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Utredning och projektering av smarta 
elbilsladdstationer 

Sammanfattning 

Ett utbrett användande av elbilar och följaktligen laddstationer kommer så småningom leda 

till en mycket högre belastning på elnätet. Ett sätt att undvika överbelastningar är att förse 

laddstationer med lastbalanserare som kan anpassa varje laddstolpes effektuttag utifrån den 

övriga belastningen på nätstationerna. Eftersom bilar vanligtvis står parkerade långa perioder 

kan lastbalanseraren se till att bilarna endast laddar på hög effekt då den allmänna 

belastningen är låg, och på så vis riskeras inte överbelastning av det lokala elnätet till följd av 

den totala ökade energiförbrukningen.  

Arbetet innefattar en marknadsundersökning av de tre största leverantörerna av 

lastbalanseringssystem på den svenska marknaden för att tydliggöra vad som skiljer de olika 

systemen åt och om de har olika tillämpningsområden. Det ska även projekteras för ett 

scenario med 50 laddplatser styrda av lastbalanseringssystem på en parkeringsyta hos ett 

företag genom ÅF. I samband med detta undersöks möjligheten till att ladda upp 50 av 

personalens elbilar under en 8 timmars arbetsdag med en antagen genomsnittlig resväg på 5 

mil. Vilka laddstolpar och lastbalanseringssytem som används i projekteringen bestäms 

utifrån de som anses passa bäst för omständigheterna hos företaget.  

Projekteringen har gjorts i enlighet med svensk standard och med hjälp av information och 

programvara som tillhandahållits av ÅF. De företag som deltagit i marknadsundersökningen 

har hittats genom Power Circle.  

Enligt kundens krav behövde laddstolparna kunna operera på 22 kW laddeffekt, och då 

variationer i anläggningens effektuttag förekommer måste lastbalanseringssystemet kunna 

mäta upp belastning på en transformator för att anpassa samtliga laddstationers laddeffekter 

utefter denna. De laddstolpar och system som ansågs mest lämpliga för situationen var 

Eldons. Projekteringen innehöll kabeldimensionering, förläggningskarta, 

kostnadsberäkningar och transformatorberäkningar.  

Varje bil behövde endast ungefär 10 kWh för att uppnå fulladdat tillstånd, och 

transformatorns tillgängliga effekt visade sig räcka till för att ladda upp som mest 182 st. 

elbilar under arbetsdagen. Kostnaden för både kablar och laddstationer hade alltså kunnat 

vara mycket lägre om kravet på 22 kW laddeffekt ej satts. 
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Examination and design of smart charging stations for 
electric vehicles 

Summary 

An expansive use of electric vehicles and therefore charging stations will eventually lead to a 

much greater load on the electrical grid. One way to avoid overloads is to fit charging stations 

with load balancing systems that can adjust every charging station’s power output in relation 

to the rest of the local substations load. Since cars usually remain parked for long periods of 

time the load balancer can ensure that the cars only charge with a high amount of power 

when the general load is low, and thereby the local electrical grid doesn’t risk overloading in 

consequence of the increased total energy consumption.  

This paper includes a market review of the three largest load balancing system suppliers on 

the Swedish market to clarify what separates the different systems and whether they are 

applicable in different areas. There will also be a design, carried out through ÅF, of a scenario 

of 50 charging stations controlled by load balancing systems in the parking lot of a company. 

In conjunction with this there will be an investigation of the ability to charge 50 of the 

employee's electric cars during an 8-hour working day with an assumed average commute of 

50 km. Which charging stations and load balancing systems that are to be used in the design 

are determined by those which are best suited to the circumstances of the company. 

The design has been done in accordance with Swedish standards and with the help of 

information and software provided by ÅF. The companies that participated in the market 

investigation were found through Power Circle. 

According to the customer's requirements, the charging stations needed a power output of 

22 kW, and since variations of the power consumption of the plant are present, the load 

balancing system must be able to measure the load of a transformer to adjust all charging 

stations power output accordingly. The charging stations and systems that were considered 

most suitable for the situation were Eldon's. The design included cable sizing, cable layout 

maps, cost calculations and transformer calculations. 

Each car needed only about 10 kWh to reach a fully charged state, and the available power 

of the transformer was sufficient to complete the charging of up to 182 electric cars during 

the workday. Thus, the cost of both cables and charging stations could have been much 

lower if the requirement of 22 kW power output was not set. 
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1 Inledning 

Rapporten behandlar ämnet smarta laddstolpar och består av en utredning av 

lastbalanseringssystemets funktion samt en jämförelse av några olika system som marknaden 

erbjuder. Resultatet av utredningen och jämförelsen kommer att användas som grund för en 

projektering av laddstolpar med lastbalanseringssystem hos ett företag samt redogörelse för 

förutsättningarna som råder hos företaget. Projekteringen är ett projekt som ännu inte 

begärts av kund men som anses komma att behövas i framtiden, och även utredningen kan 

komma till nytta för framtida projekt gällande laddstolpar. 

 Bakgrund 

Transportsektorn står idag för majoriteten av samhällets förbrukning av fossila bränslen så 

ett stort steg i att minska vårt beroende av dessa är att byta ut bensin- och dieseldrivna fordon 

mot miljövänligare alternativ som till exempel elbilar [1]. Regeringen har ambitionen om att 

Sveriges fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030, men för att realisera 

detta mål behöver man först överkomma ett antal olika hinder [2]. För att elbilsanvändandet 

ska öka krävs en rejäl utbyggnad av infrastrukturen kring laddstationer för att kunna 

tillgodose laddningsbehovet av framtidens elbilar. Norges laddinfrastruktur ligger bra till med 

totalt 9080 stycken anslutningspunkter för elbilar (2017-05-08), medan Sverige endast har 

3312 stycken [3]. 

Den kommande utbredningen av laddstationer kommer att medföra ökade 

effektbelastningar som så småningom kan överbelasta det nuvarande elnätet [4][5]. Det krävs 

därför en ordentlig förstärkning av Sveriges elnät, men det tar lång tid och kräver stora 

resurser. Användningen av smarta laddstationer med lastbalansering kan däremot förhindra 

överbelastningen av nätet genom att minska effektuttaget då det är hög belastning, vilket 

också kan vara en ekonomisk fördel för användaren som får möjlighet till att köpa elen när 

den är som billigast. Smarta laddstationer är även användbara för att förhindra överbelastning 

av elanläggningar, vilket kan uppnås genom att fördela ut tillgänglig kapacitet över samtliga 

anslutna bilar eller alternativt endast ladda några bilar i taget [6]. 

Den kanske viktigaste placeringen av anslutningspunkter för laddningsbara fordon är vid 

hushåll och arbetsplatser där fordonet är parkerad under en längre tid. Ett gemensamt 

problem för dessa är ofta en begränsning av effektuttaget eftersom elanläggningen är 

dimensionerad utifrån den nuvarande installerade lasten. Vid nyinstallation av laddstationer 

i anläggningar där effektbegränsning råder blir således uppgradering av elnätskapaciteten en 

kostsam historia med dyra ombyggnationer eller säkringsabonnemang som följd. Men genom 

användning av smart laddningsteknologi så kan man undvika ombyggnation och istället 

använda sig utav den potentiellt lediga effekten genom att implementera 

kapacitetsfördelningssystem i elanläggningen [7]. 
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 Syfte och mål 

Syftet är att undersöka och beskriva funktionen och nyttan av lastbalanseringssystem för 

laddstationer och även utreda specifikationerna för ett antal olika system som marknaden 

erbjuder. Efter detta utnyttjas det lämpligaste lastbalanseringssystem i samband med 25 

stycken laddstolpar på en parkeringsyta för personal vid ett företag för att undersöka om 

man kan ladda ett stort antal bilar utan att behöva bygga om det lokala elnätet.  

Målet är att leverera en utredning av lastbalanseringssystem samt en projektering av 25 

stycken laddstolpar till ÅF som kan användas som underlag inför kommande projekteringar. 

Detta ska framföras i en rapport samt presentation inför ÅF. 

 Problembeskrivning och avgränsningar 
Examensarbetet delas upp i följande delmål: 

1. Beskrivning av elbilar, batterier och laddning. Denna del är avsedd att utgöra det 

teoretiska underlag som krävs för att förstå ämnet och rapportens innebörd. 

