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EXAMENSARBETE 

Förord 
Examensarbetet omfattar 15hp och fullbordar projektdeltagarnas studier inom programmet 
Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180hp vid Högskolan Väst.  

Arbetet har utförts i sin helhet hos Kungälv Energi AB, som under projektets gång har stöttat 
med utrustning och vägledning. Ett stort tack riktas till samtliga medarbetare på Kungälv 
Energi! 

Ett särskilt tack riktas till Thomas Skåreby, handledare vid Kungälv Energi, som initierat den 
projektering som utfördes och som genom hela arbetet stöttat och guidat. 

Inom projekteringsarbetet har också stödet från Ulf Karle, Kungälv Energi, varit avgörande.  

Projektdeltagarna är mycket tacksamma för det stora engagemang Björn Jansson och Mathias 
Tobiasson, Kungälv Energi, visat inom elkvalitetsstudien. Inom projektet har de hjälpt till 
med montering av mätutrustning såväl som analys och diskussion kring resultat. 

Slutligen vill vi tacka Ola Karlsson och Robert Olofsson, Metrum Sverige AB, som försett 
projektet med mätutrustning och mjukvara för analys.  

Samtliga figurer, tabeller och illustrationer som återfinns i rapporten är framställda av 
rapportens författare, där inte annat anges. Logotyper har använts med 
upphovsrättsinnehavares godkännande. 

Rapporten bör läsas elektroniskt eller som färgutskrift för att förenkla tydning av figurer och 
grafer. 

Då projektet har utförts av två författare, Andreas och Markus, har arbetet fördelats under 
projektets gång mellan deltagarna. Båda projektdeltagarna har varit med i diskussion och 
resonemang kring alla behandlade delar inom projektet och är ense gällande det innehåll som 
presenteras i rapporten. Rapportskrivning har utförts löpande av båda deltagarna. 

Inom projekteringen har Andreas främst arbetat med dimensionering, verifiering och 
framtagning av underlag i programvaran dpPower samt beaktat elsäkerhetstekniska 
föreskrifter och standarder. Markus har främst arbetat med att ta fram materiel, visualisering 
av anläggning, förläggningskartor, arbetsbeskrivning och kostnadsberäkningar samt beaktat 
byggnationsmässiga standarder och föreskrifter.  

I elkvalitetsstudien har Andreas främst jobbat med teori kring spänningsgodhetsparametrar 
och gällande föreskrifter, samt med analys av erhållen data från de mätningar som utförts 
och presenterat resultat. Markus har främst varit med i diskussion kring studien och kontroll 
av teori samt visualisering av utförandet av mätningarna. Båda deltagarna har under 
projektets gång varit med och genomfört elkvalitetsmätningarna och fördjupat sig teoretiskt 
inom området för att genomföra studien.  

  

i 
 



EXAMENSARBETE 

Projektering och elkvalitetsstudie av laddstationer för 
elfordon 

Sammanfattning 
De senaste årens utveckling inom elfordonsbranschen ställer ett ökat krav på en fungerande 
infrastruktur för el- och hybridfordonsladdning. Fler laddplatser behövs i ett samhälle där de 
laddbara fordonen blir fler för varje år som går. Vidare används idag teknik för att möjliggöra 
laddning av elfordon som kan komma att ha en negativ påverkan på elkvaliteten i elnätet, i 
synnerhet vid byggnation i de områden där nätet är som svagast.  

Arbetets första del syftar till att leverera en färdig projektering av två nya 
växelströmsladdstationer i Kungälv. Den andra delen syftar till att öka förståelsen för hur 
snabbladdning av elfordon påverkar elkvaliteten i närliggande nät. Ingående data för 
elkvalitetsstudien erhålls genom mätningar på en befintlig snabbladdningsstation i Kungälv, 
såväl som känd teori kring området. 

Projekteringslösningen har tagits fram genom beaktande av svenska standarder och 
föreskrifter, såväl som instruktioner och önskemål givna av uppdragsgivaren, Kungälv 
Energi. Arbetet resulterade i den projekteringshandling som lämnades över till 
uppdragsgivaren, som behandlar den installationslösning som valts vid anslutning av de nya 
laddstationerna. Här redovisas valt material, förläggning- och placeringskarta, såväl som en 
kostnadskalkyl över det erfordrade arbetet och materialet. 

Elkvalitetsstudien har utförts tillsammans med Kungälv Energi, såväl som Metrum Sweden 
AB. Resultatet baseras på de data som erhölls vid elkvalitetsmätningar utförda på en befintlig 
snabbladdningsstation i Kungälv. Resultatet utgjordes av en elkvalitetsrapport enligt 
Energimarknadsinspektionens riktlinjer, där samtliga ställda krav för god elkvalitet 
uppnåddes. Vidare analyserades erhållen data manuellt i syfte att identifiera vilka parametrar 
som vid större anläggningar kan tänkas hota den goda elkvalitet som eftersträvas i nätet.  

Elkvalitetsstudien påvisade inte några tydliga tecken på att de undersökta 
snabbladdningsstationerna idag skulle utgöra någon omfattande negativ påverkan på det 
närliggande nätet, även om exempelvis viss övertonsgenerering påvisades. Nyttjandegraden 
är i högsta grad avgörande, vilket medför att slutsatsen ej kan anses vara generell. 
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BACHELOR’S THESIS 

Project planning and power quality study of charging 
stations for electric vehicles 

Summary 
In the last couple of years, the evolution of plug-in electric cars has contributed to an 
increasing need of well-built charging infrastructure. This does not only require that the fair 
amount of charging stations needs to match the increasing demand, but the growing amount 
of charging station could also affect the power quality in the grid itself due to the technology 
used today. 

The objective of the first part of the project was to deliver a complete installation plan and 
project basis of two AC charging stations for electric vehicles, planned in the city of Kungälv. 
The second part of the project was focused on studying the effects of DC fast charging of 
electric vehicles, with power quality in mind. This study was based on readings obtained from 
measuring the power quality at an existing DC fast charging station in Kungälv, as well as 
available publications within the area of the subject. 

The project planning was conducted in regards to Swedish standards and regulations, as well 
as to the instructions and expectations of the client, Kungälv Energi. The result was compiled 
and handed over to the client during the final part of the project. The resulting document 
contained information regarding installation, material and placement as well as approximate 
cost calculations.  

The power quality study was carried out on a currently installed fast charging station located 
in the city of Kungälv, using power quality measuring instruments provided by Kungälv 
Energi and Metrum Sweden AB. The result was a power quality report, compiled according 
to Swedish Energy Markets Inspectorate, where all requirements concerning power quality 
were met. The data was also analyzed manually, to further investigate the effects of DC fast 
charging. 

The study shows no immediate signs of negative impact of the power quality in the nearby 
grid caused by the fast charging stations within the project. There were signs of harmonics 
caused by the charging stations, but the presence was considered low. The usage frequency 
is however a major factor when investigating the power quality affection of the charging 
station. This results in a conclusion that is not generally applicable.  
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Projektering och elkvalitetsstudie av laddstationer för elfordon 

1 Inledning 
Projektrapporten redovisar det arbete som utförts vid Kungälv Energi AB, inom området el- 
och hybridfordonsladdning, under perioden 161106–170116.  

Företaget Kungälv Energi AB sysselsätter ett 70-tal anställda och ansvarar för elnät, stadsnät 
och fjärrvärme inom Kungälvs kommun med omnejd [1]. Företaget är ett privat, ej 
börsnoterat bolag, som är helägt av Kungälv Kommun. 2015 omsatte Kungälv Energi ca 260 
miljoner SEK [2]. Huvudkontoret ligger i centrala Kungälv. Kungälv Energis vision är att 
”aktivt bidra till samhällets hållbara utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen” 
[3].  

Projektet omfattar två områden, eller delprojekt om man så vill, som utförts oberoende av 
varandra. Det ena arbetet berör projektering och teori kring byggnation av laddstationer för 
elfordon. Den andra delen syftar till att undersöka hur en utbyggnation av 
laddinfrastrukturen på sikt kan komma att påverka elkvaliteten. Denna elkvalitetsstudie 
grundar sig, förutom på tidigare publicerat material och teori, på de elkvalitetsmätningar som 
man inom projektet utfört på en större befintlig laddstation i Kungälv. 

Projektrapporten är, förutom det inledande kapitlet, uppdelad i 4 huvudavsnitt vilka berör 
områden enligt; 

- Allmänt angående projektering av laddstationer, generella krav och allmänna råd vid 
planering och byggnation av laddstationer. 

- Projektspecifikt avsnitt kring den projektering som utfördes hos Kungälv Energi, 
och de förutsättningar som var gällande under arbetet.  

- Allmänt om elkvalitet, med teori kring spänningsgodhetsparametrar, mätning och 
nätpåverkan. 

- Projektspecifikt avsnitt med presentation av den elkvalitetsstudie som genomfördes 
vid Kungälv Energis befintliga snabbladdningsstation. 

1.1 Bakgrund 
Antalet el- och hybridfordon på de svenska vägarna har de senaste åren ökat kraftigt - en 
utveckling som enligt de flesta analytiker förväntas fortsätta [4]. Många större bilkoncerner 
kan idag erbjuda sina kunder elbilar, många dessutom inom en rimlig budget för den breda 
massan. 

Vid införandet av fler laddbara fordon på de svenska vägarna krävs en fungerande 
laddinfrastruktur, som måste möta den ökade efterfrågan. Denna utveckling berör stora delar 
av samhället, då ”tankningen” förflyttas från de traditionella tankstationerna till laddstationer 
som i princip kan finnas på vilken parkeringsplats som helst.  

Som en del av stadsbudgeten beslutad av riksdagen 2016 är Klimatklivet en satsning som i 
huvudsak syftar till att främja utvecklingen mot en minskning av utsläppen av växthusgaser. 
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Under 2015 och 2016 har totalt 1 miljard SEK delats ut, och projektet avser sedan att dela 
ut ytterligare 600 miljoner SEK per år fram till år 2018.  

Med undantag av privatpersoner och enkla bolag kan vem som helst ansöka om bidrag för 
sina investeringar inom denna typ av miljöarbete. Länsstyrelsen, som hanterar ansökningarna 
till Klimatklivet, gör sin bedömning enligt principen ”störst nytta för pengarna”. [5]  

1.1.1 Delprojekt projektering av laddstationer 
Kungälv Energi avser, i enighet med företagets vision om att bidra till samhällets hållbara 
utveckling, öka tillgängligheten för elbilsägare inom kommunen [1].  

Genom satsningen Klimatklivet har Kungälv Energi ansökt om ekonomiskt stöd för 48 st. 
normalladdare om 22kW på allmänna platser inom kommunen. Vid bifall utgör 
kostnadsfördelningen 70/30, där Kungälv Energi står för merparten av kostnaden. De 
tilltänka laddstationerna avses efter byggnation ägas, underhållas och förvaltas av Kungälv 
Energi.  

Det projekteringsarbete som utförs inom projektet syftar till att utgöra en grund inför 
byggnation av 2 st. laddstationer vilka Kungälv Energi ansökt om stöd för. Arbetet 
innefattade utredning av lämplig placering, såväl som framtagning av nödvändigt underlag 
vid byggnation såsom förläggningskarta, materialsammanställning och arbetsbeskrivning. 
Vidare har även en kostnadskalkyl sammanställts med avsikt att utgöra underlag för 
budgetering, där kostnaden för byggnation och materiel redovisas.  

1.1.2 Delprojekt elkvalitetsstudie 
Vikten av god elkvalitet, inte minst ur ett spänningsgodhetsperspektiv, är idag större än 
någonsin, mycket tack vare en utbredd användning av känslig elektronik i den apparatur som 
ansluts i våra hem och industrier [6]. Samtidigt står vi i Europa, tillsammans med andra delar 
av världen, inför en fordonsrevolution där antalet el- och hybridfordon som nyttjar extern 
laddning från distributionsnätet ökar för varje dag som går [7]. 

Tidigare studier har visat att större snabbladdningsstationer, avsedda för laddning av eldrivna 
bussar för linjetrafik, kan ha negativ inverkan på elkvaliteten i det matande nätet. I den 
tidigare studien påvisades att övertonsgenereringen var påtaglig vid de undersökta 
laddstationerna, vilket bidrar till deformation av matningsspänningens sinusform. [8]  

Projektet avser undersöka om liknande fenomen även kan konstateras vid mindre 
effektkrävande snabbladdningsstationer, avsedda för laddning av personbilar. Området anses 
intressant då en ökad elbilsförsäljning kan bidra till en bred utbyggnation av sådana 
anläggningar. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med de två delprojekt som utfördes inom arbetet: 
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- Projekteringen av de två planerade laddstationerna i Kungälv syftar till att leverera 
nödvändig information och underlag vilka kan komma att rationalisera 
byggnationsprocessen för uppdragsgivaren, Kungälv energi AB.  

