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Förstudie i installation av laddstationer för elbilar i en 
bostadsrättsförening 

Sammanfattning 

Detta examensarbete innefattar en förstudie i form av en förprojektering av en eventuell 

utbyggnation av laddinfrastruktur hos bostadsrättsföreningen Silvertärnan 1 i Trollhättan. 

Syftet med detta projekt var att utföra en undersökande studie kring det eventuella värdet, 

tillvägagångssättet och förutsättningarna, såväl tekniska som ekonomiska, för denna utbygg-

nation. Målsättningen var att leverera en förprojektering som täcker dessa förutsättningar. 

Elfordon ökar i popularitet allt eftersom tiden går och teknologin utvecklas. För att möta 

den ökande efterfrågan för laddningsmöjligheter till dessa fordon måste fler laddstationer 

byggas ut. Detta gäller för allmänna ytor men också villor och vid bostadsrätter. Därav är det 

en högst aktuell diskussion inom bostadsrättsföreningar ifall en utbyggnation är av intresse. 

Det kan vara viktigt för dessa föreningar att ligga i framkanten för denna utveckling för att 

behålla sin attraktiva status då bostäderna blir anpassade för att följa med i den utveckling 

som sker. Den aktuella bostadsrättsföreningen, Silvertärnan 1, omfattar 148 lägenheter med 

tillhörande kallgarage.  

Rapporten innehåller den teori som ligger till bakgrund för arbetet samt ett utarbetat förslag 

till elbilsladdningen i bostadsrättsföreningen. Förslaget innehåller en nulägesanalys av de 

förutsättningar som finns såväl tekniska som ekonomiska, där befintlig anläggning, bestående 

av kallgarage med tillhörande belysning och motorvärmare, har undersökts och tillgänglig 

effekt har beräknats fram. Utifrån detta har tre scenarion med olika grader av utbyggnad 

formulerats, dessa scenarion består av 6, 33 och respektive 148 laddstationer som ska byggas 

ut. Med scenarierna som underlag har projekteringen fortlöpt där scenario 1 och 2 har 

projekterats till installationsnivå, medan scenario 3 har projekterats mer översiktligt då det 

bedömdes som tekniskt och ekonomiskt orimligt. Därefter har en kostnadsberäkning utförts 

på scenario 1 och 2 utefter olika entreprenörers prisunderlag, dessutom har ett skalbart 

kostnadsunderlag tagits fram. Rapporten innehåller också en diskussion om de tekniska och 

ekonomiska resultaten i arbetet samt en reflektion över den samhällsnytta som utbyggnaden 

kan medföra.  

Efter en analys av de tekniska och ekonomiska aspekterna för projektet har projektgruppen 

fastställt att scenario 1 är lämpligast och mest kostnadseffektivt att bygga ut efter. Därför 

rekommenderas det att initialt bygga ut i en liten skala för att därefter utöka installationen 

vid behov. Projektgruppen fastslår att projektets mål har uppfyllts till viss del men att vidare 

arbete krävs innan förprojekteringen är komplett och planering kan påbörjas.
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Pre-study in installation of charging stations for 
electrical vehicles in a housing cooperative 

Summary 

This degree project consists of a pre-study in the form of a preliminary planning for a pos-

sible construction of charging infrastructure at the Silvertärnan 1 housing cooperative in 

Trollhättan. The purpose of this project was to conduct an exploratory study of the potential 

value, methodology and conditions, both technical and economic, for this development. The 

objective was to deliver a preliminary planning regarding these conditions. 

Electric vehicles are gaining popularity as time passes and technology evolves. In order to 

meet the increasing demand for charging these vehicles, more charging stations need to be 

installed. This applies to public areas, but also villas and housing cooperatives. Hence, it is a 

topical discussion within housing cooperatives in the event of an installation being of inter-

est. It may be important for these housing cooperatives to be at the forefront of this devel-

opment in order to maintain their attractive status as housing is adapted to keep up with the 

development of technology that takes place. The current housing cooperative, Silvertärnan 

1, comprises 148 apartments with associated garages. 

