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Förstudie inför uppförande av laddstationer för elbilar 
på personalparkering 

Sammanfattning 

Under de senare åren har antalet elbilar ökat i antal och antalet elbilar förväntas också 

fortsätta att öka under de kommande åren. Då antalet elbilar ökar behövs följaktligen fler 

laddstationer avsedda för laddning av dessa. Arctic paper Munkedals AB avser att uppföra 

laddstationer för laddning av elbilar, i första hand för besökande till fabriken.  

Intill fabriken finns flera parkeringsytor avsedda för personal samt en besöksparkering, ca 

120 personalparkeringar har tillgång till uttag avsedda för motorvärmare. Det vore 

ekonomiskt fördelaktigt att ansluta de tilltänkta laddstationerna till den befintliga 

anläggningen för motorvärmarcentralerna. 

Förstudien innefattar en sammanställning av data för befintlig anläggning för matning av 

motorvärmarcentraler. Utifrån sammanställda data har befintliga kablars belastningstålighet 

beräknats, resultatet av beräkningarna visar att det i 2 centraler är möjligt att byta till en högre 

säkring. I rapporten förklaras också övergripande hur elbilar samt laddstationerna fungerar. 

Från ett urval av leverantörer redovisas produkter som anses vara relevanta för förstudien. 

Lösningar samt kostnader för dessa har tagits fram utifrån 2 scenarion, där de befintliga 

motorvärmarcentralerna antingen ersatts av laddstationer eller kvarstår enligt nuvarande 

utförande. Lösningarna omfattar parkeringsytan vid 40kV ställverket, samt 1 laddstation vid 

besöksparkeringen avsedd för besökande. Väsentligt för de bägge lösningarna är 

lastbalanseringssystemet, vilket möjliggör ett större antal laddstationer än vad som annars 

vore möjligt med avseende på befintlig anläggnings dimensionering.  

Av de 2 redovisade alternativen för uppförande av laddstationer, anses alternativ 2 där 

motorvärmarcentralerna ersätts av laddstationer som mest lämpligt att gå vidare med. 

Alternativet innebär vid en total utbyggnad att 15st laddstationer kan uppföras till en kostnad 

av ca 525 kkr. Då lösningen är skalbar är rekommendationen att utföra utbyggnaden i 

etapper, allt eftersom behovet uppstår. Vilket innebär att statistik kring laddning kan 

sammanställas och analyseras för att få ett bra underlag inför en fortsatt utbyggnad. Genom 

att utföra utbyggnaden i etapper fördelas den totala kostnaden över tid, initialt innebär ett 

uppförande av 1 laddstation för besökande en kostnad på ca 110 kkr. 
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Pilot study for the construction of charging stations 
for electric cars on parking lots for employees 

Summary 

In recent years electric cars has increased in numbers, this increase is expected to continue 

in the coming years. With an increasing number of electric cars, more charging stations are 

required. Arctic paper Munkedals AB intends to construct charging stations for charging 

electric cars, primarily for visitors to the factory.  

There are several parking spaces for employees located next to the factory, and one parking 

space for visitors. Approximately 120 of the parking lots for the employees has access to 

sockets for block heaters. To reduce the investment cost, it is beneficial to connect the 

intended charging stations to the existing installation for the block heaters. 

The pilot study includes a compilation of data for the existing installation of the block 

heaters. Based on the compiled data the maximum current load for the existing cables has 

been calculated, the result of the calculations shows that in 2 centrals it is possible to switch 

to a higher fuse. The report explains generally about how electric cars and charging stations 

work. Products from a selection of suppliers that are considered relevant for this work, are 

described. 

Solutions and costs have been developed based upon 2 scenarios, where either the existing 

centrals for block heaters is replaced with charging stations or remains according to current 

version. The solutions are covered by the parking space next to the 40kV switchgear and a 

charging station on the parking lots for visitors. Essential for both solutions are the load 

balancing system, which enables a larger number of charging stations that otherwise wouldn’t 

be possible regarding to the dimensions of the existing installation. 

Of the 2 reported alternatives for the construction of charging stations, alternative 2 where 

the existing block heaters are replaced with charging stations are considered most suitable to 

proceed with. With this alternative 15 charging stations can be installed to a total cost of 

approx. 525 kkr.  

Because of the scalability of the solution, it is recommended to make the installation of the 

charging stations in stages as the need arises. This means that statistics for the charging 

stations can be compiled and analyzed to provide a good basis for further expansion. By 

carrying out the expansion in stages, the total cost will be distributed over time. Initially this 

means the construction of 1 charging station for visitors to a cost of approx. 110 kkr.  
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BEV  = Battery Electric Vehicle, ren elbil 

CHAdeMO = En japansk standard för snabbladdning med likström 
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1 Inledning 

Arctic paper Munkedals AB producerar vid fabriken i Munkedal papper avsett för böcker, 

broschyrer och annan materiel. Vid fabriken i Munkedal arbetar ca 300 personer, då 

produktion sker dygnet runt arbetar personal i produktionen i skift. Parkeringsytor för 

personal finns vid fabrikens södra port samt vid den norra delen på bägge sidor av 

Bruksvägen. Fördelat över parkeringsytorna finns ca 120 stolpar med uttag avsedda för 

motorvärmare installerade. Motorvärmare används under vinterhalvåret, uttagen är 

tidsstyrda och ställs in så motorvärmarna sätts på 1 – 2 timmar innan arbetsdagens slut. 

Effektuttaget för de installerade uttagen för motorvärmare koncentreras därmed generellt till 

ett par timmar om dygnet under vinterhalvåret. Förslag har lyfts om att uppföra laddstationer 

för elbilar på personalparkeringen, i första hand är tanken att uppföra 1 laddstation avsedd 

för besökande.    

1.1 Bakgrund 

Idag 2018 drivs de flesta fordon med fossila bränslen som bensin och diesel, förbränning av 

dessa bidrar genom utsläpp av CO2 till en förstärkt växthuseffekt. Konsekvensen av en 

förstärkt växthuseffekt är en ökad global medeltemperatur, med följder som bl.a. stigande 

havsnivå, klimatflyktingar och annan negativ inverkar på klimatet. 

För att minska utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen, och andra 

miljöproblem har regeringen fattat beslut om ett miljöpolitiskt ramverk. I ramverket anges 

det att utsläppen från inrikes transporter skall minska med 70% till år 2030, exkluderat flyg. 

På längre sikt är målet att Sveriges fordonsflotta skall vara helt fossilfri. Regeringen har därför 

beslutat att 1 juli 2018 införa bonus-malus systemet. Systemet premierar inköp av bilar som 

har låga eller inga utsläpp av CO2, en bonus på maximalt 60 000 kr. kan erhållas för bilar som 

vid drift inte genererar några utsläpp av CO2. Bilar med utsläpp över 95g CO2 per km erläggs 

en förhöjd skatt, summan av denna är beroende av mängden utsläpp g CO2 per km [1]. 

Klimatklivet är ytterligare en åtgärd för att minska utsläppen av gaser som har negativ 

inverkan på klimatet. Åtgärden är ett investeringsstöd tänkt för lokala och regionala åtgärder 

som minskar utsläppen av CO2 och andra växthusgaser. Investeringsstödet går att söka för 

en mängd åtgärder, bland annat utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. Stödet kan sökas 

av företag, kommuner och landsting. Stödet för laddstationer är högst 50% av 

investeringskostnaden [2].  

Då regeringen har ett uttalat mål om att ställa om fordonsflottan till att bli fossilfri är det 

rimligt att anta att antalet elbilar kommer att öka. Under det senaste året har antalet laddbara 

fordon i Sverige ökat med 60% [3]. Med bakgrunden att antalet laddbara bilar antas fortsätta 

att öka i antal, har förslag inkommit om att uppföra laddstationer avsedda för laddning av 

elbilar på personalparkering utanför fabriken i Munkedal. Inledningsvis är det för besökande 

vid fabriken det skall ges möjlighet att ladda elbilar. På parkeringarna finns idag ca 120 uttag 
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för motorvärmare, det vore ekonomiskt fördelaktigt att ansluta laddstationer till den 

befintliga installationen för uttagen.  