Information samlas in från böcker och internetkällor.  

2. Utredningsdelen av arbetet avser att utreda funktion och tillämpning av smarta 

laddstationer, med huvudfokus på lastbalanseringssystemet där olika utföranden av 

denna systemtyp kommer att utredas. En produktjämförelse kommer även att göras 

på de tre största leverantörerna av lastbalanseringssystem på den svenska marknaden. 

Det görs även en utredning av systemens specifikationer samt en jämförelse av 

systemen som helhet. Företagen väljs utifrån Power Circles samarbetspartners, och 

information samlas in från internetkällor och genom intervjuer med företagen bakom 

varje produkt [8]. Vissa företag har olika sorters lösningar beroende på antalet 

laddstolpar som ska styras, men denna marknadsundersökning avgränsar sig till 

lastbalanseringsinstallationer som är relevanta för arbetets projektering, d.v.s. 

laddplatser för 50 bilar.  

3. Projektering av laddstolpar med tillhörande lastfördelningssystem vid ett företag. Det 

ska finnas laddningsmöjlighet för 50 stycken elbilar på en parkeringsyta hos ett 

företag. Detta projekt förväntas behövas i framtiden då elbilsanvändandet ökar men 

företaget ej ännu vill investera i ombyggnation av elanläggningen. Parkeringens alla 

laddstationer, kablar och kabelgravar ska ritas ut i Autocad, med hänsyn tagen till 

Sveriges elinstallationsregler. I projekteringen ingår det även att välja en lämplig 

laddstation och lastfördelningssystem för att utföra kostnadsberäkningar på dessa 

inklusive kabeldragning. Det görs även beräkningar på nödvändig kapacitet för att 

kunna färdigladda alla anställdas bilar under arbetsdagen, för att se om det finns 

tillräckligt med tillgänglig kapacitet från transformatorn. I samband med detta 

analyseras även vilka marginaler vi arbetar med för att se hur många bilar som 

maximalt hade kunnat laddas upp med det nuvarande elnätet. Projekteringen av 

laddstolpar avgränsas till företagets personalparkering. Information samlas in från 

böcker och internetkällor. 
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 Intervjumetodik 

Inför intervjuerna upprättades ett frågeformulär, se bilaga A, som skickades ut till de berörda 

tillverkarna så att de skulle kunna förbereda sig på frågorna och på så vis förbättra kvaliteten 

på intervjun. Frågorna anpassades i syfte att ge svar på det som behövdes för att sedan kunna 

avgöra vilket lastbalanseringssystem som lämpade sig bäst för kunden. Under intervjun 

ställdes varje fråga i tur och ordning, men det skedde diskussion runt varje fråga och svar för 

att förtydliga svaren samt få med eventuella relaterade detaljer som frågan inte direkt täckte. 
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2 Elfordon och laddsystem 

Avsnittet behandlar allmänna fakta om elfordon, dess batterier samt de olika typer av laddare 

som marknaden erbjuder. Denna information har till syfte att ge läsaren en grundläggande 

förståelse kring ämnet och gör således efterkommande avsnitt mer lättförståeliga. 

 Elfordon 

När det idag pratas om elfordon så menar många just rena elfordon med batteri där energi 

lagras från ett elnät. En annan typ av elfordon är hybridfordon där man har både en elmotor 

och en förbränningsmotor med tillhörande bränsletank samt batterier som laddas vid t.ex. 

inbromsningar. En nyare typ av hybrid är laddhybriden som är byggd enligt samma princip 

som hybriden men har ett större batteri som kan laddas från elnätet likt en elbil. De flesta 

laddhybrider som säljs idag är byggda som parallellhybrider där förbränningsmotor och 

elmotor samarbetar för att driva fordonet. Om batteriet tar slut eller elmotorn inte orkar så 

startar förbränningsmotorn för att stötta upp. Vid omkörning och branta backar hjälps 

motorerna åt. [9] [10]  

Elfordon kan framdrivas med antingen likströmsmotorer eller växelströmsmotorer, båda av 

vilka har sina för och nackdelar. Fördelen med likströmsmotorer är att batterierna levererar 

likström och kräver således ingen omriktare i elsystemet, dessutom kan man varvtalsstyra 

likströmsmotorn relativt enkelt genom att ändra spänningen. Nackdelen är dock att 

likströmsmaskinen är uppbyggd med borstar som släpar mot kommutatorn, vilket medför 

mekanisk nötning och betyder att regelbundna underhåll av borstarna krävs. Historiskt sett 

har likströmsmotorn varit dominerande för framdrivning av elfordon sedan den uppfanns 

under 1800-talet. Främsta orsaken var just att man inte kunde varvtalsstyra 

växelströmsmotorer, det blev möjligt först när frekvensomriktartekniken blev tillräckligt liten 

och lätt för att passa i fordon och många elfordonstillverkare valde då att använda 

växelströmsmotorer såsom asynkron- eller synkronmotorer. Dessa är idag normalt 

konstruerade utan kommutatorer och borstar och kräver inte något större underhåll, vilket 

är den största fördelen med dessa motorerna. Nackdelen är dock att växelströmsmotorer 

kräver mer avancerad varvtalsreglering, vilket ger dyrare reglerutrustning jämfört med 

likströmsmotorn. Båda växelströmstyperna är så gott som likvärdiga vad gäller prestanda och 

effektivitet, därav blir valet av växelströmsmotor en smaksak. Tabell 2.1 visar vilken motor 

som används bland de topp tre vanligaste elbilarna och topp två vanligaste laddhybriderna i 

Sverige. [4] [10]   
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Tabell 2.1 Motortyper bland topp tre elbilar samt topp två laddhybrider i Sverige [4] [11–15] 

Elbilar Synkron Asynkron 

Nissan Leaf X  

Tesla model S  X 

Renault Zoe X  

Laddhybrider   

Mitsubishi Outlander X  

VW Passat GTE Plugin X  

 

Utifrån resultaten i tabell 2.1 så är synkronmaskinen mest populär bland de flest sålda 

elbilsmärkena i Sverige. Varför är oklart men en sammanhängande faktor för 

synkronmaskinerna i dessa bilar är att alla har maxeffekter under 100 kW, medan Teslas 

asynkronmotor klarar av effekter över 100 kW. [11–15] 

 Elfordons miljöpåverkan 

Sveriges elproduktion kommer till stor del från förnybara energikällor samt kärnkraftverk 

som har väldigt låga koldioxidutsläpp och användningen av elbilar kan därmed motiveras 

[16]. År 2014 kom däremot globalt sett ca. 67 % av elproduktionen från fossila bränslen [17]. 

Räknar man även in koldioxidutsläppen vid produktionen av elbilar, som är högre än för t.ex. 

bensindrivna bilar dels p.g.a. de stora batterierna, så visar sig elbilar vara sämre för miljön är 

bensin- och dieseldrivna fordon [18].  

När det kommer till människans hälsa finns det emellertid stora fördelar med elbilar oavsett 

hur elen har producerats. Utsläppen som bildas vid användning av fossila bränslen innehåller 

många hälsofarliga ämnen som t.ex. kolmonoxid, kolväten, kväveoxider m.m. [19]. 

Konsekvenserna för människors hälsa kan därför bli särskilt allvarliga i städer eftersom 

biltrafiken är omfattande och många människor utsätts för stora mängder föroreningar. 

Flyttar man utsläppen från vägarna till kraftverken genom användning av elbilar skulle 

hälsoriskerna därmed minska betydligt. Förekomsten av partiklar till följd av slitage av bl.a. 

vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand påverkar också hälsan negativt och kvarstår vid 

användning av elbilar [19]. 

Elbilar orsakar alltså inga lokala utsläpp, men det betyder inte att elbilar alltid är det 

miljövänligaste alternativet. Med tanke på förlusterna som sker i alla delar av kedjan som t.ex. 

vid elproduktionen, överföringen, laddningen och förbrukningen så kan användningen av 

smutsig el för fordonsdrift orsaka mer utsläpp än om man använde fossila bränslen i fordonet 

från början. Miljövinsten med elbilar beror alltså helt på hur energin har producerats. 
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 Elbilsbatterier 

De batterier som främst används i laddbara fordon idag är nickel-metallhybridsbatterier 

(NiMH) och litiumjonbatterier (Li-jonbatteri). NiMH-batterier har lägre energitäthet än li-

jonbatterier och förväntas endast användas i mindre och billigare varianter av hybridbilar. 