- Elkvalitetstudien syftar till att undersöka hur fordonsladdning med dagens teknik 
påverkar elkvaliteten, med avsikt på spänningsgodhet, i närliggande elnät.   

Mål inom projektet: 

- Leverera underlag till Kungälv Energi som förprojektering innehållande; 
arbetsbeskrivning, förläggningskarta, materiallista samt kostnadskalkyl för de två 
laddstationer som projekteringen avser.  

- Kontrollera så att de snabbladdningsstationer som idag ägs och förvaltas av 
uppdragsgivaren uppfyller de elkvalitetskrav som ställs enligt gällande föreskrifter. 

- Identifiera möjliga elkvalitetsstörningar orsakade av snabbladdningsstationer. 

1.3 Avgränsningar 
Projekteringsarbetet berör endast två laddningsstationer vilka är planerade för byggnation i 
Kungälv Energis befintliga nät på offentliga platser i Kungälv Kommun. Dessa skall förutom 
relevanta lagkrav och standarder också uppfylla interna krav på utformning. Val av leverantör 
och fabrikatör av erforderlig utrustning bestäms av uppdragsgivaren. Inom projektet 
behandlas inga formella tillståndsansökningar från berörda parter. 

Elkvalitetsstudien fokuseras på uppkomsten av övertoner och spänningsvariationer till följd 
av fordonsladdning vid den undersökta snabbladdningsstationen. Övriga 
spänningsgodhetsparametrar berörs övergripande teoretiskt i rapporten. Transformator och 
överliggande nät behandlas inte i arbetet. Som referens för god spänningskvalitet nyttjas 
endast de svenska föreskrifter som är gällande inom området. 

1.4 Generell fakta kring laddning av elbilar 
Följande avsnitt berör allmän grundläggande fakta kring fordonsladdning och miljöpåverkan, 
frågor som så ofta nämns i debatten kring elfordon och utgör grunden för den utveckling 
man idag ser. Dessa frågor berör inte i direkt avseende det arbetet som redovisas i rapporten, 
men utgör en viktig del i fört resonemang kring elfordonens framtid och utbredning i 
samhället. 

1.4.1 Konduktiv laddning av elbilar 
Batteripaketet i en elbil avses lagra den vid laddningstillfället tillförda energin, för att sedan 
succesivt överföra energin till motor och övriga system vid nyttjande av fordonet. Idag 
dominerar litium-jonbatterier på elbilsmarknaden, till stor del på grund av den goda 
energitäthet tekniken medför. För att kunna ladda upp batteriet krävs en extern 
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spänningsskälla som för en laddström i motsatt riktning jämfört med strömriktningen vid 
urladdning. [9]  

Gemensamt för de laddstationer som finns på marknaden idag är att de ansluts till 
distributionsnätet och matas med växelspänning. Vid uppladdning av det tvåpoliga 
batteripaket som utgör fordonets energilager krävs dock en konstant polaritet på den ström 
som skall ladda battericellerna. Detta sker normalt med hjälp av halvledare som genom att 
omforma den sinusformade strömkurvan konstruerar en likströmsmatning till batteriet.  

Vid växelströmsladdning ansluts fordonet direkt till en växelströmskälla och nyttjar sedan 
den likriktare som finns inbyggd på praktiskt taget alla elfordon idag. Detta möjliggör inte 
bara laddning från vanliga uttag i hemmet, utan även laddning vid ändamålsenliga 
laddstationer med effekter upp till ca 22 kW. Då likriktningen sker i bilens inbyggda 
elektronik begränsas den faktiska laddningseffekten av fordonets teknik. 

Vid snabbladdning, där effektöverföringen normalt är cirka 50-150 kW, är likriktaren idag 
normalt placerad i laddstationen och bilen ansluts direkt till likströmsmatning. En 
snabbladdningsstation är idag relativt kostsam, och forskningsprojekt pågår för att även vid 
höga effekter kunna använda sig av växelströmsmatning till fordonet, likt dagens 
normalladdning. Att använda sig av, i huvudsak, befintliga komponenter i fordonets 
drivsystem medför en ekonomiskt fördelaktig lösning som i framtiden förenklar införandet 
av snabbladdningsstationer. [10] 

1.4.2 Elfordonens miljöpåverkan 
Den miljöpåverkan en elbil utgör under sin livstid är omdebatterad och en rad faktorer 
påverkar det totala miljöavtryck som kan tillskrivas det enskilda fordonet. Vid framdrift är 
de lokala utsläppen obefintliga, något som kan hjälpa till att lösa många av de 
luftkvalitetsproblem som finns i storstäder runt om i världen. En viktig faktor för att avgöra 
miljöpåverkan vid drift är dock att undersöka hur den energi med vilken man laddar fordonet 
med är producerad. [11] 

I Sverige är 97 % av den producerade elenergin fossilfri, vilket medför att ett elfordon laddat 
med svenskproducerad el kan tillskrivas en mycket begränsad mängd miljöfarliga utsläpp 
[12]. I stora marknader såsom USA och Kina är energimixen dock av en annan karaktär; I 
Kina genererar en bensinbil mindre utsläpp per körd kilometer än en elbil, och i USA ger 
fortfarande en dieselbil lägre värden. Detta beror i huvudsak på den kolkraft som står för en 
stor del av den tillförda energin i elnäten. [13] 

Råvaruanskaffningen till de litium-jon-batterier som dominerar inom branschen är en annan 
fråga som florerar i debatten om elbilens miljöpåverkan. Förutom litium, som är relativt 
lättillgängligt, består ofta battericellernas katod av kobolt och nickel. Att bryta och anrika 
dessa metaller är en energikrävande process som inte sällan har en negativ miljöpåverkan 
lokalt. Att genom ny teknik minska behovet av just kobolt och nickel anses vara av vikt för 
att minska miljöavtrycket för den nya fordonsflottan. Likaså är det eftersträvansvärt att 
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utveckla batterier med längre livslängd, såväl som förenklade metoder för återvinning, för att 
minska det negativa miljöavtrycket batteriframställningen innebär. [14] 
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2 Allmänt om projektering av laddstationer 
I avsnittet berörs generella krav och andra relevanta kriterier som bör beaktas vid 
konstruktion och projektering av en ny laddstation. De standarder och föreskrifter som här 
omskrivs kan komma att uppdateras eller ersättas av andra dokument, och det är således 
lämpligt att alltid säkerställa att utformning sker enligt gällande bestämmelser vid tidpunkten. 
Likaså skall alltid tillverkarens instruktioner följas för valt materiel.  

2.1 Föreskrifter och standarder 
Vid byggnation av en ny anläggning finns lagkrav och föreskrifter vilka skall följas. Därtill 
finns standarder som i sig inte är tvingande, men som regel bör efterföljas om inte särskilda 
omständigheter föreligger.  

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar 
ska vara utförda, skriver man i andra kapitlets första paragraf: 

En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger 
betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el [15]. 

Vidare påtalar man i samma föreskrifter att: 
Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen 
utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis [15]. 

Några relevanta standarder att beakta vid anslutning av laddstationer kan vara som följer: 

- SS 436 40 00 – Elinstallationsreglerna [16]. 

- SS 424 14 24 – Dimensionering av kablar med märkspänning högst 0,6/1 kV [17]. 

- SS 424 14 06 – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret [18]. 

En rad olika organisationer är ansvariga för standardiseringsarbetet, exempelvis IEC och 
CENELEC, vilka behandlar internationell respektive europeisk standardförfattning inom el- 
och elektronikområdet [19]. I Sverige är den av regeringen utsedda organisationen inom 
elektroteknikområdet, SEK Svensk Elstandard. SEK Svensk Elstandard är en ideell 
organisation och medlem av både IEC och CENELEC [20]. 

I projektet följer man även EBR KJ 41:99, framtagen av Svensk Energi, vilken behandlar 
kabelförläggning i mark <145kV [21]. 

2.1.1 Allmänna elsäkerhetskrav 
Uppförandet av en ny laddstation omfattas av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, och skall 
således utföras i enighet med de hänvisningar och fordringar som anges i denna. 
Övergripande innebär det att 

- Anläggningen skall vara uppförd på sådant vis att människor, husdjur och egendom 
skyddas mot de (elektriska) faror som kan uppstå i anläggningen 
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- Anläggningen skall vara funktionell 

Metoder för att uppfylla dessa krav redogörs i exempelvis SS 424 14 24 utg.6 såväl som SS 
424 14 06 där metod beskrivs för dimensionering av ledare och skydd. [16,17,18] 

Då en laddstation från leverantör bör uppfylla den internationella standarden IEC 61851–1, 
överses inte vidare interna skyddsmekanismer och fordringar som för laddstationen skall 
gälla. Den nya förbrukaren anses uppfylla dessa krav och behandlas vidare som nyanslutning. 
[22]  

I SS 424 14 24 utg.6 återger standarden de krav som ska vara uppfyllda av samtliga kablar i 
anläggningen. Då standarden endast är för internt bruk och ej får återges till tredje part, kan 
man förenklat säga att kablarna med avseende på temperatur vid normal belastning ej ska 
anta skadliga nivåer. Vidare skall det säkerställas att kabeln ej skadas vid kortslutning med 
avseende på både termiska och mekaniska påkänningar. [17]  

Enligt vidare krav i SS 436 40 00 avsnitt 434.5.2, skall kortslutningsskyddet säkerställa att 
kortslutningsströmmar bryts innan det att ledartemperaturen överstiger ledarens gränsvärde 
[16].  

I enighet med starkströmsföreskrifterna, ELSÄK-FS 1999:5 avsnitt 413.1.3.5, skall en 
huvudledning i ett TN-system, frånkopplas inom 5 sekunder. Samma krav gäller 
gruppledningar som endast matar fast elmateriel. [23] 

Kontroll av utlösningsvillkoret för skydden i anläggningen följer de metoder som beskrivs i 
SS 424 14 06, vilken beskriver ett förenklat tillvägagångssätt för att verifiera att 
utlösningsvillkoret är uppfyllt [18]. Denna förenklade metod baseras på de principer 
beskrivna i SS 424 14 05 [24]. 

2.1.2 Kontaktdon och säkerhet vid laddning  
Idag finns standardiserade kontakttyper och protokoll som syftar till att anslutning och 
kommunikation mellan fordon och laddstation sker på ett säkert vis. Även om det är 
praktiskt möjligt att ladda ett elfordon via vanligt vägguttag med Schuko-kontakt, 
rekommenderas det av elbranschen att detta bara utförs i undantagsfall [25]. För publika 
normalladdare rekommenderas av den svenska elbranschen kontakt Typ 2 mode 3. Typ 2 är 
en standardiserad kontakttyp, och mode 3 beskrivs med en rad kriterier i SS-EN 61851-1 
[22]. Dessa kriterier berör övervakning av laddningsproceduren, exempelvis genom 
övervakning av jordledares kontinuitet och att god kontakt är upprättad mellan fordon och 
laddstation under hela laddningen [26].  

I enighet med den svenska standarden SS-EN 62196-1 bör en snabbladdningsstation vara 
utrustad med uttag av typ CHAdeMO eller CCS, vilka är standardiserade kontakttyper för 
likströmsladdning [27].  
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2.2 Beräkningsmetoder vid dimensionering 
Anläggningens utformning förväntas uppfylla eller överträffa de förordningar och 
rekommendationer som berörs i avsnitt 2.1. Dessa krav utgör grundförutsättningarna vid 
dimensioneringsarbetet såväl som vid verifiering av exempelvis utlösningsvillkor och 
spänningsfall.  

Vid dimensionering av den nya anslutningen krävs kännedom om egenskaper hos det 
ingående materialet, såväl som nätdata från befintlig anläggning. Dessa kända parametrar 
utgör nödvändigt underlag för beräkningsarbetet i enighet med lämplig metod enligt relevant 
standard. Av ekonomiska och miljömässiga skäl kan det vara eftersträvansvärt att optimera 
det ingående materialet i den nya anläggningen, exempelvis genom att använda kablar med 
minsta möjliga ledararea, förutsatt att samtliga föreskrifter och lagkrav åtföljs.  

Ett sätt att enligt svensk standard utföra detta är att analysera den avsedda lastens 
utnyttjningsgrad för att på så vis justera ledarens kontinuerliga strömvärde med en viss faktor. 
Normalt beräknas ledarens maximala strömvärde vid kontinuerlig drift. Genom att ta hänsyn 
till belastningsvariationer kan man enligt SS 424 14 24, bilaga E, ofta välja en mindre ledararea 
än vid dimensionering efter kontinuerlig ström [17]. Beräkningen utförs med ingående 
parametrar rörande maximal belastningsström såväl som nyttjandetid. Detta förfarande 
kräver således god kännedom om hur lasten skall komma att användas. 