1.2 Problembeskrivning 

Befintlig installation för motorvärmare är underdimensionerad och klarar ej fullt effektuttag. 

Det innebär att det inte är möjligt att ansluta motorvärmare till samtliga uttag och använda 

dessa samtidigt. Uppförande av laddstationer innebär ett ökat effektuttag i en installation 

som redan är underdimensionerad. Mönstret för effektuttag skiljer sig för laddstationer och 

motorvärmare. Laddning av elbil sker över längre tid och kan beroende av effekt på 

laddstation och bilens batterinivå pågå under en arbetsdag på 9 timmar. Motorvärmare 

används under vinterhalvåret och under en kortare tid, ofta används dessa 1 – 2 timmar innan 

arbetsdagens slut. 

Problemet vid en anslutning av laddstationer till befintlig installation för 

motorvärmarcentraler, blir att se till att strömförbrukningen inte överskrider det anläggning 

är dimensionerad för. De scenarier där antalet laddstationer är fler än vad som är möjligt att 

ansluta till befintlig installation uppstår andra problem, problem som var matning av 

laddstationerna skall tas, kabelförläggning, kabeldimension och placering av laddstationerna.  

1.3 Syfte, mål och avgränsningar 

Projektet är en förstudie med syftet att presentera lämpliga lösningar för att kunna uppföra 

laddstationer avsedda för laddning av elbilar på parkeringar vid Arctic Paper Munkedals AB. 

Då antalet elbilar förväntas att öka kommer lösningar presenteras för olika framtida 

scenarion med varierat antal laddstationer. Målet med förstudien är att ge lämpliga lösningar 

inför uppförande av laddstationer inför en projektering. Då förstudien är tänkt som ett 

underlag inför en projektering är den av mer övergripande karaktär, därför kommer ej 

utlösningsvillkor och spänningsfall att beaktas i studien.  

Förstudien begränsas till att nå lämpliga tekniska lösningar samt placering av laddstationer 

utifrån olika scenarier med varierat antal laddstationer, samt kostnaden för dessa. De tekniska 

lösningarna innefattar typ av laddstation samt förslag på modell, tillbehör och utrustning som 

förhindrar ett för stort effektuttag. Föreligger behov att förse laddstationer med ny matning 

kommer lämplig källa för matning samt kabeldimensioner att presenteras.  

Tidigare har det funnits motorvärmarcentraler på parkeringen vid norra porten, dessa har 

monterats ned och numera finns inga uttag för motorvärmare kvar på denna parkering. 

Parkeringen vid norra porten är tänkt att användas för elever vid processtekniska gymnasiet 

som finns beläget i fabriken, parkeringen används också sommartid av besökare till en 

våffelstuga som finns intill parkeringen. Parkeringen ligger relativt avsides jämfört andra 

tillgängliga parkeringsytor. Utifrån de fakta som beskrivits ovan kommer ej parkeringen vid 

norra porten att innefattas i förstudien. 
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1.4 Tillvägagångssätt 

Förstudien startar med att få kunskap kring hur laddstationer fungerar samt vilka typer av 

tekniska lösningar som finns utgående från hemsidan powercircle [4].  

Insamling av data från dokumentation över befintlig installation för motorvärmarna som 

kabeldimensioner, kabellängder, förläggningssätt samt storlek på säkring. Vid avsaknad av, 

eller bristfällig dokumentation utförs en kontroll på plats för att inhämta relevant data. Data 

som inhämtats sammanställs och används därefter för dimensioneringsberäkningar. Syftet 

med beräkningarna är att utröna vilka begränsningar som föreligger i befintlig installation 

med avseende på belastningsförmåga.  

Lämpliga lösningar samt placering för laddstationer utarbetas utifrån de begränsningar och 

möjligt effektuttag som framkommit från dimensioneringsberäkningarna. För de utarbetade 

lösningarna tas en kostnadskalkyl fram. Priser för laddstationer samt tillbehör inhämtas från 

leverantör. Kostnader för kabel avsedd för matning av laddstationer samt förläggning av 

denna inhämtas från kostnadskatalogen EBR-e. EBR-e är en kostnadskatalog för planering 

och byggnation av eldistributionsanläggningar som tillhandahålls av branchorganisationen 

Energiföretagen Sverige [5].  
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2 Elbilar och laddinfrastruktur 

Under de senare åren har antalet elbilar ökat, detta har medfört att laddstationer för dessa 

också ökat i antal. Då elbilar och laddstationer avsedda för dessa är relativt nytt, förklaras i 

avsnittet övergripande hur elbilar samt laddning av dessa fungerar. 

2.1 Bilar 

Det finns 2 typer av laddbara bilar, laddhybrid (PHEV Plug-in Electric Vehicle) och en ren 

elbil (BEV Battery Electric Vehicle). Laddhybriden har en förbränningsmotor som 

kompletterats med en eller flera elmotorer, elmotorn används för kortare sträckor och när 

batteriet är tomt används istället förbränningsmotorn. En ren elbil har som namnet antyder 

endast en eller flera elmotorer, energin till elmotorn fås från ett batteripack i bilen. Till 

skillnad mot en laddhybrid måste elbilen laddas vid låg batterinivå, detta då den inte har 

någon förbränningsmotor som kan ta över driften. 

Då framdrivning av elbilar sker med en elektrisk motor anges motoreffekten i kW, till skillnad 

från en bil med förbränningsmotor där motoreffekten i första hand anges i hästkrafter. Den 

energi batteriet i en elbil kan lagra anges i kWh, vilket också innebär att energiförbrukningen 

anges i kWh/mil [4]. Generellt är förbrukningen för en elbil 2kWh/mil, förbrukning kan 

dock vara högre såväl som lägre beroende på bilmodell [6]. En elbils energiförbrukning kan 

också antas variera med hänsyn av andra faktorer, så som körstil och yttertemperatur. 

2.2 Laddstationer 

Antalet laddbara fordon har ökat stort under de senare åren, i mars 2018 fanns drygt 50 tusen 

laddbara fordon i Sverige [3]. Med ett ökat antal laddbara fordon som elbilar ställs högre krav 

på laddinfrastrukturen, när fler väljer att införskaffa en elbil måste det finnas möjligheter att 

ladda dessa. Laddstationer brukar delas in efter de effekter de levererar, normal laddning, 

semisnabb laddning och snabbladdning. Normal laddning innebär oftast att laddning sker 

med enfas och med effekter upp till 3,7kW. Semisnabb laddning kan ske med enfas såväl 

som trefas och med växelström samt likström, laddeffekt i intervallet 7kW upp till 22kW. 

Snabbladdning avser effekter över semisnabb, vanlig effekt är 43kW samt 50kW [4].  

Ett elfordons batteri måste laddas med likström, då laddstationer matas med växelström från 

elnätet behöver strömmen likriktas. Vid växelströmsmatning av bilen, vanligtvis 

normalladdning och semisnabb laddning, sker likriktning av strömmen av bilens OBC (On 

Board Charger, likriktare monterad i fordon). Oftast används likströmsmatning till bilen för 

högre laddeffekter, vilket innebär snabb och viss semisnabb laddning. Likströmsmatning 

innebär att bilen laddas med likström, likriktning sker då i laddstationen [4].  