Bland li-jonbatterierna finns det många sorter med varierande kemisk uppbyggnad som alla 

har olika styrkor och svagheter när det kommer till energitäthet, kapacitet, säkerhet, kostnad 

och livslängd. Li-jonbatteriet av typen NMC, innehållande bl.a. nickel och mangan, är 

förmodligen mest passande för elbilar då den presterar bra inom alla områden och har 

speciellt hög energitäthet. [20–21]  

Det batteri som används i dagens elbilar består oftast egentligen av flera tusen små 

battericeller. Man seriekopplar en mängd batterier i olika grupper för att öka spänningen, och 

dessa grupper parallellkopplas sedan för att öka den möjliga strömstyrkan till motorn. [22] 

Energitätheten hos batterierna är avsevärt lägre än hos t.ex. vätgas eller bensin och batteriet 

utgör en stor del av elbilens vikt och volym. Detta kombinerat med det faktum att batterierna 

till viss del består av dyra metaller som t.ex. litium begränsar den rimliga storleken på batteriet 

ur både ekonomisk och praktisk synvinkel. Det är dels därför elbilar har sämre räckvidd än 

alternativen. 

Ännu ett problem med batterierna är deras temperaturkänslighet. De fungerar bäst i 

rumstemperatur och under vintern måste batterierna värmas upp för att fungera som de ska. 

Batterierna måste mata sina egna värmeslingor och eftersom även kupén behöver värmas 

upp under vintern kan batterinivån till följd av detta minska markant. Det är därför 

fördelaktigt att ansluta bilen till eluttaget innan man kör för att förvärma batteri och kupé 

och på så vis öka bilens räckvidd. [23]  

Varje batteri har en begränsad mängd laddningscykler innan det behöver bytas ut, och 

eftersom batteriet utgör en stor del av bilens kostnad är det viktigt att garantera så lång 

livslängd som möjligt. Litiumjonbatterier mår egentligen bäst då batterinivån ligger mellan 

65–75 % och ju längre ifrån denna nivå man kommer desto större skada tar batteriet [24]. 

För att få en bra balans mellan körsträcka och livslängd så begränsas den del av batteriet som 

användaren kan utnyttja. Detta uppnås genom att batteriet övervakas och styrs av ett så kallat 

battery management system (BMS). Batteriets kapacitet kommer trots detta att minska efter 

hand, och för att behålla körsträckan likvärdig genom hela batteriets livslängd kan BMS:et 

gradvis tillåta användning av en större del av batteriet vilket ses i tre stadier i figur 2.1. [25] 
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Figur 2.1 Tillgänglig del av batterinivån från olika stadier i batteriets livslängd. Data taget från [25] 

Det gröna området i figur 2.1 är den mängd av batterinivån som bilen utnyttjar, och utgör 

alltså samma kapacitet för alla tre stadier, medan det gula området motsvarar den mängd som 

BMS:et hindrar från att användas. Det vänstra batteriet i figur 2.1 kan jämföras med ett nytt 

bilbatteri, det mellersta är när batteriet har nått halva sin livslängd och det högra är när 

batteriet snart behöver bytas ut. Den del av batteriet som blockeras av BMS:et syns däremot 

inte för användaren. Vid en nyköpt bil exempelvis så uppvisar bilen batteriet som slut då 

batterinivån i själva verket ligger runt 30 %, och på samma sätt så avbryts laddning då 

batterinivån är runt 80 %, för att skydda batteriet. [25]  

Batterikapacitet och livslängd kan också försämras då batterinivån i olika individuella celler 

skiljer sig, vilket är oundvikligt eftersom det alltid uppstår små variationer av cellernas 

egenskaper vid tillverkningen. BMS:et kan åtgärda detta genom passiv eller aktiv balansering. 

Passiv balansering går ut på att förbruka effekt från de cellerna med högst energinivå, t.ex. 

genom att omvandla det till värme i en resistor, tills alla celler har likvärdig energinivå. Vid 

aktiv balansering kan man däremot använda sig av t.ex. en kapacitans som lagrar 

överskottsenergin för att sedan ladda upp de cellerna med lägre energinivå, och man går på 

så sätt inte miste om lika mycket energi. [26] 

 Konduktiv laddning 

Vid laddning av elbilens batterier så ansluts elbilen till en extern strömkälla i form av en 

laddstolpe eller ett vanligt en- eller trefasuttag.  Matningen kan ske med både växel- och 

likström men batteriet kan endast laddas med likström. Växelströmmen måste då likriktas 

genom en likriktare innan den kan nå batteriet. Vid effekter upp till 22 kW och i vissa bilar 

även upp till 44 kW används en likriktare som sitter inbyggd i bilen, en så kallad On Board 

Charger (OBC), medan vid högre effekter används en större likriktare som sitter monterad i 

laddstolpen. För dessa olika typer av laddning så finns standardiserade kontakter för 

anslutning mellan laddare och elbil. Det finns även olika säkerhetsnivåer en laddstolpe måste 

uppfylla och vara godkänd för. Vilket uttag samt vilken säkerhetsnivå laddstolpen ska ha 
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beror på hur stor effekt samt vilken typ av laddning som är tänkt att användas. Man klassar 

laddning i tre olika typer beroende på effektnivå: normalladdning, semisnabbladdning och 

snabbladdning. De olika typerna av laddning, kontaktdon och säkerhetsnivåer förklaras i 

följande underavsnitt. [27] 

 Säkerhetsklasser och kontakttyper 

Vid laddning av elfordon har olika säkerhetsklasser upprättats för att definiera säkerhetsnivån 

vid de olika laddningstyperna. Dessa är numrerade från mode 1 till 4 där fyran är den säkraste 

nivån.  

Mode 1 är när laddning sker ifrån ett vanligt stickproppsuttag för enfasladdning, även kallad 

schuko kontakt, eller CEE industrikontakter för både en- och trefasladdning. Detta betyder 

att laddning sker utan kommunikation med bilens inbyggda laddare och ger heller inget extra 

skydd mot överhettning eller jordfel utöver elanläggningens ordinarie skydd. Strömstyrkan 

begränsas till vad uttaget man laddar ifrån är säkrat med, oftast är det 10 A vilket också är 

rekommenderat maxtak för denna klass. Det är även godkänt att ladda från ett uttag som är 

säkrat med 16 A men är som sagt inte rekommenderat. [27–28] 

Om laddning från ett vanligt eluttag är ett måste så rekommenderas att ladda med 

säkerhetsnivån mode 2. Detta säkerhetsställs genom att montera en kontrollenhet på själva 

laddkabeln och behöver således ingen ombyggnation av matande 

elanläggning.  Kontrollenheten kommunicerar med bilens inbyggda laddare som i sin tur 

kommunicerar med bilens BMS, vilket säkerställer att fordonet är korrekt anslutet vid start 

och övervakar även skyddsjorden kontinuerligt. När allt är korrekt enligt kontrollenheten så 

slås strömmen på och om ett fel upptäcks så bryts strömmen. Fel i fastighetens uttag hanteras 

dock inte utav kontrollenheten. Då kommunikation önskas mellan bil och kontrollenhet så 

måste kontaktdonet som ansluter till bilen vara gjort för detta ändamål, se figur 2.2. 

 

Figur 2.2 Typ 1 och ett typ 2 anslutningar [29] 
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Kontaktdon typ 1, även kallad Yazaki, är en simpel form av anslutning som endast klarar av 

enfasladdning och är försedd med en fas, neutralledare, jordledare samt de två 

kommunikationsplintarna. Det andra kontaktdonet är kontaktdon typ 2, även kallad 

Mennekes, som är standardiserat för just laddning med kommunikation. Typ 2 kontakten är 

en variant av typ 1 som kan ladda med både en- och trefasström då den är utrustad med fem 

grövre anslutningar varav tre är faser, en är neutralledare och en är jordledare, samt två 

kommunikationsplintar som syns över strömledarna på figuren. [27–28]  

Säkerhetsklass mode 3 är den säkraste typen av växelströmsladdning och kan även användas 

vid semisnabbladdning samt snabbladdning med likström då mode 3 tillåter laddeffekter upp 

till 44 kW. Kontrollenheten är vid denna klass inbyggd i laddstolpen och är förbättrad med 

ett smartare system som konstant kommunicerar med bilens laddenhet under 

laddningsförloppet. Blir något fel på laddenhet eller anslutning så bryts strömmen precis som 

med mode 2. [27–28] 

Mode 4 är en säkerhetsnivå som är speciellt framtagen för snabbladdning med likström. 