2.3 Utformning av laddstationer 
Inför det praktiska arbetet finns en rad frågeställningar vilka bör belysas för att utformningen 
av en ny laddstation skall kunna utföras på lämpligt vis. Att elfordon med extern 
laddmöjlighet ännu endast utgör mindre än en procent av de registrerade personbilarna i 
Sverige gör kundunderlaget bristfälligt [1,28 ]. 

Man planerar således ofta för framtiden, vilket innebär att många beslut fattas utifrån en 
antagen prognos baserad på förväntad utveckling och utbredning av elfordonen. 

2.3.1 Intressenter 
Att inför projektering specificera de närmast berörda intressenterna är en förutsättning för 
att vidare kunna arbeta fram en lämplig lösning i det enskilda fallet. Förutom elbilsägarna 
finns en rad intressenter som direkt eller indirekt kan beröras vid utbyggnation av 
laddinfrastruktur. Exempelvis kan kommun, näringsidkare och nätkoncessionsinnehavare 
ses som huvudintressenter [29].  

Att föra dialog med de berörda intressenterna är en förutsättning för att kunna göra ett 
informerat val av exempelvis lämplig placering och behovet på den berörda platsen.   

2.3.2 Val av teknisk utrustning 
I samband med att man väljer plats för den nya laddstationen bör man också besluta vilken 
typ av laddstation som är lämplig. Laddstationer vid exempelvis en snabbmatsrestaurang 
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längs en stor trafikled kan antas nyttjas under tiden man äter och laddningen bör således gå 
snabbt och nyttja hög effekt. En bostadsförening som väljer att utrusta parkeringsplatserna 
inom föreningen med laddstationer har dock ett annat behov. Då parkeringstiden på dessa 
platser vanligtvis förväntas vara längre kan ett mer ekonomiskt val då vara att använda sig av 
laddstationer med lägre effekt. Den förväntade parkeringstiden är avgörande vid valet av 
teknik. 

Det kan vara lämpligt att även ta i beaktande den förväntade teknikutvecklingen såväl som 
en ökad efterfrågan. Idag stödjer endast ett fåtal elfordon på marknaden växelströmsladdning 
över 6,7 kW, men vid nybyggnation kan det ändå vara lämpligt att anpassa anläggningen efter 
högre effekter vilka kan komma att bli vanliga i framtiden [30]. Enligt liknande resonemang 
kan det vid vissa installationer också vara lämpligt att förbereda för en framtida utbyggnad 
av laddinfrastrukturen på platsen. Det kan till exempel handla om att förbereda matningar 
och markfundament, för att på så vis undvika kostnader för ytterligare markarbete vid 
utbyggnation.  

2.3.3 Betalning 
I samband med att man väljer vilken typ av laddstation som är lämpligt, uppstår också frågan 
om hur ägaren av utrustningen skall debitera kunden. Här finns det ett antal lösningar, och 
man bör fråga sig vilken som i det enskilda fallet är enklast för kunden.  

I vissa fall kan det vara lämpligt att kostnaden för laddning utgör en del av en fast 
parkeringstaxa eller abonnemangskostnad för parkeringsplatsen, men det finns också 
lösningar som möjliggör att kostnaden bestäms av den energimängd man åtgör [31]. 

I dag finns det på många platser möjlighet att utan debitering ladda sitt elfordon. En 
näringsidkare kan se fördel med att kunna erbjuda sina kunder denna förmån, med avsikt att 
locka kunder till sin verksamhet. Vissa bolag, exempelvis Kungälv Energi AB, erbjuder också 
debiteringsfri nyttjande av kommunens snabbladdningsstation för att på så vis sprida sitt 
varumärke såväl som att främja den miljömässiga utvecklingen på orten.   

2.3.4 Utformning och skyltning 
Vid byggnation av en ny anläggning är det viktigt att tillgodose de kringliggande 
förutsättningar som krävs för att anläggningen även i praktiken skall bli funktionell och 
användarvänlig. Här kan det vara lämpligt att redan tidigt i projekteringsdelen av projektet ta 
hänsyn till laddstationens tillgänglighet för alla kunder, till exempel genom anpassning för 
rörelsehindrade.  

Man bör också beakta risken för fysisk skada på anläggningen. Det kan vara lämpligt att 
genom placering eller genom att bygga påkörningsskydd, skydda anläggningen mot skador 
vid exempelvis snöröjning.  

God belysning vid den färdiga installationen kan också vara lämpligt, dels av användarvänliga 
skäl men också för att minska risken för att den nya stationen utsätts för vandalism. [32]  
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Att tydligt skylta och indikera att parkeringsplatsen är utrustad med laddningsmöjlighet är 
också av vikt. Transportstyrelsen har idag en standardiserad tilläggstavla som visar att platsen 
är avsedd för, och endast får nyttjas av, elfordon [33]. Det är dock idag tillåtet för ett elfordon 
att parkera på platsen utan att nyttja laddstationen. Detta medför att vissa innehavare väljer 
att genom tilläggsskyltar begränsa platsens nyttjande till fordonsladdning.   

2.3.5 Estetik 
Flera tillverkare har idag insett vikten av ett tilltalande utseende på laddstationerna som de 
saluför. Vid ett brett införande av laddstationer kan miljöbilden i området påverkas negativt, 
något som kan minska den lokala trivseln bland de som verkar i området. Många innehavare 
väljer idag genom färgsättning och logotyper att använda sina laddstationer för att förmedla 
sitt varumärke. [32] 
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3 Projektering av två laddstationer i Kungälv 
Avsnittet berör det praktiska arbete som utfördes kring den förprojektering av två planerade 
normalladdare i Kungälv som efterfrågats av uppdragsgivaren, Kungälv Energi AB. I 
avsnittet redovisas valda metoder och utförande i det enskilda fallet, såväl som resultatet av 
projekteringen. 

3.1 Problembeskrivning och avgränsningar 
Inför byggnation krävs en projektering av den nya installationen. Projekteringen syftar till att 
presentera ett så komplett underlag som möjlig med avsikt att ge en detaljerad beskrivning 
av den nya anläggningen. Underlaget används sedan vid budgetering, tillståndsansökningar 
från berörda intressenter och som grund för byggnationsunderlag.  

Projektering och beredning utfördes för de aktuella laddstationerna innan dess att Kungälv 
Energi mottog svar angående den ansökan om ekonomiskt stöd som man skickat in till 
Naturvårdsverket genom initiativet Klimatklivet, se avsnitt 1.1. Då det anses att byggnation 
av anläggningarna är alltför kostsamt att finansiera på egen hand, utgör detta beslut en viktig 
del i det faktiska utförandet. Således har man, olikt normalt förfarande vid Kungälv Energi, 
inte startat upp något projekt i företagets affärssystem Visma. Inga formella tillstånd har 
utfärdats för anläggningen, då detta med fördel behandlas vid fattat beslut om byggnation. 

Vid det praktiska arbetet har ingen hänsyn tagits till vatten- och avloppsförläggning, primärt 
på grund av att förläggningsdjupet för sådana ledningar normalt är ca 1,2m under markytan 
enligt S. Karlsson1 och således ligger betydligt under grävdjupet vid dessa installationer. Övrig 
befintlig förläggning som kan komma att påverka arbetet, exempelvis ledningar för 
telekommunikation, hanteras först när ansökan för grävtillstånd skickats in.  

3.2 Underlag för entreprenad 
Det underlag som tas fram inom projektet utgörs av förläggningskarta, arbetsbeskrivning, 
materiallista, kostnadskalkyl och fotobilaga. I avsnittet förklaras det underlag som projektet 
syftar till att redovisa. 

3.2.1 Nätschema 
Ett nätschema ger en schematisk bild över sammankopplingen av de berörda 
komponenterna i nätet. Det kan exempelvis handla om skydd, ledare och övrig apparatur 
såväl som förbrukare och producenter. På Kungälv Energi AB redovisas inget enskilt 
nätschema för lågspänningsnätet.  Man väljer istället att återge denna information direkt i 
den nätbild där även geografisk placering och förläggningsvägar framgår. I projektet återges 
detta i förläggningskartan samt i uppdragsgivarens nätdatabas, dpPower. 

1 S. Karlsson, VA-verket, Kungälv, privat kommunikation, nov. 2016. 
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3.2.1 Arbetsbeskrivning 
En arbetsbeskrivning för vardera laddstation finns med i förprojekteringsunderlaget och 
upplyser om vilka arbetsåtgärder som skall utföras. Beskrivningen är övergripande och berör 
inte detaljer och arbetsmetoder som istället behandlas i den arbetsorder som utfärdas innan 
arbetet påbörjas. 

3.2.2 Förläggningskarta 
En förläggningskarta skall återspegla placeringen av de olika anläggningsdelarna, såsom 
kabelförläggning och anslutningspunkt. Förläggningskartan i projektet är framtagen ur 
programvaran dpPower från företaget DigPro och återger befintligt nät såväl nyanslutningen. 
I resultatet finns även en översiktlig förläggningskarta, vilken endast återger relevant data för 
nyanslutningen samt återger geografi i färg. I resultatet skall förläggningskartor hanteras som 
preliminära, vilket innebär att man vid byggnation bör återrapportera exakt förläggning och 
placering, då avsteg från den projekterade bilden kan komma att vara nödvändiga. Underlaget 
används sedan vid exempelvis felsökning och grävarbeten i området. 

3.2.3 Materiallista 
En materiallista anger vilka ingående komponenter som behövs vid byggnation av 
anläggningen. Listan ligger även till grund för kostnadskalkylen samt för att jämföra materiel 
mot uppdragsgivarens interna lager. Val av materiel i projektet förklaras i avsnitt 3.6.  

3.2.4 Kostnadskalkyl 
En kostnadskalkyl syftar till att åskådliggöra den kostnad som vid genomförande av projektet 
kan tänkas erfordras i form av arbete och materiel. 

Arbetskostnader beräknas enligt Svensk Energis kostnadskatalog som tas fram som en del 
av verksamheten kring elbyggnadsrationalisering, EBR [34]. I de fall där det enskilda arbetet 
ej är tillgängligt i katalogen har man inom projektet valt befintliga poster som liknar den 
förväntade arbetsinsatsen. 

De materialkostnader som presenteras i kalkylen baseras på de priser som Kungälv Energi 
upphandlat med grossist vid inköp av stora kvantiteter. Priserna är således endast aktuella i 
det enskilda fallet.  

3.3 Placering och förutsättningar 
Den övergripande geografiska placeringen var redan innan projektet fastställd av uppdrags-
givaren, då ansökan om ekonomiskt stöd för de nya laddstationerna innefattade ungefärlig 
placering. Det ålades projektgruppen att besluta om vilka av dessa platser som skulle 
prioriteras. I samråd med Kungälv Kommun beslutades att lämpliga platser var vid 
tennishallen respektive Kvarnkullen – en konferens- och evenemangsanläggning, i centrala 
Kungälv. 
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3.3.1 Laddstationen vid Kungälvs tennishall 
Den ena laddstationen syftar till att vara tillgänglig på en parkeringsplats i anslutning till 
Kungälvs tennishall, och ligger också i direkt närhet till den lokala sim- och ishallen. 
Laddstationen planeras stå mellan de två första befintliga parkeringsrutorna vid 
parkeringsplatsens infart, vilket sörjer för god visuell exponering och tillgänglighet till 
närliggande kabelskåp K1084. Vid den tänka platsen finns också befintlig belysning. 

Marken vid laddstationen består av grönyta och asfalt. Befintligt kabelskåp K1084 är placerat 
på samma grönyta som laddstationen med ett avstånd om ca 12 meter vilket underlättar 
förläggning i mark. För ungefärlig placering se Figur 3.1.  

 

 

Figur 3.1 Förslag på placering samt förläggning vid Kungälvs tennishall 

3.3.2 Laddstationen vid Kvarnkullen 
Den andra laddstationen som planeras vid Kvarnkullen placeras i förslaget mellan två 
befintliga parkeringsplatser för rörelsehindrade. Det finns totalt 6 st. parkeringsplatser för 
rörelsehindrade i området kring Kvarnkullen varav två enligt förslaget kommer att 
rekonstrueras till elbilsparkering. Förslaget har preliminärt godkänts av Kungälv Kommuns 
Gatu- och parkchef, M. Hollertz1, med motiveringen att antalet HCP-platser på området 
förefaller tillräckligt även vid genomförande av detta förslag. 