Vid uppförande av laddstationer bör den tid bilen antas stå parkerad beaktas, detta för att 

välja lämplig laddeffekt för laddstationen [4]. På en personalparkering kan det antas att bilen 

står parkerad under den tid bilägaren arbetar, en normal arbetsdag är 8 timmar och med 1 

timmes lunch, vilket innebär att bilen kan stå parkerad under 9 timmar. Laddas bilen med 
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laddstation tillhandahållen av arbetsgivaren räknas detta som en skattepliktig förmån för fritt 

drivmedel [7]. Därför är det lämpligt att för laddstationerna koppla till ett system där 

elförbrukning för användare kan tas fram. 

Vid en besöksparkering råder andra förhållanden, en besökares bil kan stå parkerad allt ifrån 

en kortare tid till en hel arbetsdag.  

2.2.1 Kontakter 

För att kunna ansluta bilarna till en laddstation används olika typer av kontakter, för normal 

laddning används kontakter av typ 1 eller typ 2. Typ 1 kontakten används av asiatiska och 

amerikanska biltillverkare, det är en enfaskontakt med en maximal ström på 32A. Typ 2 

kontakten är standard inom EU och är utformad enligt Figur 2.1, kontakten klarar av 

strömmar på 63A trefas eller 70A enfas [4] Det går också att ansluta via en shukokontakt, 

som är det standardiserade uttaget för hushållsel. Rekommendationen är dock att inte 

använda denna kontakt för laddning av elbilar, detta eftersom det föreligger en viss brandrisk 

[8]. 

 

Figur 2.1 Typ 2 kontakt. Från [9]  

Även för snabbladdning av elbilar återfinns olika typer av kontakter, biltillverkaren Tesla har 

en egen kontakt avsedd för de egenutvecklade laddstationerna. CHAdeMO som är en 

japansk standard för snabbladdning med likström, klarar effekter upp till 50kW. Kontakten 

för snabbladdning som är standard inom EU är CCS som är en förkortning av combined 

charging system, CCS klarar av effekter upp till 100kW. Kontakten har ett typ 2 uttag med 

ett extra uttag för snabbladdning med likström, vilket innebär att både normal och 

snabbladdning kan ske med uttaget [4].  
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2.2.2 Säkerhet 

 
För laddning av elfordon finns 4 säkerhetsnivåer, dessa benämns modes.  
 

• Mode 1 har lägst säkerhet och innebär att laddnings sker via ett vanligt eluttag som 
skyddas av en jordfelsbrytare, ingen kommunikation mellan laddare och bil är 
möjlig med mode 1 [4].  
 

• Mode 2 använder likt mode 1 ett vanligt eluttag vid laddning. På laddkabeln finns 
en kontrolldosa monterad, i kontrolldosan finns en jordfelsbrytare och andra 
komponenter som övervakar så att en kontrollerad laddning sker, bland annat 
genom att kontrollera att jordledaren är hel [4].  
 

• Mode 3 är den säkerhetsnivå som sedan 2017 är standard inom EU. Laddare och 
fordon kommunicerar, det innebär också att utrustning för kommunikation måste 
finnas i både fordon och laddstation. Säkerheten för mode 3 innebär att kabeln 
mellan laddstation och fordon är spänningslös, först efter kommunikation mellan 
fordon och laddstation spänningssätts kabeln varpå laddningen startas [4]. 
 

• Mode 4 används för snabbladdning med likström. Mode 4 är 2018 den högsta 
säkerhetsnivån [4]. 

2.2.3 Funktioner 

Utöver de grundläggande funktionerna i laddstationerna erbjuder vissa tillverkare en rad 

smarta funktioner som lastbalansering, styr och övervakning via internet och olika 

betalningsmöjligheter m.m. Lastbalansering är en automatisk funktion för att fördela effekt 

mellan flera laddstationer, detta för att förhindra överlast som får till följd att matningens 

skydd löser ut [10]. Ett system med lastbalansering innebär också att det är tillåtet att använda 

en sammanlagringsfaktor mindre än 1 vid dimensionering [11]. Begreppet sammanlagring 

innebär att det antas att den inkopplade lasten inte körs på full effekt samtidigt, vilket innebär 

att mindre kabelareor och säkringar kan användas vid dimensionering. 

I de fall där det önskas en begränsning för vilka som ska kunna använda laddstationen, till 

exempel enbart för anställda, kan RFID taggar användas för identifiering. Används redan 

RFID taggar inom ett företag kan dessa också användas för identifikation mot 

laddstationerna [12].  

2.3 Leverantörer av laddstationer 

Det finns flera tillverkare och återförsäljare av laddstationer för elbilar [13]. I avsnittet 

redovisas produkter för laddning av elfordon från 4 leverantörer, vilka valts ut då 

informationen finns lättillgänglig på respektive leverantörs hemsida. Utöver de funktioner 

som återfinns i grundutförandet visas också vad som går att få som tillval. 
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2.3.1 Efuel 

Företaget Efuel har idag 2018 1 laddbox EFUEL eBox till försäljning. Laddboxen klarar av 

en laddeffekt upp till 7,36kW för enfas och 22kW för trefas. Till laddboxen ingår 

Molntjänsten EFUEL, tjänsten innehåller styr-, övervakning- samt rapporteringsverktyg. När 

ny mjukvara finns tillgänglig för laddboxen uppdateras denna automatiskt via molntjänsten. 

Laddboxen har last och fasbalansering, för att detta skall fungera krävs dock ett system med 

identiska laddboxar. Som standard ingår ett kösystem i laddboxen, vilket innebär att då det 

ej finns tillgänglig effekt placeras bilen i kö. Först när en redan pågående laddning avslutas 

och frigör effekt startar laddningen av bilen. Kösystemet går att kostnadsfritt välja bort. 

Identifiering mot laddboxen kan ske med bluetooth eller RFID tagg, laddboxen 

kommunicerar via WIFI och PLC. Maximal kabeldimension för matning är 10mm2 [14]. 

2.3.2 Cacharge 

Cacharge laddlösning är en laddbox med dubbla typ2 uttag, enfas 16A ger upp till 3,7kW 

laddeffekt per uttag. Den tillhörande molntjänsten hanterar lastbalanseringen samt styr och 

övervakning. För administration och statistik finns en webportal. Användare identifierar sig 

mot laddstationen med en app, appen används också för att starta och avsluta laddning. 

Boxen tillåter inkoppling av kabelareor upp till 16mm2 [15]. 

2.3.3 Chargestorm 

Chargestorm säljer 2 lösningar för laddning av elbilar, laddstation CSR100 och EVA laddbox.  

EVA laddbox finns i varianterna start, protected och connected. Där start är den enklaste 

varianten, och connected den variant som innehåller flest funktioner. Laddboxen har en 

laddeffekt från 1,4kw vid 6A enfas, upp till 22kW vid 32A trefas. Det är enbart connected 

som har stöd för RFID identifiering, lastbalanseringssystemet nanogrid samt möjlighet för 

två uttag eller 2 fasta kablar. Laddboxen kan kopplas upp mot chargeportal där statistik kring 

energiförbrukning och laddning återfinns, i chargeportal sköts också administrationen för 

användare. Laddboxen med trefasanslutning har stöd för vidarematning med kabelareor upp 

till 10mm2 [16] [17]. 

Laddstation CSR100 är avsedd för tuffare miljöer som offentliga parkeringar. Stationen har 

2st uttag, alternativt 2 fasta kablar. Som komplement till stationen finns betalningslösningar, 

lastbalansering, övervakning och energimätning. CSR100 har en laddeffekt från 1,4kW enfas 

6A upp till 22kW 32A trefas per uttag, stationen har en lokal lastbalansering mellan de bägge 

uttagen. Vidarematning är möjligt med kabelareor upp till 16mm2. CSR100 kan likt 

laddboxen EVA kopplas upp mot chargeportal som beskrivits i föregående stycke. 

Uppkoppling sker antingen via Ethernet eller 3G [16] [17] [18].  