Detta avser laddning av likström direkt in i batteriet vilket innebär att bilens OBC är 

förbikopplad och kommunikationen istället går mellan laddaren och bilens BMS. BMS:en 

kontrollerar laddningsförloppet och reglerar hur stor effekt som batteriet laddas med. Utöver 

detta sker laddningen på samma sätt som mode 3. Vid likströmsladdning används andra slags 

uttag än de som är ämnade för växelströmsladdning. De mest använda kontakterna är 

CHAdeMO och CCS (Combined Charging Systems), se figur 2.2, där den senare är utsedd 

till standard inom EU för snabbladdning. [27–28] 

 

Figur 2.3 Chademo och CCS-anslutningar [29] 

Chademo anslutningen använder den vänstra och den högra plinten för plus- respektive 

minusmatning, medans den övre och den undre plinten innehåller fyra 

kommunikationsplintar vardera för informationsutbyte. CCS är enkelt förklarat en typ 2-

kontakt med ytterligare två grövre anslutningar för plus respektive minus, och använder sig 
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av samma kommunikationsplintar och jordledare som typ 2. Faserna L1, L2, och L3 är 

tillgängliga och kan användas ifall endast typ 2-anslutning finns, därav namnet combined 

charging systems. [27–28] 

Säkerhetsklasserna sammanfattas med tabellen 2.2. 

Tabell 2.2 Säkerhetsklasser [27] 

Säkerhetsklass Kommunikation Max.Strömstyrka Typ av laddanslutning 

Mode 1 Nej 16 A Schuko 

Mode 2 Ja 32 A Typ 1 & 2 

Mode 3 Ja 63 A Typ 1 & 2 

Mode 4 Ja - CCS & Chademo 

 

 Normalladdning 

Denna typ av laddning är den vanligaste typen och är främst placerad där bilar parkeras under 

en längre tid, vilket ofta är vid hemmet eller på arbetsplatsen. Laddeffekten bestäms utifrån 

vilken säkringsstorlek laddpunkten är uppsäkrad med, vilket ofta brukar vara 10 A eller 16 A 

enfas. Detta möjliggör 2,3 respektive 3,6 kW laddeffekt och ger ca. 1 respektive 2 mils 

körsträcka per timmes laddning då ett vanligt antagande är att elbilar drar cirka 2 kW per mil. 

Laddutrustning som uppfyller kraven för säkerhetsnivåerna mode 1, 2 eller 3 kan användas 

vid denna form av laddning. [27] 

 Semisnabbladdning 

Semisnabbladdning är en kraftfullare form av normalladdning där laddeffekten är beroende 

av vilken säkringsstorlek och hur många faser laddpunkten är byggd med. Vanligtvis är 

sådana laddpunkter uppsäkrade med 16 A trefas och 32 A en- samt trefas vilket ger 7,3 kW 

till 22 kW laddeffekt och ca. 3,5–11 mil körsträcka per laddad timme. Laddare med denna 

typ av laddning är lämplig att placera vid platser där man kan tänkas stanna i några timmar 

som exempelvis vid större varuhus eller konferensbyggnader. Säkerhetsnivå mode 2 samt 3 

är tillåtet men mode 3 används nästan uteslutande vid denna form av laddning då denna klass 

är säkrare. [27]  

 Snabbladdning 

Snabbladdning är den kraftfullaste formen av laddning och är enligt definition på mer än 22 

kW laddeffekt vilket ger 11+ mil körsträcka per timmes laddning. Snabbladdstationer är tänkt 

att vara en räckviddsförlängare vid längre resor och därför passar denna typ av stationer bra 

att placera i anslutning till exempelvis rastplatser och snabbmatsrestauranger. Snabbladdning 

sker idag oftast med likström, främst för att det finns få bilar som kan ladda växelström med 
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effekter över 22 kW eftersom biltillverkare anser att bilens OBC skulle bli för tung om den 

skulle dimensioneras för högre effekter. En vanlig effekt för snabbladdare idag är 50 kW, 

men det finns tillverkare som bygger laddstolpar med effekter på 125 kW och det finns även 

projekt som ämnar att bygga laddstolpar med effekter uppåt 300 kW. Vid denna typ av 

laddning gäller säkerhetsnivå mode 4 samt mode 3 upp till 44 kW. [27, 30, 31] 
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3 Lastbalanseringssystem för elbilsladdning 

Detta avsnitt beskriver funktionen och nyttan av lastbalanseringssystem samt ger en 

överblick av de mest populära lastfördelningssystemen som finns på den svenska marknaden 

idag. 

 Grundprinciper 

Grundprincipen av ett lastbalanseringssystem är att det kan kommunicera med laddstolpar 

för att sänka eller höja laddeffekten baserat på hur mycket effekt som finns tillgängligt, och 

man kan därmed säkerställa att en anläggnings maskiner och annan viktig utrustning 

prioriteras över laddstolparna. Detta kan t.ex. göras genom att mäta upp den momentana 

lokala effektförbrukningen och jämföra detta mot dimensioneringen av huvudsäkringen för 

att beräkna det maximalt tillåtna effektuttaget till laddstolparna utan överbelastning. Den 

beräknade effekten fördelas sedan över alla bilar som är anslutna till laddstolparna. [32–33] 

Idag används praktiskt taget endast mode 3 för lastbalansering eftersom denna typ ger 

möjlighet till kommunikation mellan lastbalanseringssystem, laddstolpe och bil [27]. Då 

lastbalanseringssystem utnyttjas blir däremot prissättningen för laddsessionen mindre precis 

om laddstolpen endast baserar priset på den totala laddningstiden, eftersom laddstolpen inte 

alltid matar ut full effekt. Det krävs därför att man installerar en elmätare i varje laddstolpe 

för att ta ut en mer rättvis avgift. Användningen av lastbalanseringssystem öppnar också upp 

möjlighet för justering av hur varje laddstolpes effektuttag bestäms. Man kan t.ex. se till att 

en viss sorts fordon, eller bilar parkerade på speciella platser, alltid laddar med högre effekt 

än övriga, vilket kan vara livsviktigt när det handlar om utryckningsfordon. [34] 

Begreppet smart laddstolpe kan innefatta en rad olika funktioner som på olika sätt förbättrar 

funktionaliteten av laddstolpen. Man kan exempelvis koppla upp laddstolparna mot internet 

för effektstyrning och övervakning på distans, vilket även möjliggör datainsamling av 

effektförbrukning och felmeddelanden över tid. Det går även att implementera olika 

betalningsmetoder som gör att laddningen upplevs smidigare, till exempel betalning via 

mobilapp som är ansluten till laddstoplens webbportal eller genom att användaren registrerar 

sig hos laddstolpen via en tagg. [34] 

 Marknadsöversikt 

Denna del av rapporten avgör vilket lastbalanseringssystem som är mest lämpligt att använda 

för laddstationerna i projekteringen och det görs därför en helhetsbedömning av varje system 

i förhållande till omständigheterna för den kund som projekteringen utförs hos. I många fall 

kan en tillverkares lastbalaneringssystem endast tillämpas till deras egna laddstolpar och 

därför kommer även laddstolparna att till viss del väga in vid bedömningen.  

Den funktion av lastbalaneringssystemet som är viktigast för kunden som projekteringen 

utförs åt är att tillgänglig effekt från en transformator kan mätas upp eller beräknas och att 

laddstolparnas tillåtna laddeffekt automatiskt regleras utifrån den lediga kapaciteten. 
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Anläggningens strömförsörjning måste alltså kunna prioriteras över laddstationerna. Andra 

viktiga delar som undersöks är bl.a. driftsäkerheten, personsäkerheten, miljöpåverkan och 

kostnad.  