Laddstationen placeras för att ge god visuell exponering vid infart till området. Mellan 
laddstationen och matande kabelskåp K1518 finns det buskage, växtlighet och träd som kan 
komma att kräva särskilda åtgärder vid byggnation. Detta kan till exempel komma att 
innebära att förläggningsdjupet påverkas, alternativt att förläggning får ske runt det 
ogynnsamma området. Förläggningen dokumenteras, såsom allt arbete, vid byggnation. 

1 M. Hollertz Kungälv Kommun, privat kommunikation, dec. 2016. 
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Även på denna plats finns idag befintlig gatubelysning, vilket underlättar 
laddningsförfarandet vid mörka tidpunkter. 

Förslag på placering av laddstationen samt planerad förläggning enligt Figur 3.2. 

 

 

Figur 3.2 Förslag på placering samt förläggning vid Kvarnkullen i Kungälv 

3.4 Dimensionering 
Vid dimensionering av anslutningskabel utgör tidigare redovisade tekniska krav, omnämnda 
i avsnitt 2.1 och 2.2, grundförutsättningarna för arbetet. Dimensionering med avsikt på 
stötström anses inte vara nödvändigt, då smältsäkringen i sin natur är strömbegränsande [17].  

Vidare erhålls nödvändig ingående nätdata från nätberäkningar i programvaran dpPower. 

3.4.1 Projektspecifika förutsättningar 
Beredningsarbetet i det enskilda specifika projektet beaktar utöver tidigare omnämnda krav 
och normer också beställarens uttalade önskemål. Dessa önskemål berör exempelvis 
materialval, då lagerfört materiel prefereras.  

Vidare antas belastningens karaktär vara av sådan art att nyttjandegraden är 100 %. I 
praktiken kan man vid beräkning av ledarens strömvärde även beakta SS 424 14 24 bilaga E, 
vilken beskriver hur ledarens strömvärde kan justeras med avseende på belastningsgrad över 
tid [17]. Man kan således i många fall välja en mindre ledararea för att förenkla 
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installationsförfarandet såväl som av ekonomiska och miljömässiga skäl. Detta 
tillvägagångssätt har valts bort med motivering att; 

- Det idag saknas statistik som grund för ett antaget värde på nyttjandegraden för den 
angivna platsen. Därtill utgör den osäkerhet som finns gällande elfordonets 
utbredning i samhället över tid ännu en okänd parameter, vilket gör en 
långtidsprognos mycket osäker. 

- Den miljömässiga och ekonomiska besparingen blir i det enskilda fallet mycket liten, 
på grund av den begränsade kabelmängd som förväntas behövas. 

3.4.2 Dimensionering med hänsyn till belastningsförmåga 
Med avsikt att sörja för en funktionell anläggning över tid, är det av vikt att dimensionera 
ledare i den nya anläggningen efter den belastning som den under normal drift förväntas 
utstå. Vid långvarig belastning av ledaren är annars risken att isolation och ledare snabbt 
åldras, på grund av de termiska verkningar som uppstår till följd av belastningsströmmen. 

Vid dimensionering av kabel enbart skyddad av säkring skall säkringen utgöra både 
överlastskydd och kortslutningsskydd och således väljs säkring enligt tabell 1 i SS 424 14 24 
[17, 35]. 

Följande resonemang har förts i enighet med SS 424 14 24 utg.6, och med förutsättningen 
att ledaren belastas kontinuerligt av lastströmmen, enligt resonemang i avsnitt 3.4.1: 

För säkring med en märkström om 100A, krävs ett minsta strömvärde (𝐼𝐼𝑧𝑧) för ledaren på 
110A, enligt Tabell 1 [17]. 

Då Kungälv Energi lagerför 5x25 N1XE såväl som 4x50/29 AXQJ, anses endast dessa 
dimensioner vara av intresse. Båda kabeltyperna har aluminiumledare med PEX-isolation. 
Förläggningssätt D1, kabel i rör i mark, ger således ett minsta strömvärde på 92A för 25mm2 
och 132A för 50mm2, förutsatt en termisk markresistivitet om 1 km/W [17].  

För att uppnå eller överträffa det efterfrågade minsta strömvärdet om 110A väljs således 
50mm2 aluminiumledare.  

3.4.3 Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret 5s 
I den förenklade metoden i SS 424 14 06 utg.2 har man redovisat tabellverk med längsta 
möjliga ledarlängd för säker utlösning av skyddet vid jordslutning i ledarens yttersta ände. 
Vid höga kortslutningsströmmar löser en säkring snabbt och frånkopplar då kretsen. Vid 
lägre felströmmar finns dock risk att utlösningstiden för säkringen blir för lång, varpå 
mängden genomsläppt energi (I2t ) innan frånkoppling överstiger kabelns kapacitet. Detta 
felfall blir således dimensionerande för att säkerställa att villkoren är uppnådda. 
Utlösningsvillkoret innebär i det berörda fallet att säkringen skall lösa ut inom 5 sekunder. 
[18] 
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Enligt den förenklade metoden i SS 424 14 06 avläses i tabell en maximal ledningsslängd, för 
4x50/29 aluminiumledare av typen AXKJ, till 97 meter vid en föreimpedans om 200mΩ. 
Förimpedansens värde vid den nya anslutningspunkten hämtas ur dpPower. Man påtalar 
vidare att dessa tabeller upprättats för en begränsad mängd kabeltyper, men att tabellen kan 
användas för kablar med andra beteckningar under förutsättning att materialegenskaperna är 
likvärdiga. Den valda kabeltypen AXQJ skiljer sig mot AXKJ genom en halogenfri 
yttermantel. [18,36]  

Beräkningsmetod 
De värden som återfinns i tabellverket som presenteras i SS 424 14 06 beräknas enligt 
metoden som kort redogörs nedan för att åskådliggöra ingående faktorer. Maximal 
ledningslängd 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 fås med kännedom om ingående data för anläggningen och det material 
som valts, ur det presenterade sambandet. Sambandet är en sammanskrivning av de två 
ekvationerna som redovisas i avsnitt 5.1.3 i SS 424 14 06 [18], och visar att; 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐿𝐿𝑛𝑛 ∙ 𝛿𝛿 ∙ �1 − 𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟∙𝐼𝐼𝑢𝑢
𝐶𝐶∙𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓

� (3.1) 

där; 

𝐶𝐶 är spänningsfaktor, lämplig konstant väljs med avsikt på skyddet ur SS 424 14 06. 

𝑈𝑈𝑓𝑓𝑛𝑛 är nominell fasspänning. 

𝐼𝐼𝑢𝑢  är Säkringens utlösningsström vid 5s. 

𝐿𝐿𝑛𝑛 är nominell ledningslängd för kabel efter ledararea och säkringens märkström enligt 
SS 424 14 05 tabell 6D [24]. 

𝛿𝛿 är omräkningsfaktor för annan begynnelsetemperatur. 

𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟 är förimpedans. Nätets impedans fram till det kontrollerade skyddet. 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 är maximal ledningslängd för säker frånkoppling inom 5 sekunder.  

Sambandet visar att vid högre förimpedans minskar den maximala ledningslängden 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , 
vilket i det enskilda fallet medför att endast anläggningen med högst förimpedans 
kontrolleras då övriga inmatade värden är identiska i de båda anläggningarna. [18] 

3.5 Verifiering 
Vid verifiering kontrolleras att anläggningen uppfyller de krav på de skyddsfunktioner som 
återges i föreskrifter och standarder presenterade i avsnitt 2.1. Vid verifiering kontrolleras 
även transformatorbelastning och spänningsnivå i anslutningspunkten. Nedan återges delar 
av det resultat som erhölls vid nätberäkningen som utfördes med hjälp av 
nätberäkningsmodulen i dpPower. I rapporten redovisas endast de delar av den 
sammanställda nätberäkningsrapporten som anses relevanta inom projektet. 
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3.5.1 Nätberäkningar 
Vid nätberäkning av laddstationen vid Kvarnkullen konferens- och evenemangsanläggning 
uppgår spänningsfallet fram till anslutningspunkten till 1,41 %, relativt spänningen på 
utgående grupp i matande transformator. Frånkoppling vid jordslutning längst ut på den 
beräknade kabeln innebär frånkoppling i matande kabelskåp efter 4ms, beräknat på en 
jordslutningsström om 2461A. Se Tabell 3.1. 

Vid Tennishallen är spänningsfallet från nätstation till anslutningspunkten 2,75 %. 
Spänningen ligger i anslutningspunkten dock nominellt på 230V. En högre förimpedans 
jämfört med Kvarnkullen ger också en lägre jordslutningsström, vilken vid tennishallen 
uppgår till 894A. Utlösningsvillkoret under 5 sekunder är dock med marginal uppfyllt, då 
beräknad utlösningstid är 0,19 sekunder vid jordslutning i den beräknade kabelns yttersta 
ände. Se Tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Spänningsfall och utlösningstid vid jordfel för laddstationen vid Kungälvs tennishall och Kvarnkullen 

 

3.5.2 Transformatorbelastning 
Vid beräkning av transformatorbelastning använder sig mjukvaran dpPower av 
sammanlagring enligt Velanders metod, där olika förbrukare beroende på lastkaraktär är 
belagda med lämpliga beräkningskonstanter. Systemet beräknar sedan, med hjälp av insamlad 
energiförbrukning och belastningskarakteristik, den totala belastningen på nätstationen vid 
högt effektuttag. Det innebär typiskt, för exempelvis en villa, att de beräknade värdena 
återspeglar förbrukningen vintertid, då effektuttaget normalt är högre än på sommarhalvåret.  

Den planerade lasten, i detta fall laddstationerna, är beräknade vid maximalt effektuttag om 
44kW och är inte belagda med någon sammanlagringskonstant. Laddstationerna utgör 
således en konstant belastning av matande transformator vid beräkning. 

Vid transformatorstation T1001, vilken matar laddstationen vid Kungälvs tennishall, finns i 
dagsläget en större förbrukare i form av en byggström ansluten. Belastningsberäkningar 
utfördes således utan ansluten byggström vilket resulterade i belastning enligt Tabell 3.2, där 
LS4 är den planerade laddstationen.  

Tabell 3.2 Transformatorbelastning vid T1001 som matar laddstationen LS4 vid tennishallen, med och utan 
inkoppling av laddstation (utan byggström). 
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Vid Kvarnkullen matas anläggningen från transformatorstation T1036. Vid beräkning med 
den planerade laddstationen uppgår där den totala belastningsgraden av transformatorn till 
endast 38 %.  

3.6 Utrustning och material 
I avsnittet presenteras den valda laddstationen och det installationsmaterial som erfordras 
byggnationen. Materialvalet baseras på de beräkningar och förutsättningar som beskrivs i 
avsnitt 3.4.   

3.6.1 Laddstation GARO LS4 
Laddstationen som Kungälv Energi avser använda sig av, är modell LS4 från tillverkaren 
GARO. Modellen är introducerad 2016 och finns i en rad utförande, där effektnivån per 
laddpunkt varierar mellan 3,7kW och 22kW. Laddstationen är utrustad med 2 st. laddpunkter 
med anslutningsdon av Typ 2 enligt europeisk standard IEC 62196-2. [37,38] 

Laddstationen har ingen inbyggd likriktare, vilket innebär att fordonet ansluts till matande 
växelström. Likriktning av strömmen sker således i bilens inbyggda likriktare, vilken kan 
komma att utgöra en begränsning av den faktiska laddningseffekten, se avsnitt 2.3.2. 

Den valda laddstationen är utrustad med energimätare och kommunikation via 3G-nätet för 
att på så vis förbereda anläggningen för debitering. Laddstationen är även utrustad med 
jordfelsbrytare för att säkert frånkoppla anläggningen vid fel på strömkretsen. För den valda 
modellen, med en effekt om 22kW per laddpunkt, är jordfelsskyddet av typ B som jämfört 
med typ A kan hantera högre felströmmar av likströms-karaktär. Detta är av stor vikt vid 
anläggningen då ett underdimensionerat jordfelsskydd kan komma att förlora sin funktion 
vid sådana omständigheter, och således inte längre uppfylla de fordringar som krävs för 
person- och brandsäkerhet. [38,39] 

3.6.2 Installationsmateriel 
Ingående materiel i de båda projekterade anläggningarna är identiskt (förutom längden på 
kabel och kabelrör), då kringliggande förutsättningar är lika. Detta berörs mer ingående i 
avsnitt 3.4. 