Chargestorms lastbalanseringsystem nanogrid kräver att en effektvakt CGC100 

gridcontroller installeras i matande central, denna mäter strömmen i inkommande 

servisledning till centralen. Tillvalet nanogrid option som är en mjukvara behöver installeras 

i de laddstationer som innefattas av lastbalanseringssystemet. 
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För att förhindra att säkringen för matning till centralen löser ut, ställs värdet för maximal 

ström in till att överensstämma med märkströmmen för matningens säkring. På samma sätt 

ställs ett maximalt strömvärde in för varje grupp från centralen som matar laddstationerna. 

Det är också möjligt att lägga in tidsvillkor för laddstationerna, till exempel. att det under 

vissa tider och/eller datum inte skall vara möjligt att ladda. Finns behov för att säkerställa att 

en viss laddstation alltid skall ha en viss effekt, är det möjligt att i systemet prioritera en eller 

flera laddstationer [16] [17] [19] [20].  

2.3.4 Garo 

Tillverkaren Garo har i sitt sortiment ett antal lösningar för laddning av elbilar. De produkter 

som kan tänkas vara relevanta för studien är Garos laddbox samt laddstolpe LS4. Laddboxen 

avsedd för arbetsplatser samt flerfamiljshus är förbered för lastbalansering. För att kunna 

utnyttja funktionen lastbalansering krävs extra utrustning, som komplement till laddboxen 

krävs en installation av en modbus energimätare i elcentralen. Laddboxen finns i enfas och 

trefas utförande samt med märkström på 6A, 10A och 16A [21].  

Laddstolpe LS4 är en kraftigare konstruktion i aluminium, laddstationen är försedd med 2st 

typ2 uttag med separata skydd. LS4 finns i utföranden om 16A, 32A och 63A med en 

laddeffekt upp till 22kW per uttag. Det finns möjlighet för energimätning, RFID samt koppla 

upp stationen via 3g eller fast internetanslutning. För vidarematning finns en plintsats att 

köpa till som möjliggör vidarematning med kabelareor upp till 95mm2 [21]. 
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3 Förutsättningar 

I kapitlet redovisas de rådande förutsättningarna för de olika parkeringsytorna, med avseende 

på uppförande av laddstationer. De olika parkeringsytorna benämns 

• vid södra porten 

• utanför PM8 

• vid receptionen 

• vid 40 kV ställverk 

• besöksparkering 

och återfinns i översiktsplanen i Bilaga A. 

De anställda som arbetar i fabriken har olika arbetstider, kontorspersonal har arbetstid 07:30 

till 16:15. Övriga anställda som inte arbetar skiftgång har arbetstid 06:45 till 15:45. Skiften i 

fabriken innefattas av 12 timmars arbetspass med tiderna 06:00 till 18:00 och 18:00 till 06:00. 

De olika arbetstiderna medför att parkeringar och motorvärmarcentralerna nyttjas vid olika 

tidpunkter.  

Motorvärmarcentralerna får användas under perioden november till mars och har en effekt 

på 500W [22]. Tidigare fick de anställda som använde motorvärmarcentralerna betala en 

årsavgift. 2014 togs avgiften för att använda motorvärmarcentralerna bort, detta då många 

centraler var trasiga. Möjlighet att reparera centralerna saknas då modellen har utgått och det 

inte längre är möjligt att köpa reservdelar. Det är till dags datum osäkert om 

motorvärmarcentralerna skall ersättas med nya eller ej. 

Den parkeringsyta som benämns som besöksparkering används både av personal och 

besökare, och har inga motorvärmarcentraler installerade. På parkeringsytan finns 4st platser 

som synliggörs i Figur 3.1 avsedda och skyltade för besökande till fabriken, dessa 

parkeringsplatser är väl synliga från Bruksvägen, resterande parkeringsplatser är avsedd för 

personal. Parkeringsytan är förlagd norr om och intill Bruksvägen, genomfart av 

besöksparkeringen krävs för att komma till parkeringen vid 40kV ställverket. 
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Figur 3.1 Översikt över besöksparkering 

3.1 Kontroll av kabeldata för matning till motorvärmaruttag 

För att kunna bestämma kablarnas belastningstålighet behöver följande vara känt: 

• Kabeldimension 

• Typ av isolering 

• Ledarmaterial 

• Förläggningssätt 

Det förläggningssätt som innebär ogynnsammast förhållande är dimensionerande [23].  

Data gällande kablar samt märkström för säkringar som behövs har inhämtats från 

enlinjescheman samt gruppförteckningar, med undantag för matningen från kabelskåp 

B35BAA till motorvärmarcentralerna vid södra porten där dokumentation saknades. En 

inspektion gjordes av kabelskåp B35BAA för att inhämta relevant information, av 

inspektionen framgick också att det från kabelskåpet endast finns en utgående grupp. 

Dokumentationen innehåller inga uppgifter rörande längder på de kablar som innefattas av 

matning till motorvärmarcentraler. Utomhus har rimliga antaganden gjorts tillsammans med 

uppdragsgivaren gällande kabelsträckningen, därefter har längden mätts upp genom att stega 
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upp längden. Där kablar är förlagda inomhus har längderna för dessa tagits fram med hjälp 

av uppdragsgivaren, som genom erfarenhet har gjort rimliga antaganden gällande 

kabellängderna. Installationerna för motorvärmarcentralerna är utförd så att varje fas matar 

var tredje motorvärmarcentral, i varje central finns antingen 2 eller 4 uttag. 

Utifrån de dimensionerande förläggningsätt kan ett strömvärde för aktuell kabel tas fram från 

tabeller i svensk standard SS 424 14 24 [23]. Omräkningsfaktorer som temperatur och 

anhopningar av kablar beaktas enligt samma standard. Genom att multiplicera strömvärde 

med aktuella omräkningsfaktorer fås en maximal strömtålighet för kablarna. Ur tabell 1 i SS 

424 14 24 kan genom den beräknade belastningståligheten en maximal storlek på säkring 

utläsas. 

Förläggningssätt för kablarna har även de tagits fram tillsammans med uppdragsgivaren, 

inomhus är kablarna förlagda på kabelstegar tillsammans med 9 eller fler kablar. De kablar 

som är förlagda utomhus är förlagda direkt i mark, undantaget där förläggningen är under en 

väg. Då de aktuella kablarna alla vid något tillfälle är förlagda under en väg blir det 

dimensionerande förläggningssättet ensam kabel i rör [23]. 

3.1.1 Kabel till parkeringsytor vid södra porten 

Från kabelskåp B35BAA till motorvärmarcentraler är kabeln förlagd direkt i mark, 

undantaget där kabelsträckningen är under vägen mellan parkeringarna. Dimensionerande 

förläggningssätt är ensam kabel i rör förlagd i mark. Kabeln mellan central B35BA belägen i 

källaren i efterbearbetningen och kabelskåp B35BAA är både förlagd inomhus och utomhus. 

Dimensionerande förläggningssätt är inomhus på stege tillsammans med 9 eller fler kablar. 

Det förläggningssätt som är dimensionerande utomhus är 2 kablar i rör förlagd i mark. Då 

förläggning på stege med 9 eller fler kablar innebär ogynnsammast förhållande är det 

dimensionerande [23].  

Kabeln mellan central B35BA och central B35B är förlagd inomhus på stege med 9 eller fler 

kablar. Från transformator T35 och central B35B är de 2 kablarna förlagda på stege 

tillsammans med 9 eller fler kablar, då T35 och central B35B är belägna i ett driftrum med 

en temperatur på 20 grader har en faktor för den lägre temperaturen också beaktats [23]. 

3.1.2 Kabel till parkeringsytor utanför PM8 

De 2 grupper från central B16A1 som matar motorvärmarcentralerna utanför Pm8 är 

förlagda inomhus på stege tillsammans med 9 eller fler kablar. Utomhus direkt i mark samt i 

rör i mark. Ogynnsammast förhållande är förläggning på stege tillsammans med 9 eller fler 

kablar, vilket innebär att det är dimensionerande [23]. 