Företagen som innefattas av marknadsöversikten är Chargestorm, Eldon och CaCharge som 

alla är samarbetspartners med Power Circle [8]. Eftersom lastbalaneringssystem är ett relativt 

nytt koncept så finns det inte särskilt många företag som arbetar med detta, och en del av de 

företag som tillverkar laddstolpar säljer Chargestorms lastbalaneringssystem under sitt eget 

namn. Eldon är ett av dessa företag, och eftersom principerna för lastbalaneringssystemet är 

samma för de båda företagen valdes det att inte inkludera fler företag som har köpt licens 

för Chargestorms produkt. Information om företagens produkter har hämtats från deras 

hemsidor, produktkataloger och intervjuer med företagen. 

 Chargestorm Grid Controller CGC 100 

Chargestorms koncept för effektstyrda laddstationer bygger på två komponenter för större 

lösningar, den smarta effektvakten CGC 100 samt en smart laddstation. Effektvakten består 

av en mätnod och en dator som känner till dimensioneringen på inkommande servis och 

mäter upp den nuvarande effektgenomgången, för att sedan genom en algoritm räkna ut hur 

mycket effekt varje ansluten station kan ladda med. Effektvakten skickar sedan denna data 

till stolparna som beordrar bilen att ladda med den angivna effekten. Själva effektregleringen 

görs alltså av bilens egna växelriktare enligt de instruktioner som har mottagits, vilket kräver 

en kontakttyp med möjlighet till kommunikation. Effektvakten kan också via en modbus 

kopplas till en strömtransformator som mäter den totala effektåtgången i en transformator. 

Laddströmmen får enligt standard inte understiga 6 A1, men kan regleras steglöst från 6 A 

upp till det maximala säkringsvärdet. Laddstolparna och effektvakten kommunicerar också 

med molntjänsten ChargePortal från vilken laddstolparnas ägare kan styra alla parametrar 

och övervaka stolparna genom mobilen eller datorn. Stolparnas användare kan på samma 

sätt använda sig av ChargePortal för betalning av laddsessionen. [35] 

Laddstolparna och effektvakten säljs separat men eftersom mjukvaran i effektvakten är 

designad för ChargeStorms produkter kan den endast användas till dessa eller andra 

leverantörer som använder sig av ChargeStorms system. Denna mjukvara fjärruppdateras i 

realtid med funktionen att gå tillbaka till föregående uppdatering utifall den nya 

uppdateringen skulle orsaka fel. Skulle det bli något hårdvarufel som t.ex. att 

kapacitetsmätaren havererar drar stolpen automatiskt ner laddströmmen till 6 A eller avbryter 

laddningen. Varje stolpe är även utrustad med personskydd.  

Prioriteten vid tillverkningen av stolparna är miljöaspekten, det får t.ex. inte förekomma 

något bly i produkterna och så stor del av materialet som möjligt är återvinningsbart. Man 

                                                 
1 Patrik Lindkvist, VD Chargestorm, 2017-04-13 
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har även varit noga med att inte köpa in konfliktmetaller, d.v.s. metaller från länder som är i 

krig.  

Laddstolpen säljs för ca. 30 000 kr och lastfördelningssystemet CGC100 kostar 20 000 kr. 

Man kan sluta serviceavtal för fysiska fel av laddstolparna för 1500 kr/år och stolpe, medan 

abonnemanget för molntjänsten med drift, övervakning och fakturering inkluderat ligger på 

1200 kr/år och stople. All drift, övervakning och underhåll kan skötas själv av kunden utan 

abonnemangskostnaden och lastfördelningssystemet fungerar fortfarande utan användning 

av molntjänsten. 

 Eldon ECO One Smart 

ECO One Smart är en smart laddstolpe tillverkad av Eldon. Programvaran som används i 

laddstolpen och även själva lastfördelningssystemet man kan köpa till är båda tillverkade av 

Chargestorm. Specifikationerna för lastfördelningssystemet är alltså precis samma som för 

den tidigare nämnda Grid Controller CGC 100 och ECO One Smart är endast kompatibelt 

med Chargestorms lastfördelningssystem. Gällande personskydd återfinns i stolpen. 

Vid produktionen av stolpen har det tagits stor hänsyn till miljön. Tillverkningen av stolpen 

sker lokalt i en fabrik i Jönköping, med material inköpt från leverantörer så nära som möjligt 

i Sverige för att minska transportsträckorna. Undantaget är förstås vissa smådelar som inte 

finns tillgängliga i Sverige utan köps in från t.ex. Tyskland. Så många delar som möjligt är 

tillverkade av återvinningsbart material, vilket främst berör själva skalet till stolpen som består 

av aluminium. De enda märkbara effektförluster som förekommer är de oundvikliga förluster 

som skapas i ledningarna då man överför effekt.  

Det säljs en billigare basic-variant av stolpen utan smartfunktioner för ca. 20 000 kr, men 

kostnaden för stolpen ECO One Smart som är fullständigt kompatibel med 

lastfördelningssystemet ligger runt 30 000 kr. Man kan även välja till en abonnemangsavgift 

på 1250 kr/år och stolpe där det ingår styrning, administration och underhåll av stolparna, 

vilket utförs av Chargestorm. Själva lastfördelningssystemet kostar 20 000 kr. 

 CaCharge laddbox 

CaCharge erbjuder en laddbox som fyller samma funktion som en laddstolpe men med 

lastbalansering inbyggt i boxen. Varje box har två uttag av typ 2 mode 3 och är tillverkade 

för laddning av maximalt 20 A. Det finns ingen egentlig hårdvara som reglerar effekten till 

boxarna, utan allt detta görs via en molntjänst som skickar ut ordrar om hur mycket effekt 

varje box ska ladda med. Det finns ingen effektvakt med i installationen som kan mäta upp 

tillgänglig effekt i anläggningen vilket betyder att samtliga laddboxar behöver ha en egen 

inkommande servis med tillhörande effektkapacitet som är reserverad för laddning av 

elfordon. Det är denna servis som molntjänsten utgår från när den beräknar hur mycket 

effekt som varje laddbox kan tilldelas, och i t.ex. en trefas 16 A installation fördelas den fulla 

kapaciteten över upp till 18 bilar. För att använda en laddbox från CaCharge måste man vara 

en registrerad användare i företagets system, vilket möjliggör funktioner som 
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sammanställning av sin effektförbrukning, överblick av tillgängliga laddboxar samt betalning 

via en app, allt genom molntjänsten. Varje laddbox har därmed en inbyggd elmätare för 

rättvis debitering. [36] 

För att minimera risken för mjukvarufel uppdateras alla boxar i realtid med firmware via 

molnet. Skulle ett fel inträffa finns CaCharge tillgängliga dygnet runt för felavhjälpning som 

också sker från deras kontor via molnet. Varje box är utrustad med personskydd enligt 

gällande säkerhetsregler.  

CaCharge jobbar för tillfället inte med lastbalansering mellan faser för att minska 

snedbelastning, men de argumenterar att denna snedbelastning jämnar ut sig över tid då bilar 

ansluts till olika faser, samt att eftersom de laddar på så låga effekter ska eventuell 

snedbelastning inte ha någon märkbar inverkan på nätet. 

På samma sätt som de andra företaget så har CaCharge miljötänket i centrum. Boxarna är 

tillverkade i Munkfors, Värmland. Endast svenska miljöklassade komponenter används och 

kapslingen för boxen är tillverkad i aluminium för möjlighet till återvinning.  

För att snabbt kunna bredda ut den laddinfrastruktur som kommer att behövas för elbilar 

har CaCharge valt att sälja sina boxar till självkostnadspris, vilket ligger på 5000 kr/laddbox. 