Då matning till de båda projekterade laddstationerna tas från befintliga kabelskåp, båda med 
isolerade skenor, ansluts fasledare till säkringslastfrånskiljare i kabelskåpet. 
Säkringslastfrånskiljaren är avsedd för knivsäkringar av typ NH 000 med upp till 100A 
märkutlösningsström. Frånskiljaren är avsedd för kabeldimensioner mellan 2,5-95mm2 och 
har trefasmanövrering, vilken ger möjlighet att frånskilja samtliga tre faser samtidigt. [40] 

De knivsäkringar som valts är av typ NH 000 med märkutlösningsström om 100A samt gG 
karakteristik. En äldre ekvivalent benämning, gL, används ännu i viss omfattning varpå båda 
ofta skrivs ut i produktkataloger.  Säkringar med gG/gL karakteristik lämpar sig i normalfallet 
för kabelskydd och apparatskydd. [41,35] 
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Knivsäkringarna är dimensionerade för att skydda matande kabel till laddstation enligt avsnitt 
och agerar både överlast- och kortslutningsskydd. Ingen hänsyn har tagits till selektiviteten 
mellan kabelskyddet och lastens huvudsäkring. 

Matande kabel har i enighet med beräkningarna i avsnitt 3.4, såväl som beställares önskemål, 
valts till AXQJ 4x50/29 med fullskärm, där skärmen används som jordledare. Kabeln är 
halogenfri och lämplig vid fast förläggning både inom- och utomhus i rör, mark och vatten. 
Kabeln har en diameter om 28mm. [42] 

Vid anslutning av neutral- och jordledare till kabelskåpets PEN-skena används 
anslutningsdon AD70. Anslutningsdonet är oisolerat och avsett för aluminium- eller 
kopparledare av dimensioner mellan 6-95mm2, för ej beröringsskyddade skenor [43]. 

Matande kabel förläggs i ett gult kabelrör av polyeten. Kabelröret har dubbla väggar, där 
utsidan är korrugerad och insidan slät, för att underlätta kabeldragning. Enligt EBR-
standarden KJ41:99 vilken berör kabelförläggning vid system upp till 145kV, skall 
innerdiametern på röret vara större än faktor 1,2 multiplicerat med kabeldiameter [21]. I 
denna förprojektering har rör med en ytterdiameter om 75mm samt innerdiameter på 61mm 
valts enligt beställarens önskemål för att förenkla kabeldragning [44]. 

3.7 Resultat 
Projekteringsarbetet resulterade i den förprojektering som överlämnades till Kungälv Energi 
och som återfinns i Bilaga A: Resultat av projektering.  

Dimensioneringsarbetet som utfördes grundar sig på de förenklade metoder som redovisas 
i tillämpbar standard, enligt förfarande i avsnitt 3.4. Då den valda kabeltypen ej återges i 
standarden har en likvärdig kabeltyp använts som utgångspunkt vid dimensionering.  

Dimensioneringen tar ingen hänsyn till den faktiska belastningen som anläggningen utsätts 
för vid installation, då det förutsätts 100 % nyttjandegrad vid de beräkningar som utförts. 
Vidare anses den nya lasten vara rent resistiv. Avsteg från den föreslagna placeringen av 
laddstationen såväl som förläggningsväg kan vid byggnation komma att bli nödvändig.  
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4 Allmänt om elkvalitet 
I följande avsnitt berörs grundläggande teori inom området elkvalitet, där 
elkvalitetsparametrar, nätpåverkan och regelverk förklaras. 

4.1 Vad menas med elkvalitet? 
Begreppet elkvalitet beskrivs av Elsäkerhetsverket som ”elens förmåga att uppfylla 
användarens behov” [45]. Det kan ses som ett samlat begrepp för störningshalten i den 
levererade energin hos en förbrukare och anses ibland vara synonymt med 
spänningsgodheten. Man kan se varje avvikelse från den ideala sinusformade spänningen 
som en avvikelse i elkvaliteten. Detta medför också att avbrott på matningen kan ses som ett 
elkvalitetsproblem, även om orsaken i det enskilda fallet kan vara extern påverkan på elnätet. 
[46] 

4.2 EMC – elektromagnetisk kompabilitet 
Elektromagnetisk kompabilitet, förkortat EMC efter den engelska översättningen av 
begreppet, handlar om nätanslutna apparaters förmåga att fungera tillfredställande i den 
elmiljö till vilken de ansluts. En apparat förväntas klara vissa avvikelser i elkvaliteten, och den 
bör inte heller generera allt för stora störningar till omgivningen. 

Inom EU har man tagit fram ett s.k. EMC-direktiv, vilket bestämmer att en apparat som 
ansluts till nätet inte ska påverka omgivningen på ett sådant vis att radio- och teleutrustning, 
och annan apparatur, störs. Man fastslår dock inga särskilda gränsvärden i EMC-direktivet, 
utan hänvisar istället till standarder fastställda av olika branschorganisationer. En sådan 
standard som är godkänd av EU-kommissionen anses därmed tillämpbar i enighet med 
EMC-direktivet. För en CE-märkt produkt skall denna ha genomgått vissa specifika tester 
och leverera godkända värden som syftar till att ge en betryggande nivå på 
störningsgenerering och störningskompabilitet enligt EU- och europastandarder samt 
typgodkännanderegler. [46] 

4.3 Krav på elkvalitet i lag, förordningar och standarder 
Ibland menar man att elkvalitet bäst beskrivs utifrån den enskilda förbrukarens behov. Det 
innebär att de krav man bör ställa på elkvaliteten varierar från fall till fall. Generellt kan man 
säga att kravet på god elkvalitet har ökat på senare tid, då en större del ansluten apparatur 
utgörs av känslig elektronik. Sådan apparatur kan fungera bristfälligt, eller i värsta fall 
haverera, vid allt för stora avsteg från den avsedda matningsspänningen. [8] 

Att upprätthålla god elkvalitet är ofta ett samarbete berörda parter emellan då flera orsaker 
kan ligga till grund för undermålig elkvalitet. Detta medför att det generella ansvaret för att 
upprätthålla god elkvalitet i elnätet inte kan tillskrivas en enskild intressent. [47] 
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Kravet på god elkvalitet ställs redan i 3 kap. §9 Ellagen (1997:857), där man klargör att den 
som inom området besitter nätkoncessionen har ”skyldighet att överföra el av god kvalitet” 
[48]. 

Vidare framgår i samma avsnitt att; 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
vilka krav som skall vara uppfyllda för att överföringen av el skall vara av god kvalitet [48]. 

Energimarknadsinspektionen, EI, är en tillsynsmyndighet som på regeringens uppdrag 
verkar inom Miljö- och energidepartementet. Genom EI publiceras de lagar och 
förordningar som beslutats av myndigheten. [49,50] 

En nätkoncessionsinnehavare är, i enighet med vad som tidigare omnämnts, skyldig att 
överföra el av god kvalitet. Angående innehållet i författningssamlingen EIFS 2013:1 skriver 
man, enligt första kapitlets första paragraf, att 

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vissa krav som en nätkoncessionshavare ska 
uppfylla enligt 3 kap. 9 § ellagen (1997:857) för att överföringen av el ska vara av god 
kvalitet. [51]. 

Föreskriften utgör således en grund vid bedömning av elkvaliteten, sett ur en 
nätkoncessionsägares perspektiv. Som kund innebär det att man kan förvänta sig att kraven 
i denna föreskrift tillgodoses av elnätsägaren [47]. 

Elnätkundens eget ansvar berörs i huvudsak genom elnätsavtal och 
installationsbestämmelser, där det exempelvis kan innebära att man förväntas föra dialog 
med elnätsägaren inför inkoppling av vissa laster. Enligt praxis skall den som orsakar 
störningar för andra bekosta de åtgärder som krävs för att betryggande driftförhållanden skall 
uppnås. [46] 

4.4 Elkvalitetsparametrar 
För att förenkla bedömningen av elkvaliteten, med avsikt på spänningsgodhet, har 
energimarknadsinspektionen i sina föreskrifter EIFS 2013:1 sammanställt referensvärden för 
en rad spänningsparametrar [51]. Dessa gränsvärden utgörs av både definitiva krav såväl som 
subjektiva bedömningar av problemets omfattning.  

I avsnittet presenteras några av de vanligaste parametrarna vid analys av spänningsgodhet. 

4.4.1 Transienter 
En transient, vardagligt ofta kallad för spik, är en mycket kortvarig spänningsförändring med 
betydande amplitud. En vanlig orsak till uppkomsten av transienter är kopplingar i nät eller 
elektrisk utrustning, där potentialskillnaden på var sida kopplingspunkten bidrar till 
transientens uppkomst. 

Normalt talar man om två olika typer av spänningstransienter. En impulstransient har ofta 
ett mycket lågt energiinnehåll och en begränsad utbredning i nätet. Dessa transienter påverkar 
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därför i huvudsak endast apparatur i mycket nära anslutning till störkällan. Ett undantag är 
åsknedslag som, trots att den kan betraktas som impulstransient, är mycket energirik och 
således kan sprida sig över långa sträckor i elnätet. 

Oscillerande transienter, som är speciellt vanliga vid omkopplingar med kraftelektronik, har 
ofta ett högre energiinnehåll än impulstransienterna då spänningsförändringarna är flera. 

Kraftiga transienter kan leda till isolationsfel i utsatta nätdelar. Vidare kan transienter i 
matningsspänningen till frekvensomriktare och elektronikutrustning orsaka driftstörningar 
ansluten apparatur. [52] 

4.4.2 Osymmetri 
Med avsikt på spänningen anses ett osymmetriskt förhållande råda i ett trefassystem då 
fasspänningarnas effektivvärde, eller den inbördes förskjutningen mellan dessa, inte är lika 
[51]. 

I lågspänningsnätet uppstår spänningsosymmetri oftast på grund av obalanserad 
lastfördelning av enfaslaster, vilka genom ett ojämnt strömuttag orsakar fenomenet.  

Osymmetri i elnätet kan leda till att exempelvis omriktare skapar övertoner som ej följer det 
mönster som förväntas vid normaldrift. Vidare kan osymmetrin orsaka haveri av 
växelströmsmaskiner genom överlast. [46] 

4.4.3 Kortvariga spänningssänkningar och snabba 
spänningsförändringar 

I föreskriften EIFS 2013:1 anges maximalt tillåtna tider för under- och överspänningar, såväl 
som gränsvärde för antalet snabba spänningsförändringar under ett dygn.  

För ett lågspänningsnät anses en kortvarig spänningssänkning inträffa om spänningens 
effektivvärde tillfälligt understiger 90 % av nominell matningsspänning [51]. Beroende på 
spänningssänkningens storlek och närvarotid görs bedömningen utifrån givna tabeller, se 
Tabell 4.1. TabellenError! Reference source not found. återger de gränser 
energimarknadsinspektionen satt för att bedöma spänningsgodheten vid underspänningar i 
anläggningar <45kV. Orsaken kan vara att en tung last ansluts till nätet, eller att en 
återinkoppling skett av en närliggande sektion i elnätet. 

Inom område B anses en nätägare ha skyldighet att åtgärda problemet, under förutsättning 
att åtgärderna som krävs anses rimliga i förhållande till det problem förbrukaren upplever. 
Kortvariga spänningssänkningar inom område C skall inte inträffa och åtgärder skall vidtas. 

 22 



Projektering och elkvalitetsstudie av laddstationer för elfordon 

Tabell 4.1 Gränsvärden för korta spänningssänkningar vid anläggningar med referensspänning <45kV [51]. 

 

Liknande tabellverk återfinns för kortvariga spänningshöjningar, som anses inträffa då 
spänningens effektivvärde kortvarigt överstiger 110 % av referensspänningen [51]. 

Då spänningens effektivvärde förändras av en hastighet om minst 0,5 % per sekund, och där 
hela förändringsförloppet faller inom den godkända spänningsnivån av 90-110 % av 
referensspännigen, anses en snabb spänningsförändring inträffat. Om förändringen är över 
3 % av spänningens effektivvärde före förändringen, alternativt överstiger 5% under 
förändringsförloppet anses ett avsteg från god spänningskvalitet inträffat. Enligt 
föreskrifterna skall antalet sådana avsteg, summerat med antalet spänningssänkningar inom 
område A enligt Tabell 4.1Error! Reference source not found., inte överstiga 24 händelser. 
[51] 

4.4.4 Långsamma spänningsändringar 
En långsam spänningsförändring innebär att spänningen faller utanför det godkända 
området 90–110% av referensspänningen. Utvärdering utgörs av 10-minuters-intervaller, där 
genomsnittsvärdet av spänningens effektivvärde under denna period betraktas. Likt de 
kortvariga spänningsförändringarna kan fenomenet leda till bristande funktion hos ansluten 
apparatur. Orsaken är, liksom de kortvariga spänningsfallen, en förändring av nätets 
lastström. [51,4]  

4.4.5 Flimmer 
Flimmer innebär att spänningens effektivvärde varierar med en sådan frekvens att en 
betraktare kan uppleva förändringarna som störande, till exempel på grund av att glödlampor 
upplevs blinka. 