Kabeln från central B16 till B16A1 är förlagd inomhus på stege tillsammans med 9 eller fler 

kablar, det är också kablarna från transformator T16 till central B16. Dimensionerande 

förläggning bägge matningarna är på stege med en anhopningsfaktor för 9 eller fler kablar 

[23]. 
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3.1.3 Kabel till parkeringsytor vid 40kV ställverk 

Kabeln från kabelskåp B21B till motorvärmarcentralerna är förlagd direkt i mark och ensam 

i rör i mark. Ogynnsammast förhållande är ensam i rör i mark, vilket blir dimensionerande. 

Kabeln från central B21 till B21B är förlagd inomhus på stege tillsammans med 9 eller fler 

kablar och direkt i mark och i rör i mark. Ogynnsammast förhållande som blir det 

dimensionerande förhållandet, är inomhus på stege tillsammans med 9 eller fler kablar. 

Kablarna från transformator T21 till central B21är förlagda inomhus på stege tillsammans 

med 9 eller fler kablar [23]. 

3.1.4 Kabel till parkeringsytor vid receptionen 

Kabeln från central B21 till motorvärmarcentralerna är förlagd utomhus direkt i mark och 

inomhus på stege tillsammans med 9 eller fler kablar. Ogynnsammast och därmed 

dimensionerande förläggningssätt, är inomhus på stege tillsammans med 9 eller fler kablar. 

Förläggningen mellan T21 och B21 har beskrivits i föregående stycke [23]. 

3.2 Beräkning av belastningstålighet hos matning till 
motorvärmaruttag 

En sammanställning av belastningstålighet för matningar till motorvärmarcentraler finns i 

Tabell 3.1 och en närmare beskrivning finns i följande avsnitt. 

Tabell 3.1belastningstålighet för matningar till motorvärmarcentraler 

 

Sträcka Kabel Förläggningssätt

Längd 

[m]

 Säkring 

[A]

Strömvärde 

[A]

Anhopnings-

faktor

Temp 

faktor

Belastnings-

tålighet [A]
Södra porten

T35 - central B35 2x185mm
2 

Cu, PVC Stege, 9 kablar 6 682 0,78 1,12 596

Central B35B - central B35BA 50mm2 Cu, PVC Stege, 9 kablar 30 100 153 0,78 119

Central B35BA - kabelskåp B35BAA 50mm2 Al, PVC Stege, 9 kablar 95 63 117 0,78 91

Kabelskåp B35BAA - m värm centr 6mm2 Cu, PVC Rör i mark 1 kabel 93 25 46 1 46

Utanför PM8

T16 - central B16 4x300mm2 Al, PVC Stege, 9 kablar 25 1404 0,78 1095

Central B16 - central B16A1 95mm2 Cu, PVC Stege, 9 kablar  30 100 238 0,78 186

Central B16A1.13 - m värm centr 16mm2 Cu, PVC Stege, 9 kablar  88 50 80 0,78 62

Central B16A1.16 - m värm centr 16mm2 Cu, PVC Stege, 9 kablar  71 50 80 0,78 62

40kV ställverk

T21 - central B21 4x240mm2 Al, PVC Stege, 9 kablar 10 1320 0,78 1030

Central B21 - Kabelskåp B21B 150mm2 Al, PVC Stege, 9 kablar 300 125 245 0,78 191

Kabelskåp B21B - m värm centr 16mm
2
 Cu, PVC Rör i mark, 1 kabel 42 63 79 1 79

Reception & kontor

T21 - central B21 4x240mm
2
 Al, PVC Stege, 9 kablar 10 1320 0,78 1 1030

Central B21 - m värm centr 16mm
2
 Cu, PVC Stege, 9 kablar 97 50 0,78 1 39
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3.2.1 Parkeringsytor vid södra porten 

Vid fabrikens södra port finns 107st parkeringsplatser avsedda för personal, på 30 av dessa 

parkeringsplatser finns uttag för motorvärmare installerade. De parkeringsplatser som har 

tillgång till uttagen synliggörs i Figur 3.2.  

 

Figur 3.2 Översiktsplan parkeringsytor vid södra porten 

Uttagen är jämnt fördelade över 15st motorvärmarcentraler, matning till dessa sker från 

kabelskåp B35BAA som återfinns ovan i Figur 3.2.  Det finns inga andra utgående grupper 

eller laster inkopplat till kabelskåp B35BAA, bortsett motorvärmarcentralerna.  

I Tabell 3.2 framgår att matande kabel från kabelskåp till motorvärmarcentralerna har en 

strömtålighet på 46A. Strömtåligheten för matande kabel från central B35 till kabelskåpet är 

enlig samma tabell 91A och skyddas med en säkring med märkström på 63A. Total längd 

mellan matande transformator T35 och kabelskåp B35AA uppgår till 131m enligt samma 

tabell. Transformator T35 har en effekt på 0,6MVA och omsättningen 10/0,4kV.  
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Tabell 3.2 Belastningstålighet för matning till motorvärmarcentraler vid södra porten 

Sträcka Kabel Längd 

[m] 

Säkring 

[A] 

Belastnings-

tålighet [A] 

T35 - central B35B 2x185mm2 Cu, 

PVC 

6 630 649 

Central B35B - central 

B35BA 

50mm2 Cu, 

PVC 

30 100 119 

Central B35BA - kabelskåp 

B35AA 

50mm2 Al, 

PVC 

95 63 91 

Kabelskåp B35AA - m värm 

central 

6mm2 Cu, PVC 93 25 46 

Då matande kabel från B35BA till B35BAA enligt Tabell 3.1 har en strömtålighet på 91A är 

det möjligt att i central B35BA byta till en större säkring på 80A och i kabelskåp B35AA till 

35A [23].  

3.2.2 Parkeringsytor utanför PM8 

Utanför pappersmaskin nr 8, som förkortas PM8, finns parkeringar avsedd för personal. 

Totalt finns det 52st uttag för motorvärmare, dessa matas från central B16A1 via två grupper. 

Grupp 13 matar 9 motorvärmarcentraler med totalt 26st uttag, grupp 16 matar 7 

motorvärmarcentraler med totalt 26st uttag. I Figur 3.3 är de parkeringar som är försedda 

med uttag markerade, samt vilken grupp som de matas av.  

 

Figur 3.3 Översiktsplan parkeringsytor utanför PM8 
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De två matningar till motorvärmarcentralerna från central B16A1 har enligt Tabell 3.3 en 

belastningstålighet på 62A, säkringarna för de två grupperna har en märkström på vardera 

50A. Längden från matande transformator T16 till de motorvärmarcentraler belägna längst 

bort uppgår enligt samma tabell till 143m för grupp 13, och 126m för grupp 16. 

Transformator T16 har en effekt på 1MVA och en omsättning på 10/0,4kV 

Tabell 3.3 Belastningstålighet för matning till motorvärmarcentraler utanför PM8 

Sträcka Kabel Längd 

[m] 

Säkring 

[A] 

Belastnings-

tålighet [A] 

T16 - central B16 4x300mm2 Al, 

PVC 

25 
 

1053 

Central B16 - central B16A1 95mm2 Cu, 

PVC 

30 100 186 

Central B16A1.13 - m värm 

central 

16mm2 Cu, 

PVC 

88 50 62 

Central B16A1.16 - m värm 

central 

16mm2 Cu, 

PVC 

71 50 62 

 

Då strömtåligheten för matande kablar är 62A är det ej möjligt att byta till en större säkring 

[23]. 
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3.2.3 Parkeringsytor vid receptionen 

Vid sidan av reception och kontor längs med älven finns 18st parkeringar, varav 10 st. med 

tillgång till uttag för motorvärmare. De parkeringsplatser där det finns tillgång till uttag för 

motorvärmare synliggörs i Figur 3.4.  