Själva affärsidén ligger i att ta ut en månadskostnad på 199 kr/användare. Detta medför alltså 

inga extra kostnader för de anläggningsägare som investerar i laddplatser men som ännu inte 

har användare p.g.a. det fortfarande låga antalet elbilsförare i Sverige.  
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4 Projektering av laddstationer 

I denna delen redovisas teorin samt det praktiska arbetet för projekteringen av laddstolpar 

med anslutningspunkter för totalt 50 st. elbilar. Eftersom de aktuella laddstolparna som 

jämförs i avsnitt 3 är försedda med dubbla laddpunkter så består projekteringen av 25 stycken 

laddstolpar. En förläggningskarta över området och placering av laddstolpar, 

fördelningsstation och dylikt finns i bilaga B samt en schaktkarta i bilaga C. Mätningar av 

kundens elanläggning samt beräkning av den förväntade effektförbrukningen görs för att 

avgöra huruvida laddstolparna tilldelas tillräckligt med effekt för att personalens elbilar ska 

uppnå ett fulladdat tillstånd vid slutet på arbetsdagen.   

 Val av laddstolpe 

Valet av laddstolpe bestäms utifrån kundens önskemål och de rådande omständigheterna vid 

personalparkeringen. Stolparna ska vara försedda med uttag för anslutning av egen laddkabel 

och dessa uttag ska vara av typ 2 eftersom detta är standard för laddning av elbilar, och tillåter 

trefasladdning vilket minskar laddtiden samt bidrar till reducerad snedbelastning. Ifall någon 

anställd har en bil med typ 1 kontakt så finns det även kablar med adaptrar mellan typ 1 och 

typ 2 att köpa. Kunden vill ha laddstolpar som klarar av en maxeffekt på 22 kW per uttag. 

Med de effekterna samt en begränsad effekttillgänglighet ställs också kravet att laddstolpen 

är försedd med lastbalanserande system som kan styra minst 25 stolpar för att inte 

överbelasta företagets elanläggning. Mätningen av effektförbrukningen ska kunna göras på 

en transformator för att maximera effektuttaget från denna. Då laddstolparna är till för 

företagspersonalen i första hand måste ett behörighetssystem finnas så ingen annan kan 

nyttja dessa, och även ett system för mätning av energi då personalen måste betala 

förmånsskatt eller avgift utifrån förbrukad energi [37].  

Som beskrivet i avsnitten 3.2.1–3.2.3 har Chargestorms CGC100, som också används av 

Eldon, möjlighet till att styra ett i princip obegränsat antal laddstolpar då det endast är 

huvudsäkringen som är begränsande. CGC100 kan även utgå från en transformator med 

hjälp av en mättransformator vilket är ett krav för att det ska kunna tillämpas hos kunden. 

CaCharges laddbox har däremot inte möjlighet att mäta upp effekt på serviskabel eller 

transformator utan behöver alltid hålla en tillräcklig mängd kapacitet ledigt för att tillgodose 

alla laddstationer. 

Gemensamt för de olika systemen är att det finns någon form av behörighetssystem för att 

tillåta laddning, samt elmätare i varje stolpe för mått på förbrukningen. Alla företagen tar 

även stor hänsyn till miljön. 

CGC100 och både Chargestorms samt Eldons laddstolpar uppfyller alla krav för att tillämpas 

på kundens parkeringsyta. Utav dessa valdes Eldons system främst eftersom laddstolpen har 

bättre kapsling för uttagen. 
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 Eldata och beräkningar 

I följande underavsnitt redogörs det för de beräkningar och antaganden som gjordes för att 

avgöra om det var möjligt att ladda upp alla bilar under arbetsdagen.  

  Effektförbrukning 

Laddstolparna har en maxeffekt på 22 kW per uttag vilket det finns två av på var stolpe. 

Antalet stolpar som ska användas på parkeringsytan är 25 st. Den totala effekt som 

laddstolparna kan ladda med blir således 1100 kW.   

 Anläggningsdata 

Anläggningen som ska mata laddstolparna består utav en transformator med märkeffekten 

1600 kVA. För att få fram belastningsgraden av denna så har belastningsmätningar utförts 

av ÅF vars resultat syns i figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Mätresultat av kundens transformator [38] 

Transformatorn är i genomsnitt belastad med 500 kW under dagtid, vilket normalt sett ger 

en ledig kapacitet på 1100 kW. Tillgången möter exakt den maximala lasten från 

laddstationerna enligt avsnitt 4.2.1, men kunden vill ha en viss marginal på sin transformator 

och sätter därför maxbelastning till 70 % av märkeffekten. Detta ger en totalt ledig kapacitet 

om 770 kW. 

 Energi- och effektförbrukning 

För att bedöma om den potentiella effekten från elanläggningen räcker för att ladda upp 

personalens bilar så måste den förväntade energiförbrukningen beräknas. För att få fram 

energin som förbrukas då bilen förflyttas från hemmet till arbetsplatsen så används ett 
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antaget medelavstånd per bil på 5 mil. Ett vanligt antagande för förbrukningen i elbilar är två 

kWh per mil. Energiförbrukning per bil beräknas med ekvationen: 

𝐸 = 𝑙 ∙ 𝐸2  (4.1) 

Där E är energin som går åt vid resan mellan jobbet och hemmet, l är sträckan mellan 

hemmet och arbetsplatsen och E2 är energin som bilen förbrukar per mil. Mängden energi 

som måste överföras blir således 10 kWh per bil. Om alla platser används så blir det totala 

energibehovet 500 kWh för alla 50 bilar, vilket utdelat på åtta timmar ger ett behov av 62,5 

kW laddeffekt. Effekten per bil blir då 1.25 kW vilket enligt avsnitt 3.2.1 inte fungerar då 

man understiger 6 A. Den minsta tillåtna effekten blir då 210 kW för att laddningen ska 

fortgå för de 50 bilarna. 

 Dimensionering 

Kablar och säkringar som används i projekteringen dimensioneras utifrån de gällande 

standarderna SS 424 14 24 samt SS 424 15 06 [39, 40]. Samtliga kablar som används har 

PEX-isolering då denna typ tål högre temperaturer vilket också ger ett högre tillåtet 

strömvärde.  

Först dimensioneras enligt SS4241424 kablarna från transformatorn till fördelningsskåpet, 

dessa förläggs på befintliga kabelstegar i fabriken eftersom det är mest kostnadseffektivt. Det 

är två kabelstegar monterade på höjden, i dessa finns redan över nio kablar vilket enligt tabell 

A.10 ger omräkningsfaktorn 0,73. Förläggningen är av typ E och enligt tabell A.2 behövs sju 

240 mm2 kablar för att överföra de 1588 A stationerna kräver. Enligt tabell 1 ska en säkring 

på 250 A användas vilket betyder att kabeln måste klara av ett minsta strömvärde Iz på 276 

A. Maximalt strömvärde för 240 mm2 kabeln är 409 A vilket efter omräkning ger 298,6 A 

och uppfyller alltså kravet för minsta strömvärde. [39]   

Kabeln ska klara av utlösningsvillkoret på fem sekunder enligt SS 424 14 06, där 

kabellängden, säkringsstorleken och impedansen före säkringen bestämmer om villkoret 

uppfylls eller ej. Nätet före säkringen består bara av transformatorn som är på 1600 kVA och 

ger enligt tabell 1 6,25 mΩ. Ur tabell 4 fås att ledningslängden kunde varit upp till 318 meter 

lång, vilket ger godkänt med god marginal. [40] 

Kablarna från fördelningsskåpet till laddstolparna dimensioneras enligt SS4241424 och 

kablarna förläggs direkt i mark då schaktningen, trots ökad kostnad p.g.a. asfaltering, uppgår 

till så pass liten kostnad att det inte är lönt med rör utan lättare kan schaktas om ifall ny 

kabelförläggning behövs i framtiden. Telekablar samt andra nedgrävda rör och ledningar har 

inte tagits hänsyn till vid dimensioneringen. Laddstolparna är kopplade med separata kablar 

där som mest sex kablar är placerade samma schakt, med en antagen markresistivitet på 2,5 

Km/W. Stolparna har en strömförbrukning på 63 A som kablarna är avsäkrade med och 

måste enligt tabell 1 klara av att leda en minimiström Iz på 70 A. Eftersom laddstolparna har 

en maximal anslutningsstorlek på 50 mm2 har av ekonomiska skäl förläggningsavståndet fått 
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ökas till 0,125 m som enligt tabell A.15 ger en omräkningsfaktor på 0,6, detta tillåter då enligt 

tabell A.3 användandet av en 50 mm2 aluminiumkabel istället för en kopparkabel. [39] 

För utlösningsvillkoret på fem sekunder enligt SS4241406 behövs förimpedansen för nätet 

före fördelningsskåpet där transformatorn och 28 meter matarkabel ingår som enligt tabell 1 

och 2c ger totalt 18,95 mΩ. Denna förimpedans och 63 A säkring ger enligt tabell 5 en 

maximal längd på 405 meter med viss säkerhetsmarginal. Den längsta kabeln från 

fördelningsskåp till laddstolpe är 78 meter lång och är således godkänd enligt villkoren. [40] 

 Kostnad 

Kostnaden för installationsmaterial och schaktning i projektetet beräknas med sektionsdata 

som ÅF använder sig av för kostnadsberäkningar. Kostnaden för laddstolpar och 

lastbalanseringssystem har hämtats från tillverkarnas listpriser; vid offerter kan priset variera. 