Flimmer uppstår till följd av snabba lastvariationer som påverkar spänningen i närliggande 
nät. Typiskt nämns ljusbågsugnar, men vid lägre spänningsnivåer kan exempelvis även 
svetsaggregat, motorlaster och kopieringsmaskiner orsaka fenomenet. 

Flimmer anses generellt inte orsaka driftstörningar eller haveri på anslutna apparater, i 
huvudsak på grund av att spänningsfluktationerna i normalfallet är mycket begränsade. 
Däremot är det upplevda blinkandet i belysningskällor i många fall en olägenhet för den 
drabbade. På grund av detta definierar man idag nivån av flimmer utifrån resultat av en studie 
där försökspersonerna fick beskriva när flimret från en glödlampa upplevdes obehagligt. 
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Flimmer som således är en subjektiv bedömning finns inte med som parameter i de 
föreskrifter som annars berör god elkvalitet EIFS 2013:1. [46,49]  

4.4.6 Övertoner 
En icke linjär last matad från en sinusformad spänning ger upphov till icke sinusformad 
ström. Denna ström kan beskrivas som en summa av en sinusformad grundton och 
sinusformade övertoner. Övertoner uppkommer i synnerhet utrustningar med 
halvledarkomponenter som exempelvis likriktare och vissa typer av ljuskällor. Övertoner är 
också vanligt inom vissa industrier där exempelvis frekvensomriktare kan orsaka fenomenet. 

Med övertoner avses ström- eller spänningskomponenter med en frekvens jämt delbar med 
nätets grundfrekvens, i Sverige 50hz. Den aktuella övertonen benämns med ordningstal av 
vilken faktor den har relaterat grundtonen. Således har 2:a övertonen en frekvens om 100hz, 
den 3:e 150hz, och så vidare. 

En ideal sinuskurva kan enligt Fourieranalysens teori beskrivas med en enda komponent, 
med en viss frekvens och amplitud. Kurvformer som skiljer sig från detta mönster består 
istället av flera sammanlagrade komponenter, var och en med olika frekvens, amplitud och 
fasförskjutning. Denna teori ligger som grund för den analys som utförs på en distorderad 
ström- eller spänningskurva, för att på så vis isolera de olika komponenterna och få en bild 
av hur påtaglig närvaron av olika övertoner är.  

Apparater som drar olinjär ström ger upphov till strömövertoner i nätet, som över nätets 
impedanser orsakar övertoner i spänningen. Detta medför att starka nät, med hög 
kortslutningseffekt, bättre kan hantera olinjära laster då spänningsövertonernas amplitud 
hålls nere, jämfört med ett svagt nät med hög impedans. [46] 

Udda övertoner ger upphov till en distorderad spänning där positiv och negativ halvperiod 
är likformiga vid spegling i tidsaxeln, förutsatt att ingen likströmskomponent finns 
närvarande. Jämna övertoner ger däremot upphov till osymmetri under liknande 
förutsättningar [8]. I distributionsnätet ser man normalt i första hand en närvaro av de udda 
övertonerna [46].  

Förekomsten av spänningsövertoner i systemet redogörs normalt genom att ange 
övertonshalten relativt grundtonen, även om andra kvantifieringsmetoder återfinns inom 
elektrotekniken [8]. Värdet uttrycks som THD, Total Harmonic Distortion, och förtydligas 
ibland med tillägget ”-F” för ”fundamental”. Detta relativa mått på övertonshalten i systemet 
används i EIFS 2013:1 för både den totala övertonshalten och kvantifiering av individuella 
övertoner [51]. 

Frekvenser som ej är jämnt delbara med (heltalsmultiplar av) grundtonen kallas för 
mellantoner. Kännedom om hur dessa inverkar på spänningsgodheten är idag begränsad, 
även om det står klart att fenomenet kan bidra till bristande funktion hos vissa typer av 
ansluten apparatur. Mellantoner berörs inte i Energimarknadsinspektionens föreskrifter 
EIFS 2013:1. [8,51]   
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Konsekvenser av övertonshaltigt nät 
Närvaron av övertoner i nätet kan leda till bristfällig funktion eller i värsta fall haveri hos 
anslutna apparater men också till energiförluster och höga nolledarströmmar. 

Då den apparatur som är ansluten till nätet är anpassad till nätfrekvensen, kan den inte 
utnyttja de högre frekvenserna i övertonerna. Detta kan leda till energiförluster och risk för 
skada på apparatur, exempelvis transformatorer, på grund av varmgång. 

Trippelövertoner, alltså udda övertoner av ordningen 3, 9, 15 och så vidare, kan i ett 
trefassystem resultera i en hög nolledarström, vilket kan medföra spänningsfall och 
överhettning av nolledare. Orsaken till detta är att övertonsströmmarna sammanfaller utan 
inbördes förskjutning, varpå nolledaren blir återledare för dessa, då summerade, 
övertonsströmmar. [53] 

Vid övertoner i nätet kan också spänningens toppvärde förändras, exempelvis genom 
avtrubbning. Detta innebär att vissa toppavkännande skydd kan sluta fungera 
tillfredställande, på grund av strömmens deformerade kurvform. Det kan omvänt leda till ett 
förhöjt toppvärde, vilket kan resultera i att skyddet löser ut, trots att effektivvärdet är 
normalt. Denna förhöjda spänning kan också medföra haveri av känslig elektronisk 
utrustning som är ansluten i nätet. [8]  

4.5 Mätning av elkvalitet enligt förordning och standard 
Orsakerna till att undersöka elkvaliteten i en anläggning eller nätdel kan vara flera. I vissa fall 
finns ett upplevt problem med spänningsmatningen till en anläggning, där till exempel 
ansluten apparatur fungerar bristfälligt. I andra fall utgörs orsaken av en önskan att optimera 
anläggningen och genom förbättringar minska energiförluster och slitage. [54] 

Dagens elkvalitetsinstrument är mycket kompetenta, och för en enkel 
elkvalitetsundersökning krävs inte mycket förkunskap på området. Det finns idag instrument 
på marknaden som normenligt utvärderar resultatet av mätningen, och med en 
knapptryckning fås en färdigställd rapport som relaterar till de föreskrifter som väntas följas, 
i Sverige EIFS 2013:1. [51,54] 

I den internationella standarden IEC 61000-4-30, beskrivs hur ett mätinstrument skall mäta 
och beräkna de parametrar som skall presenteras. I standarden beskrivs vilka krav ett 
mätinstrument skall uppfylla för att anses tillhöra klass A, alltså den klass som erfordras 
mätinstrumentet vid mätning mot föreskriften EIFS 2013:1. [55,51] 

Mätningen skall utföras under tiden av en vecka och elkvaliteten anses god om följande 
parametrar överträffar de, i varje enskilt fall, angivna gränsvärdena enligt gällande föreskrift: 

- Långsamma spänningsändringar 

- Spänningsövertoner 

- Spänningsosymmetri 
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- Kortvarig spänningssänkning 

- Kortvarig spänningshöjning 

- Snabb spänningsändring 

Vid mätning av långsamma spänningsändringar, spänningsövertoner och 
spänningsosymmetri rapporteras 10-minutersvärden för de berörda parametrarna. 
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5 Elkvalitetsstudie på befintlig 
snabbladdningsstation i Kungälv 

I avsnittet presenteras problembeskrivning, metod och resultat av den elkvalitetsstudie som 
utfördes inom projektet med hjälp av Metrum Sweden AB, såväl som Kungälv Energi.  

5.1 Problembeskrivning 
Vid all batteriladdning erfordras likström för att återföra energi till batteriet, vilket förklaras 
mer ingående i avsnitt 1.4.1. Således krävs i något steg likriktning av elnätets växelström för 
att kunna ladda exempelvis mobiltelefoner, datorer, läsplattor eller elfordon. Denna 
likriktning sker exempelvis genom diodbryggor eller switchade aggregat, vilka utgörs av 
halvledare och orsakar ett olinjärt förhållande mellan matande ström och spänning. [8] 

En olinjär lastström bidrar till strömövertoner, som i sin tur ger upphov till 
spänningsövertoner över de impedanser som återfinns i det matande nätet. Detta kan leda 
till bristande funktion eller haveri av ansluten apparatur, vilket förklaras i avsnitt 4.4.6. De 
olinjära strömmarna kan också medföra höga nolledarströmmar och orsaka varmgång i 
ansluten apparatur.   

Vidare kan stora effektuttag i lågspänningsnätet leda till spänningsvariationer av olika slag 
hos närliggande förbrukare. En enskild modern snabbladdningsstation för elfordon nyttjar 
en ungefärlig effekt om 44-120kW, varpå nätpåverkan kan bli påtaglig, inte minst om flera 
sådana laddstationer installeras på samma plats [56,57].  

Att erhålla kännedom om hur laddning vid sådana stationer påverkar elkvaliteten, är av 
intresse vid planering av framtida utbyggnation av den laddinfrastruktur man idag lagt 
grunden till.  

5.2 Mätobjekt – Snabbladdningsstationen i centrala Kungälv 
Laddplatsen i centrala Kungälv som agerar mätobjekt i denna studie, invigdes 2015 och är 
utrustad med två snabbladdningsstationer, vardera om 44kW. Laddstationerna ägs och 
underhålls av Kungälv Energi, och fram till årsskiftet 2018/2019 avses laddning vid stationen 
vara kostnadsfri. Från december 2016 var laddstationen den enda snabbladdningsstationen i 
Kungälvs stadskärna och en av de mest frekvent använda i landet [58]. Den årliga 
förbrukningen för laddstationen var under perioden 150601-160531 cirka 47 000kWh enligt 
B. Jansson1. En ungefärlig förbrukning för en normal elbil kan antas vara ca 2kWh/mil [59]. 

Under projektets genomförande var snabbladdningsstationerna tillfälligt placerade på grund 
av omfattande rekonstruktion av området. Matning tas, via mätarskåp, från närliggande 
nätstation T1025 utrustad med 2 stycken transformatorer om 800kVA vardera. Nätstationen 
står inför rasering, vilket medför att snabbladdningsstationerna idag är enda kvarvarande 
förbrukare på stationen, med undantag av två tillfälliga byggströmmar.  

1 B. Jansson, Kungälv Energi AB, privat kommunikation, jan. 2017. 
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5.3 Mätinstrument och mjukvara 
Vid elkvalitetsmätningar inom projektet har två typer av mätinstrument använts, det ena 
tillhandahållet av Kungälv Energi och levererat av Unipower AB, och två andra som på lån 
tillhandahölls av Metrum Sweden AB. Dessa instrument presenteras övergripande i avsnittet.  

5.3.1 Unipower Unilyzer 902 
Mätinstrumentet Unilyzer 902, se Figur 5.1, från tillverkaren Unipower  är ett portabelt 
mätinstrument med möjligheten att utföra elkvalitetsmätningar enligt internationella och 
nationella normer. Instrumentet har fyra differentiella mätingångar för både ström- och 
spänningsmätning vilket resulterar i att Unilyzer 902 har möjligheten att mäta alla kända 
elnätskonfigurationer. 

 

Figur 5.1 Mätinstrument Unipower Unilyzer 902.  

Instrumentets samplingshastighet är 6,4kHz och det kan detektera snabba transienter såväl 
som underspänningar, överspänning och avbrott. Övertoner redovisas individuellt upp till 
26:e övertonen, därefter sammanlagras värdet upp till den 50:e övertonen. 

Instrumentet utför elkvalitetsmätningar enligt den internationella normen IEC 61000-4-30, 
vilket innebär att mätinstrumentet uppfyller de krav som ställs enligt EIFS 2013:1. Avläsning 
och analys av mätdata sker i mjukvaran PQ Secure. 

Unipower PQ Secure 
PQ Secure är ett system utvecklat av Unipower för att övervaka och analysera elkvaliteten i 
nätet. Mjukvaran har bland annat möjligheter till analys, händelselistor, diagram, 
realtidsmätning och automatisk rapportgenerering. 
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5.3.2 Metrum SPQ 
Metrum SPQ, se Figur 5.2, är ett mätinstrument avsett att mäta elkvalitet i växelspänningsnät, 
direkt i exempelvis nätstation eller leveranspunkt. Instrumentet uppfyller de fordringar som 
finns på mätinstrument klass A enligt den internationella mätnormen IEC 61000-4-30, och 
uppfyller således de krav som ställs på mätinstrument enligt EIFS 2013:1.  