 

Figur 3.4 Översiktsplan parkeringsytor vid receptionen 

Motorvärmarcentralerna matas från central B21 och matande kabel har enligt Tabell 3.4 en 

belastningstålighet på 62A och en säkring med märkström på 50A. Enligt samma tabell 

uppgår den totala längden från matande transformator T21 till motorvärmarcentralen längst 

bort till 107m. Transformator T21 har en effekt på 0,6MVA och omsättningen 10/0,4kV. 

Tabell 3.4 Belastningstålighet för matning till motorvärmarcentraler utanför receptionen 

Sträcka Kabel Längd 

[m] 

Säkring 

[A] 

Belastnings-

tålighet [A] 

T21 - central B21 4x240mm2 Al, 

PVC 

10 1320 1030 

Central B21 - m värm 

central 

16mm2 Cu, 

PVC 

97 50 62 

Då belastningståligheten för matande kabel är 62A är det ej möjligt att byta till en säkring 

med högre märkström [23]. 
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3.2.4 Parkeringsytor vid 40kV ställverk 

Norr om Bruksvägen intill 40kV ställverket finns 58 st. parkeringsplatser. På parkeringen 

finns 7st motorvärmarcentraler med vardera 4 uttag, vilket innebär att 28st parkeringsplatser 

har tillgång till uttag. De parkeringsplatser där uttag finns tillgängliga synliggörs i Figur 3.5.  

 

Figur 3.5 Översiktsplan parkeringsytor vid 40kV ställverk 

Motorvärmarcentralerna matas från Kabelskåp B21B som återfinns i Figur 3.5, matande 

kabel har enligt Tabell 3.5 en strömtålighet på 79A och säkringen har en märkström på 63A. 

I samma tabell framgår det att belastningståligheten för den kabel som matar kabelskåpet är 

191A och har en säkring med märkström på 125A, längden från transformator T21 till 

kabelskåp B21B uppgår till 310m. Effekt och omsättning för transformator T21 har tidigare 

angivits i avsnitt 3.2.3. 
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Tabell 3.5 Belastningstålighet för matning till motorvärmarcentraler vid 40kV ställverk 

Sträcka Kabel Längd 

[m] 

Säkring 

[A] 

Belastnings-

tålighet [A] 

T21 - central B21 4x240mm2 Al, 

PVC 

10 
 

1030 

Central B21 - Kabelskåp 

B21B 

150mm2 Al, 

PVC 

300 125 191 

Kabelskåp B21B - m värm 

central 

16mm2 Cu, 

PVC 

42 63 79 

Då kabeln från central B21 till kabelskåp B21B har en belastningstålighet på 191A är det 

möjligt att byta till en säkring med märkström på 160A. Belastningståligheten för kabeln från 

kabelskåp B21B till motorvärmarcentralerna är enligt Tabell 3.5 på 79A, vilket innebär att 

byte till en högre säkring inte är möjligt. [23]. 

Kabelskåp B21B har 9 utgående grupper och 3 st. i reserv. De utgående grupperna samt typ 

av last framgår av Tabell 3.6. De 3 grupper för trefasuttag är avsedda för matning till 

arbetsbodar. Idag 2018 finns 1 arbetsbod uppställd vid parkeringsytan, matning till den 

boden sker från B21B grupp 3. Inga laster är förnärvarande inkopplade till grupp 2, 4, 5 och 

9. Tidigare var användandet av arbetsbodar vid parkeringsytan mer utbrett.  

Tabell 3.6 Gruppförteckning för central B21B exkluderat de 3 reservgrupperna 

Grupp Last Säkring [A] 

1 Motorvärmaruttag 63 

2 Uttagslåda 16 

3 Trefasuttag 25 

4 Trefasuttag 25 

5 Trefasuttag 63 

6 Belysning 

parkering 

25 

7 Uttagslåda 2x230V 

CEE 

25 

8 Matning till central 

B21BB  

25 

9 Uttagslåda 3x230V 

CEE 

25 
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4 Lösningar för uppförande av laddstationer 

I kapitlet redovisas 2 alternativ för att föra upp laddstationer på parkeringsytan vid 40kV 

ställverket utifrån 2 scenarion. Ett scenario där befintliga motorvärmarcentralerna kvarstår 

enligt nuvarande utförande, och ett annat där motorvärmarcentralerna har ersatts med 

laddstationer. 

Parkeringsytan vid 40kV ställverket har valts ut för de 2 scenarierna, detta då uppdragsgivaren 

i första hand avser att uppföra laddstationer för besökande. Då besöksparkeringen är belägen 

nedanför parkeringsytan vid 40kV ställverket, underlättar detta en markförläggning av kabel 

för matning av laddstationerna.  Vid parkeringsytan finns också ett kabelskåp med ledig 

kapacitet, vilket medför att inget nytt kabelskåp eller matning till ett sådant är nödvändigt. 

Den laddstation som valts ut för de bägge alternativen är Chargestorm CSR100 med 2 

uttag/kablar. Detta eftersom CSR100 möjliggör vidarematning med kabelareor upp till 

16mm2, vilket medför att en högre belastningstålighet erhålls jämfört mot klenare kabelareor. 

Det är också fördelaktigt att få tillgång till 2 st. uttag/kablar för varje laddstation. Det innebär 

att antalet laddstationer som behöver föras upp halveras, jämfört om laddstationer med 1 

uttag/kabel använts.  

Bägge alternativen innefattar tillvalen för lastbalanseringsystemet nanogrid, vilket innebär att 

en CGC100 gridcontroller installeras i kabelskåp B21B och tillvalet option nanogrid för varje 

laddstation. Laddstationen avsedd för besökare är av 32A trefas utförande. Detta eftersom 

besökare inte alltid kan förutsättas ha bilen parkerad under en hel arbetsdag, med 32A 

utförandet erhålls högre effekt vilket innebär att kortare laddtid erhålls. 

De övriga laddstationerna, avsedda för personal är av utförandet 16A trefas. Personal 

förutsätts i de flesta fall ha sina bilar parkerade under hela arbetsdagen, vilket innebär att 

bilen kan laddas under 9 timmar. Genom att använda trefas 16A istället för ett utförande på 

16A enfas erhålls högre laddeffekt, vilket medför att då få bilar är på laddning kan laddtiderna 

kortas ner. Det innebär att den begränsade kapaciteten tas tillvara på ett bättre sätt. En bil 

som påbörjat laddning då fullt effektuttag är möjligt kan i bästa fall vara fulladdad när fler 

bilar påbörjar laddning, vilket då innebär att de övriga bilarna i sin tur erhåller högre effekt 

vid laddning. 

För att förhindra obehörig användning av laddstationerna används RFID brickor för 

autentisering. RFID autentiseringen innebär också att det är möjligt att se förbrukningen för 

varje användare då RFID brickorna är knutna till en användare.   

I Tabell 4.1 återfinns priser för olika utföranden av laddstation CSR100 samt tillbehör för 

dessa. Kostnaden för chargeportal uppgår till 2500 kr/år, en avgift på 299 kr/år tillkommer 

per användare/laddstation [20].  

Utöver de tidigare beskrivna funktionerna som ingår i systemet chargeportal finns ett flertal 

andra funktioner. Ett mail med en sammanställning av de senaste dygnets larm skickas ut en 

gång per dag, en gång i månaden skickas ett mail ut med laddstatistik för den gångna 
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månaden. Det finns möjlighet att koppla ihop systemet till externa rapport- och 

faktureringssystem, för detta tillkommer en kostnad om 3999 kr/år [20].  