Kostnaderna innefattar detaljer som kan härledas till det elektriska systemet, detaljer så som 

påkörningsskydd tas alltså ej hänsyn till i detta projekt.  

Kostnaden för installationsmaterialet inklusive schaktning och montering uppskattas till 380 

000 kr.  

Kostnaden för laddstolpar och lastbalanseringssystem uppskattas till 820 000 kr.  

Total kostnad för hela projekteringen uppskattas således till 1 200 000 kr. 

 Känslighetsanalys 

I känslighetsanalysen justeras olika parametrar för att undersöka hur stora förändringar som 

kan ske innan arbetarna inte längre kan ladda upp sina bilar till full nivå. Parametrarna som 

ska justeras är antalet parkeringar försedda med laddstolpe samt köravståndet.  

Med den tillgängliga effekten som redovisas i avsnitt 4.2.1 så kan kunden som mest ha 146 

st. parkeringsplatser försedda med 73 laddstolpar av typen vald i avsnitt 4.1 innan 

elanläggningen behöver korrigeras. Skulle fler stolpar installeras kommer inte bilarna laddas 

upp till full kapacitet.  

Vad gäller justering av köravståndet så beräknas först den totala energin som går att utnyttja 

under hela dagen utifrån parametrarna i avsnitt 4.2 genom att använda ekvation 4.2: 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑙𝑒𝑑𝑖𝑔 ∙ 𝑡 (4.2) 

Där Etot är den totala energin, Pledig är den lediga kapaciteten och t är tiden. Den totala 

energin blir således 4960 kWh per dag vilket ger 99,2 kWh per bil. Detta räknas sedan om till 

maximal körsträcka genom att använda ekvation 4.3:  

𝑙 =
𝐸

𝐸2
   (4.3) 

Där l är körsträckan, E är energin som går åt till resan och E2 är energin som bilen förbrukar 

per mil. Sträckan blir således 49,6 mil per arbetare enkel resa, skulle bilarna färdas längre så 
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kommer inte anläggningen klara av att ladda upp bilarna till full kapacitet med den tillgängliga 

effekten.   
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5 Diskussion 

Sverige ställer upp väldigt ambitiösa mål för landet när det kommer till miljöfrågor vilket är 

viktigt om vi vill fortsätta vara en förebild för andra länder i övergången till ett hållbart 

samhälle. Målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030 är fullt realiserbart men än så länge har 

det inte skett tillräckligt mycket insatser för utbredningen av den infrastruktur som behövs 

tills dess. En stor fördel med fossildrivna bilar är egentligen tillgängligheten för bränsle och 

den korta tid det tar att tanka, vilket kan vara en av anledningarna till att folk väljer bort 

elbilar då laddtiden i vanliga fall är så lång. Det folk kanske inte har i åtanke är dock hur pass 

korta sträckor man vanligtvis kör sin bil varje dag. Hade varje arbetsplats haft tillgång till 

laddstationer, vilket kan uppnås relativt billigt med lastbalansering, skulle medelresenärens 

bilbatteri redan varit uppladdat vid slutet av arbetsdagen även vid normalladdning. Om man 

själv installerar en laddbox i hemmet hade man förmodligen spenderat mindre tid vid publika 

laddstationer än folk gör idag vid bensinmackar. Undantaget är då man ska köra långa 

sträckor t.ex. inför semestern och inte vill spendera timmar på att ladda bilen mitt i resan. 

När man bygger nya offentliga laddstationer borde man därför fokusera på att bygga 

snabbladdstationer. De är mer kostsamma men samtidigt är det ganska sällan folk reser så 

långa sträckor och det behövs därför inte lika många publika laddstationer som 

bensinmackar. 

Då företag valdes till marknadsundersökningen ansågs det räcka med att jämföra de tre 

största lastbalanseringssystemen eftersom minst ett av dessa förväntades täcka kraven som 

ställdes i projekteringen. Rapportens fokus låg inte heller på att göra en marknadsöversikt 

utan denna gjordes främst för att avgöra om det var stor skillnad på olika 

lastbalanseringssystem, och då vilken sorts system som passade bäst för situationen som 

projekterades för. Det var först under intervjuernas gång som det framgick att Eldon 

använde sig av Chargestorms system, och till en början försöktes det få fram en ersättare till 

Eldon för marknadsundersökningen, men eftersom i vart fall laddstolparna skiljde sig samt 

p.g.a. brist på tid så bestämdes det att undersökningen fick förbli som den var.  

CaCharges lastbalanseringssystem har en del fördelar gentemot de andra två, t.ex. enkelheten 

som uppnås med lösningen genom att en stor del av systemets funktion tillkommer genom 

molntjänsten, men speciellt även det låga inköpspriset jämfört med de andra systemen. Den 

stora nackdelen är förstås att kapaciteten som behövs för att tillgodose laddstolparna alltid 

måste finnas tillgänglig p.g.a. bristen på en effektvakt. Eftersom det projekteras för 50 

laddpunkter, som kunden begärt ska kunna ladda på 22 kW, så skulle i detta scenario en stor 

mängd kapacitet vara otillgänglig för anläggningen. Man skulle alternativt kunna kraftigt 

underdimensionera matningen till laddstolparna, vilket är CaCharges lösning där de tillämpar 

sina system, och förmodligen fortfarande hinna ladda upp alla bilarna över hela dagen. Detta 

betyder dock att laddstolparna aldrig kommer att komma upp i maximal effekt då många 

bilar är anslutna, och personal som reser en stor del av arbetsdagen samt tillfälliga besökare 

skulle därmed förmodligen inte få någon märkbar laddning.  
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En viktig punkt som spelade in vid valet av system var även pålitligheten av lastbalanseringen. 

CaCharge har valt att utnyttja sin molntjänst för att ge order om hur effekten ska fördelas, 

vilket kan vara mindre säkert eftersom det förlitar sig på att det finns internetuppkoppling 

för att systemet ska fungera korrekt. Med CGC100 har man löst detta genom att dra en 

separat kabel för kommunikation mellan lastbalanseraren och laddstolparna för att göra 

systemet mer driftsäkert.  

Till projekteringen valdes Eldons laddstolpar p.g.a. fördelarna med kapslingen samt för att 

det ansågs att stolparna var mer estetiskt tilltalande. Den goda kapslingen av uttagen ger 

också möjlighet till att införa låsbara luckor på laddstolparna, vilket är något även företaget 

har pratat om, som kan motverka vandalism och de personfaror detta kan medföra.  

I de lastbalanseringssystem som rapporten har behandlat så används samtliga system endast 

tillsammans med mode 3-laddare. Dock borde även mode 2-laddning fungera för 

lastbalansering då själva kontrollenheten som styr laddströmmen också återfinns i mode 2-

system. Det som skiljer systemen åt är åtkomsten till nätverksanslutning, då mode 2 enheten 

är ansluten i ett vanligt vägguttag medan mode 3 är konstruerad med en nätverksanslutning. 