 

Figur 5.2 Mätinstrument Metrum SPQ. 

Metrum SPQ är ett lämpligt verktyg för att exempelvis avgöra tvister gällande elkvalitetsläget 
i nätet, då man normenligt erhåller en elkvalitetsrapport som jämför med gällande föreskrifter 
EIFS 2013:1.  

Mätinstrumentet är kapabelt att internt utföra analyser direkt mot förbestämda nationella 
normer, men avläsning av data kan också ske med hjälp av ansluten dator genom mjukvaran 
PQ Controller som levereras med samtliga instrument från Metrum. 

Vid övertonsanalys registrerar Metrum SPQ upp till och med 50:e övertonen. Instrumentets 
samplingsfrekvens uppgår till 12.8 kHz. 

Metrum PQ Controller 
PQ Controller är det gränssnitt vilket ger användaren möjlighet att konfigurera 
mätparametrar såväl som via analysverktyget utvärdera resultatet av en utförd mätning. 
Mjukvaran ger också möjlighet till realtidsanalys vid anslutning till inkopplat mätinstrument. 
Ur mätfilen kan direkt händelselistor och elkvalitetsrapporter sammanställas för att ge en 
snabb överblick över elkvalitetsläget. [60] 
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5.4 Utförande och metodval vid mätning 
Inom projektet utfördes mätningar vid två tillfällen, där instrument och mjukvara för analys 
skilde sig åt, såväl som vissa konfigurationer mellan instrumenten. 

5.4.1 Montering av mätutrustning 
De instrument som användes vid de olika mätningarna installerades oavsett fabrikat på 
liknande vis i mätpunkten, med mätning av fasspänningar och linjeströmmar.  

Fasspänningen erhålls via säkringslastfrånskiljare från matande skenor i mätpunkten och 
strömmar med hjälp av strömtransformatorer på de utgående faserna. 
Strömtransformatorernas omsättning ställdes in vid konfigurering av mätinstrumentet enligt 
medföljande dokumentation. Därefter anslöts matningsspänning för instrumentet via 
Schuko-kontakt till enfasmatning 230V. Metrums mätinstrument påbörjar mätningen 
omgående medan instrumentet från Unipower aktiveras med en switch på instrumentet. 
Figur 5.3 nedan visar uppkopplingen av mätinstrumentet från Metrum i nätstationen, som 
mäter utgående grupp till mätarskåpet vilket matar de båda laddstationerna. 

 

 

Figur 5.3 Mätning på utgående grupp till laddstationer med Metrum SPQ. 
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5.4.2 Mätning 1 - med Unipower Unilyzer 902 
Den första mätningen utfördes med Unipower Unilyzer 902 under drygt 7 dygn mellan den 
13 och 20 december, 2016. Instrumentet monterades i nätstation T1025, med avsikt att mäta 
på den matarkabel som, via mätarskåpet, matar båda snabbladdningsstationerna på platsen.  

Instrumentet konfigurerades vid denna mätning inte i enighet med mätstandard EIFS 2013:1, 
då lagringsintervallet för medelvärden valdes till 2 minuter, istället för det normenliga 
intervallet på 10 minuter. Detta med avsikt att generera en mer detaljerad bild av hur 
laddstationen används och hur spänning och ström varierar under laddning.  

Som ett resultat av den ökade datamängd som det kortare lagringsintervallet medförde, fick 
instrumentet läsas av under veckan för att sedan återstartas. Således är mätningen inte 
kontinuerlig under hela perioden.  

5.4.3 Mätning 2 - med Metrum SPQ 
Den andra mätningen utfördes med Metrum SPQ under 10 dygn mellan den 22 december 
2016 och den 2 januari 2017. Två instrument fanns tillgängliga under hela mätningen, med 
avsikt att jämföra data mellan de två mätpunkterna. Vid denna mätning valdes för båda 
instrumenten 10-minuters lagringsintervall, för att på så vis utföra mätningen enligt de 
direktiv som återfinns i EIFS 2013:1.  

Mätpunkt 1 var över utgående matarkabel från nätstation T1025, ansluten på samma vis som 
vid mätningen med mätinstrumentet från Unipower, se avsnitt 5.4.1. 

Mätpunkt 2 var över matande kabel till en av de två laddstationerna, och mätinstrumentet 
placerades i det mätarskåp vilket båda laddstationerna ansluts till. Avsikten var att urskilja en 
enskild laddares bidrag till det sammanlagda resultat som instrumentet i mätpunkt 1 skulle 
komma att presentera.  

5.5 Resultat 
I avsnittet redovisas utvalda data som erhållits från de mätningar som utförts inom projektet. 
Inom ramarna för den manuella analysen redovisas endast de data som legat till grund för 
fört resonemang inom projektet. 

5.5.1 Mätning 1 Unipower 
Mätfilen från mätningen med Unipower Unilyzer 902 redovisar för spänningen en ansenlig 
mängd transienta förlopp under mätperioden, vilka markeras med en triangel i undre del av 
Figur 5.4 nedan. Dessa kan inte entydigt hänföras till fordonsladdning utan förefaller inträffa 
även då inget fordon nyttjar laddstationen. Inte heller kan man se någon generell antydan till 
att transienter uppstår vid start eller avslutande av laddning. Då fas L3 vid mättillfället var 
den fas som uppvisade flest transienter redovisas här enbart strömmens effektivvärde och 
spänningstransienter för denna fas.  
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Figur 5.4 Strömuttag (effektivvärde) och spänningstransienter (händelser) registrerade för fas L3 under drygt 2 dygn. 

Det är tydligt att fler spänningstransienter uppstår dagtid, då även laddstationernas 
nyttjandegrad är högre. Något direkt tidssamband mellan belastning av laddstationerna, och 
uppkomsten av transienter, förefaller inte föreligga vid detaljerad granskning. 

Strömövertonerna, vilka ger upphov till spänningsövertoner över nätets impedans, förhåller 
sig till linjeströmmens effektivvärde enligt Figur 5.5. Även om andelen övertoner är mindre 
vid laddning, är effektivvärdet av dessa större. Detta medför, enligt tidigare presenterad teori 
i avsnitt 4.4.6, en ökad spänningsdistorsion. Ett starkt nät med låg impedans innebär dock 
att någon märkbar ökning av halten spänningsövertoner i mätpunkten under laddning inte 
återfinns. Kvantifiering av spänningsövertoner i anläggningen berörs vidare i avsnitt 5.5.2. 
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Figur 5.5 Strömmens effektivvärde och strömövertonshalten i % av grundtonen (THD-F). 

Vid analys av enskilda spänningstransienter framgår i  att strömkurvan ej märkbart påverkas, 
vilket kan tolkas som att störningskällan ej är den undersökta lasten. Detta är gällande för de 
transienter som uppstått under den tid laddningsplatsen nyttjas. Den undersökta transienten 
påvisar en initial sänkning av fasspänningens då den under kort tid ligger nära nollvärde. 
Förloppet kan orsakas genom uppstart av en effektkrävande maskin som kräver stor 
startström. Tydligt i grafen åskådliggörs också strömmens kurvform vid belastning av 
laddningsstationen.  

 

 

Figur 5.6 Spänning och ström vid en typisk spänningstransient erhållen vid mätning. 
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Effektsambandet, som också kan tolkas ur föregående Figur 5.6 genom att titta på 
förskjutningen mellan ström och spänning, presenteras tydligare i Figur 5.7 nedan. Den 
reaktiva effekten representeras av den ljusblå grafen, och den aktiva av den mörkare blå 
grafen. Man ser att den reaktiva effekten inte förefaller ha ett entydigt samband med den 
aktiva effekt som anläggningen nyttjar.  

 

 

Figur 5.7 Effektsamband, aktiv (mörkblå) och reaktiv (ljusblå) effekt. 

5.5.2 Mätning 2 Metrum 
Mättillfälle 2 utgjordes, som tidigare omnämnt i avsnitt 5.4.3, av två mätningar med placering 
i nätstation såväl som i det mätarskåp som matar de båda snabbladdningsstationerna. 
Avsikten var att jämföra de båda mätningarna, och urskilja den enskilda laddstationens 
bidrag. 

Av okänd anledning tappade mätinstrument 1 placerat i nätstationen, efter fyra dygn, 
spänningen i fas L3. Därmed redovisades inget värde mellan tidpunkten 00:00-12:00 den 28 
december. Efter denna period återfås mätvärden av spänningen, dock med ett förhållandevis 
lågt effektivvärde, ca 210V. Vid kontroll av spänningen, både genom mätinstrument 2 som 
under perioden satt installerat nedströms anläggningen, och den energimätare som finns 
placerad i samma mätarskåp, finns inga indikationer på att någon förändring av spänningen 
skulle ägt rum. Mätresultatet fram till den tidpunkt då spänningen faller bort anses dock 
tillförlitlig och i projektet har erhållen data använts som verifiering av mätresultatet från det 
första mättillfället med instrumentet från Unipower. 

Mätinstrument 2, placerat i mätarskåpet, registrerade under mätperioden inget värde för 
linjeströmmen i fas L1. Orsaken till att ingen ström registrerats är okänd, men då 
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mätinstrumentets konfiguration kontrollerats i efterhand förefaller felet bero på den enskilda 
strömtransformatorn. Mätningen levererade dock fullständiga data för spänningen i de 
matande skenor som snabbladdningsstationen ansluts till i mätarskåpet. Då de båda 
snabbladdningsstationerna på platsen ansluts till matningsspänning i samma kopplingspunkt, 
kan en bedömning av spänningsgodheten för hela anläggningen göras mot föreskrifterna 
EIFS 2013:1 [51]. Rapporten sammanställs direkt mot den valda föreskriften och 
rapportgenerering sker automatiskt. 

I Figur 5.8 återges resultatet av den elkvalitetsrapport som mätningen i mätarskåpet gav 
upphov till. Resultatet presenteras åtföljt av redovisade värden för varje kontrollerad 
parameter enligt föreskriften. Fullständig rapport återfinns i bilaga B. 

 

 

Figur 5.8 Resultat av mätning #2 på matande skenor i mätarskåp. 

Diagrammet i Figur 5.9 återspeglar UTHD-F för övertoner upp till 25:e ordningen. 
Diagrammet är baserat på de värden som presenteras i tabellen ”Individual harmonics” i 
elkvalitetsrapporten som återfinns i bilaga B. Värden baseras på maximal övertonshalt för 
enskilda 10-minutersintervall. Tydligt är att de udda övertonerna dominerar, vilket 
överensstämmer med känd teori på området enligt avsnitt 4.4.6. Som synes är övertonshalten 
mycket låg, som exempel uppnår 5:e övertonen endast drygt 0,6 % av grundtonen. I gällande 
föreskrifter, EIFS 2013:1, är gränsvärdet satt till 6 %. [51] 
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Figur 5.9 Individuella spänningsövertoner THD-F för fas L1. 
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6 Diskussion 
I rapporten har man genomfört två oberoende arbeten som knyter samman i ämnet el- och 
hybridfordonsladdning. Som resultat har man presenterat arbetet i två enskilda fall och 
därmed förs en diskussion per arbete. Vid start av projektet har man valt att fokusera på 
projektering av laddstationer då det ansågs bidra med störst värde för Kungälv Energi. 
Projekteringen och det resultat som presenteras i rapporten krävde en helt annan fördjupad 
bearbetning än tänkt, då val och tillvägagångssätt behöver styrkas i teorin. Elkvalitetsstudien 
startade enligt projektplaneringen, ungefär halvvägs in i arbetet.  

6.1 Projektering 
Då projekteringsarbetet påbörjades innan några beslut hade fattats kring det faktiska 
genomförandet av byggnationen, utgörs det framtagna underlaget av en förprojektering.   

Orsaken till det uteblivna beslutet var den ovisshet företaget stod inför gällande 
finansieringsstöd från Klimatklivet, vilket var avgörande för att genomföra den planerade 
byggnationen. Vid projektering innebar det att något projekt inte kunde startas upp i 
företagets affärssystem Visma. Det innebar också att en rad ansökningar och 
anmälningsarbete som normalt görs vid beredningen uteblev.  

Förprojekteringsunderlaget som är rapportens resultat visar att projekteringens mål och syfte 
är uppnådda. Underlag rörande anläggningens utformning har tagits fram. 

Projekteringen berörde två relativt små anläggningar med avseende på effekt. Arbetet gav 
dock god inblick i hur en projektering går till. Inom projektet kontrollerades exempelvis 
belastningar, ledarareor och materialval i varje enskilt fall detaljerat. Detta förfarande tillhör 
i många fall inte normaliteten vid mindre anslutningar av den typ som berörs i projektet. 