Tabell 4.1 Priser exkl. moms för laddstation CSR100 samt för tillbehör [20]  

Produkt Pris [KR] 

CSR 100, 1fas 16A 23 995 

CSR 100, 3fas 16A 24 995 

CSR 100, 3fas 32A 29 995 

RFID autentisering (för 2 uttag) 1785 

CGC100 GridController 19 500 

3G/GPRS modem 2250 

Wireless LAN 1320 

NanoGrid option per 

laddstation/Lastbalanserare 

1900 

Stolprör 60x2,25x1500mm, 

komplett med 

fundament, lackerad i Svart färg 

1495 

Bägge alternativen innebär att matning till laddstationerna sker från det befintliga kabelskåpet 

B21B. Som tidigare redovisats i avsnitt 3.2.4 finns för närvarande ingen last inkopplat på 4 

av grupperna från B21B, det kan dock inte uteslutas att det i framtiden ansluts last till dessa. 

Det är därför nödvändigt att använda ett lastbalanseringssystem för båda alternativen. 

Då de bägge lösningarna är skalbara är det lämpligt genomföra utbyggnaden i etapper, allt 

eftersom behovet för laddstationer uppkommer. Det medför att det finns tid att analysera 

statistik kring laddningen för att få ett bättre underlag inför en fortsatt utbyggnad.  

4.1 Alternativ 1 - befintliga motorvärmarcentraler behålls 

I avsnittet redovisas lösningar samt kostnader för alternativet där de befintliga 

motorvärmarcentralerna behålls enligt nuvarande utförande. 

4.1.1 Teknisk beskrivning 

I avsnitt 3.2.4 framgår att kabeln som matar kabelskåp B21B har en belastningstålighet på 

191A, nuvarande säkring har en märkström på 120A. Genom att byta ut nuvarande säkring 

mot en säkring med märkström på 160A, utökas tillgänglig effekt i kabelskåp B21B. Då det 

finns 3st grupper i reserv i kabelskåp B21B kan dessa användas för matning av 

laddstationerna. I Figur 4.1 syns laddstationer samt gruppindelning och kabelförläggning. 
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Längderna för kabelförläggningen har stegats upp på plats. Längder för kabelförläggningen 

är: 

• Kabelskåp B21B – L17 = 59m 

• Kabelskåp B21B – L9 = 57m 

• L9 – L1 = 36m 

Laddstation L1 är avsedd för besökande vid fabriken, denna har placerats så ett uttag är 

tillgängligt för besökare och ett uttag för personal enligt nuvarande skyltning se Figur 3.1. 
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Figur 4.1 Översikt av installation för laddstationer med befintliga motorvärmarcentraler 

Laddstation L1 är av 32A trefas utförande och skall med hänsyn till den eventuellt kortare 

tiden bilen står parkerad, prioriteras av lastbalanseringssystemet framför övriga laddstationer. 

Matande kabel är en 16mm2 Cu med PEX isolering. Kabeln förläggs ensam i rör och förläggs 

i samma schakt som matningen från kabelskåp B21B till L2 – L9. En 16mm2 Cu, PEX kabel 

förlagd i mark och ensam i rör har en belastningstålighet på 93A, vilket möjliggör en säkring 
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med en märkström upp till 80A [22]. Detta innebär att det finns kapacitet inför ytterligare 

utbyggnad med vidarematning från L1.  

Laddstationerna L2 till L9 matas från B21B med en 16mm2 Cu PEX isolerad kabel, kabeln 

är förlagd i mark och ensam i rör med en säkring på 80A. Som beskrivits i föregående stycke 

förläggs kabeln i samma schakt som kabeln som matar L1. Laddstationerna är av utförandet 

trefas 16A. Matning till laddstationerna L10 – L17 sker från B21B med en 16mm2 Cu PEX 

isolerad kabel. Kabeln förläggs i mark och ensam i rör och gruppen förses med en säkring 

med märkström på 80A. 

Totalt innebär en full utbyggnad 17st laddstationer med sammanlagt 34 uttag. Kabelskåp 

B21B har en huvudsäkring på 160A och förser utöver laddstationerna, även annan last med 

matning som motorvärmarcentraler och en arbetsbod. Då personalen har olika arbetstider 

samt arbetar i skift, förväntas inte alla laddstationer användas samtidigt. Under vinterhalvåret 

när uttagen för motorvärmarna används antas användningen av dessa begränsas till 1 timme 

i anslutning till arbetsdagens slut, dvs 8 timmar efter arbetsdagens början. Troligt är vid denna 

tidpunkt flertalet elbilar fulladdade. Uppstår effektbrist kommer lastbalanseringssystemet att 

begränsa eller stänga av laddning för laddstationerna för att förhindra att huvudsäkringen 

löser ut.  

4.1.2 Kostnader 

I avsnittet redovisas kostnader för alternativet, utgående från angivna priser i Tabell 4.1 

Kostnaden för arbetet att uppföra laddstationerna har inte beaktats.  

Kostnaden för laddstationer samt tillbehör uppgår enligt Tabell 4.2 till ca 537 kkr. exkl. 

moms. Kostnaden kan reduceras upp till 50% med stöd från klimatklivet [2]. Utöver vad 

som ingår i denna kostnad, tillkommer utrustning för uppkoppling, vilket kan ske via 3G, 

WIFI eller anslutning via Ethernet kabel.   
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Tabell 4.2 Kostnader exklusive moms för laddstationer samt tillbehör för installation där motorvärmarcentraler 
behålls 

Produkt Antal Kostnad [kkR] 

CSR100 3fas 16A 16 400 

CSR100 3fas 32A 1 30 

RFID autentisiering (för 2 uttag) 17 30  

NanoGrid option per 

laddstation/Lastbalanserare 

17 32  

CGC100 GridController 1 20 

Stolprör komplett med 

fundament 

17 25  

 
Totalt 537  

Kostnaden för kabel avsedd för matning av laddstationerna, samt markförläggning av denna 

uppgår enligt tabell 4.3 till ca 63 kkr. Total kabellängd är 152m varav 59m samschacktas. 

Tabell 4.3 Kostnad för kabel samt förläggning [5] 

N1XV(E) 4x16 0,4 kV [KR] Längd [km] Kostnad [kkR] 

Pris material/km 82 140 0,057 5  

Totalt pris/km 610 103 0,095 58 
  

Totalt 63 

Total kostnad för en full utbyggnad uppgår till ca 600 kkr. exklusive arbetskostnaden för 

uppförande och inkoppling av laddstationer samt tillbehör. Önskas uppkoppling mot 

chargeportal tillkommer en årsavgift på 2 500 kr och 299 kr per laddstation och år. Skall 

systemet kopplas till ett externt rapportsystem tillkommer ytterligare en årsavgift på 3 999 kr. 

4.2 Alternativ 2 - befintliga motorvärmarcentraler ersätts med 
laddstationer 

I avsnittet redovisas lösningar samt kostnader för alternativet där de befintliga 

motorvärmarcentralerna ersätts med laddstationer. 

4.2.1 Teknisk beskrivning 

Precis som för alternativ 1 är Laddstation L1 av trefas 32A utförande, övriga laddstationerna 

är trefas 16A. Då befintliga motorvärmarcentraler ersätts med laddstationer, kräver lösningen 

enbart ny kabelförläggning för matning av laddstation L1 enligt Figur 4.2.   
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Figur 4.2 Översikt av installation där befintliga motorvärmarcentraler ersatts med laddstationer 

Lösningen för laddstation L1 är identisk med lösningen för densamma som beskrivits i 

avsnitt 4.1.1, med skillnaden att det inte uppstår något behov av samschaktning. Då befintlig 

matning till motorvärmarcentralerna enligt Tabell 3.4 har en belastningstålighet på 79A, är 

det ej möjligt att byta ut nuvarande säkring med märkström på 63A mot en säkring med 

högre märkström. Vilket medför att laddstationerna L2 – L15 ej kan förses med en högre 

ström än 63A. Som beskrivits i avsnitt 4.1.1 ersätts även här det befintliga kabelskåpets 
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huvudsäkring med en säkring med märkström på 160A. Likt alternativ 1 förutsätts det att 

inte alla laddstationer används samtidigt. 

