg

Kompetent partner
Vi er en trygg og 

profesjonell partner
med nøye utvalgte 

samarbeidspartnere. Ved 
installasjon av nytt 

ladeanlegg kan du bruke 
våre eller egen installatører



Kundeløpet

Se ledige ladere Start ladingVelg lader Automatisk betaling



Kart
Brukere kan se ledige og 
opptatte ladere i kartet. 

Dette gir de mer 
forutsigbarhet. Kartet 

gjør også din destinasjon 
godt synlig for elbilister

Dashboard
(Kommer snart) 
I webportal kan 

du som anleggseier
følge med på 

inntjening, forbruk og 
mye mer

Funksjoner

Grupper
Lag unike grupper, eller 
gjør laderne tilgjengelig

for hvem som helst. 
Hver gruppe kan ha sin 
egen pris på ladingen

Start/stopp
I appen kan brukere 

enkelt starte og stoppe 
ladingene selv. Etter 

ladeøkten kan 
brukeren se forbruk og 

beløp i kvitteringen

Utvikling
Laddel skapes i 
samarbeid med 

kundene. Derfor setter 
vi stor pris på alle 

tilbakemeldinger på 
ønsket funksjonalitet



ladeboks
Vårt samarbeid med Easee gjør oss fullintegrerte med deres 
ladere.

- Markedets mest moderne lader, sørger for en trygg 
ladeopplevelse 

- Vi kan koble oss opp mot allerede eksisterende ladere

- En av de mest rimelig priset ladeboksene 

- Opptil 22 kW lade effekt (perfekt for destinasjoner)

- 1- og 3 fase oppkobling

- Type 2 ladekontakt – universal kontakt

- Easee ladeteknologi har last og fasebalansering som 
muliggjør et betydelig antall ladere på en kurs

- Bonus: Kanskje den peneste laderen på markedet!



Prismodell & betalingssystem

Dere bestemmer selv pris per kWh*. 

Bruker betaler etter endt ladeøkt i appen.

Dere mottar en utbetaling av laderens omsetning 

hver 2. måned.

Velg mellom spot- og fastpris og et påslag på 

toppen.

*vi kommer selvsagt med anbefalinger

Administrasjonsgebyret er kun 12,5% av laderens 

omsetning. Dette trekkes av på utbetalingen. 

Ingen bindingstid eller etableringskostnader. 



Vert betaler kun for 
fremlegging av strøm

Laddel tar kostnaden på
laderne, stolper og
monteringstimer

Laddels 
inntekt

Eierstrukturer og 
kostnadsbilde

Vertens 
inntekt

Laddel leier
arealet

Vert eier
ladeanlegget

Laddels 
inntekt

Vertens 
inntekt

65% 35%

Vert betaler for 
ladeanlegget selv

Laddel stiller med 
betalingsløsning, drift 

og administrasjon

87,5% 12,5%

*Laddel kan også sette opp egen 

strømmåler om ønskelig/mulig



Borettslag, sameier
og hytteområder

Ladepark– Sett opp ladepunkter på et felles 
parkeringsområde for å effektivisere bruken, her kan 
både beboere og gjester lade. Pris for lading er opp 
til dere (anbefalte metoden)

✔

✔

✔

Parkeringsplasser– Sett opp ladepunkter på 
beboerens egen parkeringsplass. Laderen kjøpes av 
hver enkel eller av boet, og forbruket betales hver 
gang det lades

Kostnad – Brukeren betaler kun for ladingen sin, 
ingen ekstra kostnader for boet. Det blir kun trukket 
12,5% av omsetningen på laderne ved utbetalingen

Dekk inn investeringen – Kostnader for infrastruktur 
kan raskt dekkes inn gjennom økte felleskostnader 
eller gjennom økt pris på ladingen

✔



Referanseprosjekter
Her ser man et par utvalgte referanseprosjekter Laddel har gjennomført

Utover disse har vi også lokasjoner blant annet i Rogaland, Troms og 
Finnmark, Vestland og flere i Agder

Kristiansand Teknologipark, 3 stk ladereNæringsbygg/kontor, Sørlandsparken
12 stk ladere

Lindenes Havhotell / UNDER Resturant
(9 stk ladere + 5 stk)

Preikestolen parkering,
under installasjon (12 stk ladere)

Ulvik kommune, 20 stk ladere 
fordelt på ulike bygg



Tel. +47 38 00 40 90

kontakt@laddel.no

Besøk oss i Kristiansand Teknologipark

Laddel AS

Andøyfaret 31, Bygg E

4623 Kristiansand
@laddelAS @laddel_as Laddel
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