Denna är viktig för att kunna kommunicera med antingen en molnbaserad tjänst eller 

styrenheten för lastbalansering. Med små nätverkskort för trådlös uppkoppling så skulle även 

mode 2 kunna förses med anslutningsmöjligheter till internet via en router. Detta hade 

kunnat främja expanderingen av laddinfrastruktur då man skulle kunna förse bilparkeringar 

med vanliga uttag som bilanvändaren kopplar in sin smarta mode 2-laddare i. Genom 

nätverksanslutningen hade laddaren sedan kunnat kommunicera med bilparkeringens 

lastbalanseringssystem och fastställa vad den har lov att ta ut för effekt beroende på vad som 

finns tillgängligt eller vad för effekt som användaren har betalat för att få använda. På så vis 

kan bilparkeringar med laddmöjligheter bli billigare för parkeringens ägare att bygga eftersom 

det bara krävs någon form av vanligt vägguttag och kostnaden för laddaren istället läggs på 

användaren. Till skillnad från ett vanligt vägguttag ställs dock högre krav på att elsystemet är 

väl anpassat till ett konstant uttag av effekt och helst extra säkerhet på uttagen. Även fast det 

finns mode 2-enheter som kan mäta temperaturen i vägguttaget under laddning och anpassa 

effekten efter detta så är det ändå en form av laddning som är lite mer riskabel än mode 3 

där kablar och enheten är dimensionerat för just laddning av elbilar. Mode 4 laddare borde 

också kunna användas med lastbalansering, trots allt så är enda skillnaden mellan mode 3 och 

mode 4 att likriktaren sitter i laddstolpen. Mode 4 laddare används idag främst för 

snabbladdning eftersom de är dyrare per enhet och då inte ekonomiskt försvarbart att 

använda vid normal- och semisnabbladdning där billigare laddare kan användas. 

Lastbalansering vid användning av mode 4 i samband med snabbladdning är inte heller en 

bra idé eftersom poängen med snabbladdning är att korta ner laddtiden genom höga 

laddeffekter. 

Utifrån känslighetsanalysen kan man se att kapaciteten från transformatorn räcker till för att 

ladda upp ett mycket större antal bilar än som efterfrågats och antalet laddpunkter kan därför 

utökas i framtiden. Med tanke på den generellt sett låga mängd batteri som behöver laddas 
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och den långa laddtiden ställs dock frågan om kunden verkligen behöver anslutningspunkter 

med en laddeffekt på 22 kW. Vid laddning med 4,2 kW hinner bilarna laddas upp i god tid, 

och kraven på att både dimensionering samt laddstolpar ska klara av den höga effekten som 

projekterats för känns onödigt eftersom det medför mycket högre kostnader än nödvändigt. 

I de fall högre laddeffekt behövs för de som avviker från personalens genomsnittliga 

resmönster kan ett fåtal parkeringsplatser utrustas med laddare om 22 kW för att begränsa 

projektets kostnader.  

Vill man utnyttja all ledig kapacitet från transformatorn under hela dagen för att ladda upp 

en maximal mängd bilar vore det fördelaktigt med någon form av kösystem för laddningen. 

För att ladda upp alla bilar under dagen behövs som sagt endast 1,25 kW effekt per bil 

kontinuerligt över de 8 timmarna, men eftersom minsta möjliga laddeffekt ligger på 4,2 kW 

kommer transformatorns kapacitet till en början inte att räcka till för alla bilar. Laddar man 

en mängd bilar på 4,2 kW kommer de förstås att bli klara inom några timmar, efter vilket 

laddningen av de resterande bilarna kan påbörjas. Lämnar någon arbetet tidigt finns dock 

risken att deras bil inte har fått tillgång till laddning än, så ett mer säkert system hade varit att 

ladda varje grupp bilar t.ex. 30 minuter i taget. Alla har dock olika lång resväg till arbetsplatsen 

och det optimala vore om alla bilars batterinivåer var likvärdiga så tidigt som möjligt på dagen 

för att garantera att ingen med lång resväg lämnar arbetsplatsen utan en tillräcklig mängd 

batteri. Detta skulle kunna lösas genom att varje bil kommunicerar sin batterinivå till 

laddstolparna som sedan prioriterar laddning av de bilar med lägst batteri. Laddeffekten till 

de prioriterade bilarna kan sedan gradvis minska i takt med att de närmar sig de resterande 

bilarnas batterinivå tills alla bilar ligger på samma nivå och laddar med samma effekt. Ännu 

en fördel med detta är att bilens batteri lättare tar till sig effekt ju lägre batterinivån är, d.v.s. 

ökningen av batterinivån sker snabbare vid låg batterinivå än vid hög trots att laddeffekten 

är densamma. Detta medför att bilarnas sammanlagda batterinivå, om något marginellt, 

kommer att öka snabbare i början av dagen än de hade gjort utan denna form av 

laddprioritering.  
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6 Slutsats 

Lastbalanseringssystem är något som kommer bli en allt större del i laddstationsbranchen, 

eftersom då utbyggnaden av laddstationer ökar kan det i vissa fall vara ekonomiskt 

försvarbart att bygga med lastbalansering istället för att bygga om sin elanläggning eller 

förhandla om säkringsabonnemanget. I och med dagens jakt på energieffektivisering är 

lastbalanseringssystem helt i tiden då man kan jämna ut energianvändandet genom att 

balansera ner laddningen då den allmänna förbrukningen är hög och sedan öka laddeffekten 

då förbrukningen sjunker. 

Chargestorms produkt passar bäst för industrier eller liknande som behöver ha garanterad 

tillgång till effekt från egen transformator för de variationer av effektuttaget som kan uppstå 

i produktionen. Med denna sorts lastbalansering kan transformatorn utnyttjas mer effektivt 

då ledig kapacitet går till elbilsladdning, utan att anläggningen riskerar att bli utan denna effekt 

ifall behov skulle uppstå. Systemet som CaCharge använder kan vara viktigt för utbredningen 

av den laddinfrastruktur som kommer att behövas tillgänglig överallt då övergång till elbilar 

sker. Detta dels eftersom boxen är jämförelsevis billig att köpa in och installera och kan 

därmed storskaligt etableras till rimlig kostnad, samt dels då effektåtgången är anpassad efter 

det faktum att bilar står parkerade runt 90 % av tiden och behöver därmed inga höga 

laddeffekter.  

Projekteringen av laddstolparna med lastbalansering visar att det med tidigare nämnda 

förutsättningar går att ladda upp 50 bilar efter den dagliga pendlingen till jobbet även då 

begränsningar av effektuttaget förekommer.  

Om detta projekt ska förverkligas måste en detaljkostnadsberäkning samt en mer omfattande 

projektering göras.   
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Bilaga A: Intervjuformulär  

1. Utformning av systemet 
1. Till hur stor utsträckning, d.v.s. i vilka steg, kan effektmatning till 

laddstolpen regleras? 
2. Hur snabba förändringar av tillgänglig kapacitet kan systemet anpassa 

sig till? 
3. Finns övervakning och styrning tillgängligt som app i mobil eller på 

dator? Finns då översikt och styrning av samtliga laddstationer på ens 
parkeringsyta tillgängligt? 

2. Kompatibilitet 
1. Säljs ert lastbalanseringssystem tillsammans med laddstationer som en 

enhet eller kan det säljas separat? 
2. Om separat, kan man då använda erat system med andra fabrikat av 

laddstolpar? Vilka krav måste då de laddstolparna uppfylla? 
3. Kan flera laddstolpar styras av samma lastbalanseringssystem, och 

isåfall hur många? Om antalet är begränsat, hur många olika 
lastbalanseringssystem kan sammankopplas för att bibehålla samma 
funktion? 

3. Driftsäkerhet 
1. Är systemet designat för att kunna uppdateras i realtid? Annars hur? 

(exempelvis kunna inkorporera lösningar till buggar etc.)  
2. Om till exempel enheten för kapacitetsmätning eller kommunikationen 

mellan laddstolparna havererar, finns det då något larmsystem 
inkorporerat i anläggningen som notifierar administratören/ägaren av 
laddstolpen?  

3. Vilka säkerhetsåtgärder är inbyggda i ert system för att motverka och 
skydda mot fel? 

4. Miljö 
1. Förekommer några märkbara effektförluster vid laddning via laddstolpen 

och lastbalanseringssystemet? 
2. Till vilken grad har man tagit hänsyn till miljöaspekter vid 

tillverkningsprocessen och valet av material för systemet? 
5. Kostnad 

1. Vad är kostnaden för laddstolpen och lastbalanseringssystemet? Säljs 
de separat?  

2. Vad är den genomsnittliga underhållskostnaden för ert system? 
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Bilaga B: Förläggningkarta 
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Bilaga C: Schaktkarta 

 