4.2.2 Kostnader 

I avsnittet redovisas kostnaderna för lösningen utgående från Tabell 4.1. 

Kostnaden för laddstationer samt tillbehör uppgår enligt Tabell 4.4 till ca 468 kkr. Utöver 

vad som ingår i denna kostnad, tillkommer utrustning för uppkoppling, vilket kan ske via 

3G, WIFI eller anslutning via Ethernet kabel.  

Kostnaden för kabel avsedd för matning av laddstation L1, samt markförläggning av denna 

uppgår till ca 57 kkr. exkl. moms. [5]. Kostnaden kan reduceras upp till 50% med stöd från 

klimatklivet [2]. Total kabellängd är 93m. 

Tabell 4.4 Kostnader för laddstationer samt tillbehör för installation där motorvärmarcentraler ersätts med 
laddstationer 

Produkt Antal Kostnad [kkr] 

CSR100 3fas 16A 14 350 

CSR100 3fas 32A 1 30 

RFID autentisiering (för 2 uttag) 15 27 

NanoGrid option per 

laddstation/Lastbalanserare 

15 29 

CGC100 GridController 1 20 

Stolprör komplett med 

fundament 

8 12 

 
Totalt 

 

468 

Total kostnad för en total utbyggnad enligt lösningen uppgår till ca 525 kkr., exklusive 

arbetskostnader för uppförande och inkoppling av laddstationer samt tillbehör. Önskas 

uppkoppling mot chargeportal tillkommer en årsavgift på 2 500 kr och 299 kr per laddstation 

och år. Skall systemet kopplas till ett externt rapportsystem tillkommer ytterligare en årsavgift 

på 3 999 kr. 
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5 Diskussion 

Det är svårt att på förhand veta hur behovet för laddning av elbilar kommer att se ut. Främst 

handlar det om antalet elbilar som har behov av laddning under arbetstid, samt fördelningen 

av dessa mellan skiften. Andra faktorer är batterinivå vid ankomst till arbetsplatsen, denna 

beror i sin tur på bilmodell och körsträcka till och från arbetsplatsen. Det är också rimligt att 

anta att utvecklingen medför att batterikapaciteten för elbilar kommer att öka, vilket innebär 

längre räckvidd och ett minskat behov för laddning på arbetsplatsen. 

Med hänsyn till vad som beskrivits i stycket ovan rekommenderas det att genomföra en 

utbyggnad av laddstationer i etapper, allteftersom behovet uppstår. Detta gör det möjligt att 

samla in statistik kring laddningen och analysera denna för att på så vis få ett bättre underlag 

inför den fortsatta utbyggnaden. Även om utbyggnaden sker i etapper är det lämpligt att 

redan från start förbereda inför vidare utbyggnad, framdragning av rör för kablar gör det 

enklare att föra upp fler laddstationer allt eftersom behovet uppkommer. För lösningen där 

befintliga motorvärmarcentraler ersätts med laddstationer, krävs ingen kabelförläggning mer 

än för matningen till laddstationen avsedd för besökare. Att initialt uppföra endast 

laddstationen för besökare på besöksparkeringen skulle kosta ca 110 kkr. 

Då det i första hand avses att uppföra laddstationer avsedda för besökande till fabriken, har 

de bägge lösningarna utgått från de parkeringsplatser skyltade för besökare. De 4 platser som 

är skyltade för besökande syns väl från Bruksvägen, det innebär att en laddstation uppförd 

där också kommer att vara väl synlig från Bruksvägen. Det är möjligt att placera laddstationen 

för besökande vid parkeringsytan vid 40kV ställverket och därmed minska schakt och 

kabelkostnaden. 

Den synligare placeringen vid befintlig besöksparkering innebär ett visst PR värde, men 

medför längre kabel samt schaktning. En placering vid 40kV ställverket innebär en 

kostnadsbesparing på ca 57 kkr., i gengäld blir laddstationen ej synlig från Bruksvägen. 

Placering av laddstation för besökande på den plats som redovisats för de bägge alternativen 

gör det lätt för besökare att hitta laddstationen, parkeringen ligger också nära huvudentrén. 

Det är faktorer som troligen uppskattas av besökande, därför bör laddstationen placeras på 

den befintliga besöksparkeringen trots den högre kostnaden. 

De kabellängder som tagits fram i studien är uppskattade samt uppstegade, vilket medför att 

längderna inte är exakta. Föreligger behov av mer exakta längder för kablar kan dessa mätas 

upp med hjälp av utrustning avsedd för ändamålet.  

Kostnader som redovisats för de 2 alternativen innefattar inte arbetskostnaden för själva 

uppförandet och inkoppling av laddstationer samt annan utrustning. På grund av 

felmarginaler vid mätning av längder påverkar dessa i sin tur kostnaderna för kablar samt 

förläggning av dessa. De redovisade kostnaderna är framtagna för att få något att förhålla sig 

till. Inför projektering får mer detaljerade och utförliga kostnader tas fram. Vidare kan 

kostnaderna minskas genom att söka stöd från klimatklivet. 
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Det är fullt möjligt att ersätta chargestorm CSR100 med en modell från en annan leverantör.  

Väsentligt är då ett lastbalanseringssystem likt chargestorms nanogrid som mäter strömmen 

för servisledningen till kabelskåp B21B.  
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6 Slutsats 

Av vad som framkommit i rapporten är parkeringsytan vid 40kV ställverket lämpligast för 

att uppföra laddstationer för elbilar. Intill parkeringsytan finns ett befintligt kabelskåp med 

ledig kapacitet. Kabeln för matning till kabelskåpet har en belastningstålighet som tillåter att 

nuvarande huvudsäkring ersätts med en med märkström på 160A, vilket medger ett högre 

effektuttag från kabelskåpet. Parkeringsytan ligger i nära anslutning till besöksparkeringen, 

vilket är en fördel då det i första hand avses att uppföra laddstationer avsedda för besökande 

vid fabriken.  

Av de 2 redovisade alternativen för att uppföra laddstationer, anses alternativ 2 där de 

befintliga motorvärmarcentralerna ersätts med laddstationer som det bästa alternativet. 

Alternativet är vid en full utbyggnad 75 kkr. billigare än alternativ 2. Vid valet att behålla 

motorvärmarcentralerna behöver dessa bytas ut, flera av centralerna är trasiga och det är inte 

längre möjligt att köpa reservdelar till dessa. Det innebär att kostnaden för inköp och 

montering av nya motorvärmarcentraler ytterligare ökar skillnaden i kostnad för de bägge 

alternativen som presenterats.  

Då det rekommenderas att ersätta motorvärmarcentralerna med laddstationer i etapper allt 

eftersom behovet uppstår, kan under övergångsperioden de motorvärmarcentraler som 

fungerar finnas kvar parallellt med de nya laddstationerna. Det är viktigt att sammanställa 

och analysera statistiken för elbilsladdningen inför nästa etapp i utbyggnaden. Skulle denna 

analys visa att det inte är lämpligt att uppföra fler laddstationer pga. till exempel effektbrist 

så får andra alternativ för en fortsatt utbyggnad tas fram. Det är till exempel möjligt att 

förlägga en ny kabel för matning till en del av laddstationerna, vilket skulle avlasta den 

befintliga matningen.  

I rapporten har det framkommit att det finns ledig kapacitet i det befintliga kabelskåpet 

B35BAA vid södra porten, det är också möjligt att byta ut servisledningens säkring till en 

med högre märkström. Detta innebär att det är möjligt att vid behov uppföra laddstationer 

på parkeringsytan enligt samma förfarande som för de i rapporten redovisade alternativen.  
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