De beräkningar som ligger till grund för dimensionering av ingående material baseras på 
maximalt effektuttag under hela dygnet. Detta då den faktiska nyttjandegraden är okänd. Det 
är av allt att döma en kraftig överdrift av hur situationen faktiskt kommer se ut, då antagandet 
föreslår att 2 st. fordon laddar vid stationen dygnet runt. Det skulle också innebära att båda 
fordonen faktiskt nyttjar den maximala effekten på varje laddpunkt; 22kW.  

Detta antagande har gjorts både vid belastningsberäkningar av matande kabel och 
transformator såväl som vid spänningsfallsberäkningar i dpPower. Ingen hänsyn har tagits 
till eventuella sammanlagringsfaktorer. Det valda materialet är således med stor sannolikhet 
något överdimensionerat. Den begränsade materialåtgången medför dock endast en 
marginell kostnadsökning för valt material.  

Den kalkylerade arbetskostnaden som tagits fram med hjälp av EBR kostnadskatalog P2, 
utelämnar den etableringskostnad som föreligger inom projektet. Vid mindre projekt utgör 
etableringskostnad en stor del av totalkostnaden, och denna kostnad återges inte med god 
precision i kostnadskalkylen. Vissa poster avviker, så som tidigare nämnt i avsnitt 3.2.4, från 
det arbetet som faktiskt skall utföras, och har valts på grund av att arbetsinsatsen förväntas 
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likna den i posten angivna. Materialkostnad inom projektet är baserat på de upphandlade 
priser som Kungälv Energi betalar för det valda materialet, och bör således återges med god 
precision. 

Förläggningskartorna i projektet är tagna ur mjukvarusystemet dpPower och 
överensstämmer inte till fullo med verkligheten, då exempelvis kabelskåp K1084 vid 
Kungälvs tennishall är placerat mitt i en infart. Inom projektet har även översiktliga 
förläggningskartor skapats i Adobe Photoshop CS6, som återger området i färg, eftersom 
förläggningskartorna tagna ur dpPower har en svårtolkad geografi. 

Under projektets gång avslogs den ansökan Kungälv Energi hade lagt till Naturvårdsverket 
om ekonomiskt stöd genom Klimatklivet, med motiveringen att minskningen av koldioxid 
inte var i proportion till den budgeterade kostnaden. Det medför att byggnation av de 
berörda anläggningarna i detta skede inte kommer att genomföras.  

6.2 Elkvalitetsstudie 
Den första mätningen som utfördes med Unilyzer 902 redovisar en tät närvaro av 
spänningstransienter under mätperioden, i synnerhet under dagtid. Händelserna bekräftas 
delvis vid mätning med instrumentet från Metrum, vilket påvisar ett liknande antal händelser 
för en liknande tidsperiod. Vid mätningen med Metrums instrument redovisas dock både 
transienta förlopp och hastiga spänningsförändringar (RVC). Mätinstrumenten skiljer sig åt, 
bland annat då Unilyzer 902 har en lägre samplingsfrekvens är Metrum SPQ, vilket eventuellt 
kan påverka noggrannheten. Vidare kan klassificering i mjukvaran instrumenten emellan 
skilja sig åt.  

De berörda händelserna förefaller inträffa oberoende av om laddstationen nyttjas vid 
tidpunkten eller ej. De transienter som ändå sammanföll med fordonsladdning analyserades 
i PQ Secure, vilket gav en ögonblicksbild över spänning och ström under cirka 2 perioder 
kring den registrerade händelsen. I de fallen ett fordon nyttjade laddstationen vid tidpunkten 
för en uppmätt spänningstransient, återfanns ingen märkbar förändring av linjeströmmen till 
den undersökta lasten. Detta talar för att den undersökta lasten inte orsakar dessa transienter. 

Att störningen skulle komma från överliggande nät, anses inte troligt. I synnerhet då 
transienterna endast påvisas på en fas. Genom att även mäta på högspänningssidan 
transformatorn skulle detta enkelt kunnat undersökas.  

Inom projektgruppen anses den troligaste orsaken till de registrerade transienterna vara de 
byggströmmar som också matas från lågspänningsskenorna i nätstationen. Transienterna kan 
där uppstå vid frånkoppling av induktiva laster, till exempel motorer, i enighet med tidigare 
presenterad teori.  

Några större variationer med avsikt på spänningens effektivvärde har inte heller kunnat 
konstateras under mätningsförfarandet. Då nätstationen i det enskilda fallet knappt har några 
övriga förbrukare anslutna, saknas normala belastningsvariationer från annat håll. Man bör 
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vid nybyggnation beakta att maximal belastning av laddstationen kan komma att sammanfalla 
med den normala dygnsvariationens högsta effekttopp från övriga förbrukare.  

Linjeströmmens form visar tydliga indikationer på strömdeformation, vilket bekräftar att 
lasten är att betrakta som olinjär.  Tekniska data och information av teknik i laddstationerna 
har ej varit tillgänglig inom projektet. 

De spänningsövertoner som uppmättes överensstämde väl med känd teori vid likriktning, de 
udda övertonerna dominerar. Man kan i fallet med en enskilt undersökt last komma till vissa 
slutsatser om den likriktare som lasten använder sig av, då vissa karakteristiska övertoner kan 
återspegla om det exempelvis rör sig om en 6-, 12- eller 24-puls likriktarbrygga. 
Övertonsmönstret, som återges i Figur 5.9 ger dock en svårtolkad bild och styrker inte teorin 
om att likriktningen skulle utgöras genom en 24-pulsbrygga. Detta bland annat genom att 
övertoner av ordningen 11 och 13 finns närvarande, något som normalt inte återfinns vid 
sådan koppling. [8] Observeras bör att dessa värden baseras på data för hela perioden, alltså 
även då ingen snabbladdningsstation nyttjades. Det medför att halten övertoner registreras 
även i de låga strömmar som nyttjas av exempelvis bildskärm och belysning när 
laddstationerna inte nyttjas. Motsvarande övertonskvantifiering endast vid nyttjande av en 
laddstation skulle kunna ge mer intressant data att analysera.  

Generellt är, som tidigare påtalats i avsnitt 5.5.2, övertonshalten i anläggningen mycket låg, i 
somliga fall faktor 10 under de angivna gränsvärdena i EIFS 2013:1 [51].  

För att ge en mer komplett bild analyserades även strömövertonerna, vilka över nätets 
impedanser orsakar spänningsövertonerna. Vid belastning av laddstationen sjönk andelen 
övertoner i matningsströmmen, vilket kan tolkas som att övertonshalten av den elektroniska 
utrustning som kontinuerligt matas, exempelvis TV-skärm och belysning, är högre än i den 
laddström som går vid fordonsladdning. Man bör dock beakta att strömövertonerna vid 
belastning av laddstationen har ett högre absolutvärde, trots att den relativa övertonshalten 
är lägre. Likaså föreföll andelen övertoner av 23:e och 25:e ordningen öka något vid 
laddningsförfarandet. Av tidsskäl fanns inte möjlighet att mer noggrant undersöka detta, 
varpå påståendet bör anses obekräftat. 

Vid verifiering av spänningsgodheten vid snabbladdningsanläggningen gentemot givna 
föreskrifter från Energimarknadsinspektionen, konstateras att anläggningen är godkänd vid 
den nyttjandegrad som idag är gällande.  
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7 Slutsats 
I avsnittet sammanfattas kort de slutsatser arbetet i de båda delprojekten resulterat i. Här 
återges även projektdeltagarnas förslag på fortsatt arbete eller vidare studier inom de 
områden som behandlats i denna rapport.  

7.1 Projektering 
Målet med det projekteringsarbete som utförts inom projektet återges i avsnitt 1.2: 

Leverera underlag till Kungälv Energi som förprojektering innehållande; arbetsbeskrivning, 
förläggningskarta, materiallista samt kostnadskalkyl för de två laddstationer som 
projekteringen avser. 

Projektet resulterade i en sammanställd förprojektering av två efterfrågade laddstationer, som 
lämnades över till uppdragsgivaren Kungälv Energi. Denna återfinns i bilaga A:. 
Projekteringen har därmed uppnått projektets mål.  

Projekteringen tar hänsyn till de punkter som branschens intresseorganisation, genom E-
mobility, förespråkar vid nybyggnation av laddstationer för fordonsladdning [32]. Dessa 
avser bland annat tillgänglighet, exponering och utförande.  

Vid byggnation av den föreslagna anläggningen vid Kvarnkullen bör man överväga att inte 
justera parkeringsrutornas storlek, för att på så vis bibehålla god tillgänglighet för 
rörelsehindrade. 

I samråd med ansvariga på Kungälv Kommun har utplacering skett på lämpliga platser där 
man anser att behovet är som störst och konflikt med privata markägare ej kan uppstå.  

Arbetet har utgått ifrån en viss typ av laddstation, som förespråkas av Kungälv Energi. 
Dimensionering av anläggningen har tagit hänsyn till den maximala effekt laddstationen i 
fråga kan omsätta, 44kW. Vid val av laddstation med högre effektuttag säkerställs inte 
anläggningens övriga funktion.  

Inför framtida byggnation av någon av anläggningarna i denna projektering erfordras: 

- Säkerställd finansiering av arbete och materiel. 

- Start av projekt för budgetering och kostnadsrapportering i Visma. 

- Formella tillstånd för byggnation, t.ex. grävtillstånd och öppningstillstånd. 

- Bedöma frågan om påkörningsskydd för de nya laddstationerna. 

7.2 Elkvalitetsstudie 
Området elkvalitet och elektromagnetisk kompabilitet kommer med stor sannolikhet vara en 
naturlig del av elbranschen under många år framöver. Fler olinjära laster i våra nät kan agera 
störningskällor och på olika vis påverka den spänningsgodhet som eftersträvas. Vidare ställs 
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idag högre krav på elförsörjningens kvalitet, tack vare att dagens elektronik ofta är känslig 
för avvikelser. 

Vid en utbyggnation av laddinfrastruktur kan vissa delar av nätet påverkas negativt sett ur ett 
spänningsgodhetsperspektiv. Problemen förefaller vara störst där elnätet är svagt och olinjära 
strömmar i högre grad påverkar spänningen. 

Studiens första mål uttrycks i avsnitt 1.2 och förmedlar en avsikt att man inom projektet skall; 
Kontrollera så att de snabbladdningsstationer som idag ägs och förvaltas av 
uppdragsgivaren uppfyller de elkvalitetskrav som ställs enligt gällande föreskrifter. 

Baserat på de mätningar som utfördes inom projektet konstateras att den befintliga 
anläggningen idag endast i begränsad omfattning påverkar spänningsgodheten i det direkta 
närområdet. Vid analys av spänningsgodhet i den gemensamma inkopplingspunkten för de 
två snabbladdningsstationerna, uppnår anläggningen med god marginal de krav som ställs 
enligt de föreskrifter som Energimarknadsinspektionen gett ut på området. Laddstationens 
påverkan på elkvaliteten i närområdet är dock av naturliga orsaker direkt beroende av 
användningsfrekvensen, varpå resultatet inte kan antas vara generellt.  

Vidare fanns inom projektet ett mål att; 
Identifiera möjliga elkvalitetsstörningar orsakade av snabbladdningsstationer. 

Anläggningen förefaller inte generera några påtagliga övertonsströmmar, vilket i ett svagare 
nät hade kunnat ge upphov till spänningsövertoner och således negativt inverka på den goda 
elkvalitet som eftersträvas.  

De spänningstransienter som påvisades förefaller inte vara orsakade av de undersökta 
snabbladdningsstationerna. 

Resultatets trovärdighet påverkas av att undersökningen av anläggningen inte begränsats till 
tidpunkten för fordonsladdning. 

I framtida arbete bör längre radialer i elnätet studeras, kanske med avsikt att bedöma 
påverkan från privat fordonsladdning i hemmet, vilket kan åskådliggöra den faktiska effekten 
av en elektrifierad fordonsflotta på lokal nivå. 

Vid analys av elkvaliteten på laddningsstationerna som undersöktes inom projektet, bör man 
överväga att även undersöka vilken påverkan de närliggande byggströmmar som ansluts till 
stationen har. Med avsikt på de spänningstransienter som uppmättes, vore mer data 
intressant för att härleda störkällan. Ett första steg kan vara att analysera linjeströmmarna i 
matarkabeln till byggcentralen. 

En liknande studie till den som utförts inom ramarna för detta projekt skulle med fördel 
kunna göras på en anläggning ansluten till en nätstation där andra förbrukare också finns 
närvarande. På så vis skulle undersökning kunna utföras även på en annan uttagspunkt, för 
att se om avtryck på spänningsgodheten går att återfinna hos närliggande förbrukare. 
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