The report contains the theory behind the work and a draft proposal for electric car charging 

infrastructure in the housing cooperative. The proposal contains a situation assessment of 

the conditions that exist, both technical and economic, where existing facilities, which con-

sists of cold garages with lightning installations and engine pre-heaters, have been investi-

gated and available power has been calculated. Based upon this, three scenarios with different 

degrees of development have been formulated, these scenarios consist of 6, 33 and 148 

charging stations to be installed. With the scenarios as a basis a design has been created for 

all three of them, Scenario 1 and 2 have been projected to the installation level, while scenario 

3 has been planned more casually when assessed as technically and economically unreason-

able. A cost calculation has been performed on scenarios 1 and 2 according to the price of 

different contractors, and a scalable cost base has also been developed. The report also con-

tains a discussion of the technical and economic results of this project as well as a reflection 

of the benefit to society that the expansion can lead to. 

Following an analysis of the technical and economic aspects of the project, the project team 

has determined that scenario 1 is most appropriate and cost-effective to proceed with. There-

fore, it is recommended to initially perform the installation at a small scale to subsequently 

expand the installation if necessary. The project team finds that the project's goals have been 

met to some extent, but further planning is required before development takes place.
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Nomenklatur 

Vokabulär 
BMS = Battery Management System, övervakningssystem för batteriet 

OBC = On Board Charger, Elfordonets likriktare  

Symboler   

𝐸å𝑟 = Nuvarande energiförbrukning per år 

𝑖2𝑡 = Strömvärmepuls 

𝐼𝑏  = Belastningsström  

𝐼𝑛  = Överlastskyddets märkström 

𝐼𝑧  = Kabelns strömvärde 

𝐼2 = Ström som säkerställer säker funktion hos säkring 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑗 = Utökad ström efter utbyggnation 

𝐼2 = Ström som säkerställer säker funktion hos säkring 

𝑛𝑙𝑎𝑑𝑑  = Antal laddstationer 

𝑛𝑔𝑎𝑟 = Antal garage 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙  = Tillgänglig effekt i huvudcentraler 

𝑃𝑚𝑜𝑡 = Effekt per motorvärmare 

𝑃𝑏𝑒𝑙 = Effekt per lampa 

𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑 = Effekt per laddstation (3,7 kW) 

𝑃𝑚ä𝑡 = Av mätarsäkringen tillåten effekt 

𝑃𝑛𝑢𝑣 = Nuvarande effektuttag av abonnemanget  

𝑃𝑢𝑡 = Utökat effektuttag vid utbyggnation 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗 = Sammanlagt effektuttag efter utbyggnation 

𝑃𝑔𝑎𝑟 = Sammanlagt effektuttag för belysning och motorvärmaruttag för en 

garagelänga 

𝑈ℎ  = Nätets huvudspänning (400 v) 
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1 Inledning 

Följande avsnitt beskriver de förutsättningar, syften, avgränsningar och mål som ligger till 

grund för arbetet. 

1.1 Bakgrund 

HSB Bostadsrättsföreningen Silvertärnan omfattar 148 lägenheter och är beläget i stadsdelen 

Sandhem i Trollhättan. Lägenheterna finns i utförande med 2, 3 eller 4 rum och kök, till varje 

lägenhet finns ett tillhörande garage med eluttag och parkeringsplats som får utnyttjas mot 

avgift. Dessa garage är förlagda i garagelängor och är betecknade som kallgarage, i garagen 

finns också befintlig infrastruktur i form av belysningsarmaturer och motorvärmaruttag, 

vilket potentiellt kan användas vid en eventuell utbyggnation av laddinfrastruktur. 

Laddhybrider och elbilar blir alltmer populärare med tidens gång och många tror att dessa 

kommer att spela en allt större roll i framtiden [1]. För att möta den allt ökande efterfrågan 

för laddningsmöjligheter för dessa bilar måste fler och fler laddstationer byggas ut. En aktuell 

diskussion i dagens läge är huruvida laddstationer ska byggas vid allmänna ytor men även vid 

villor. Men för att detta ska vara aktuellt för en bredare användarkrets behövs det också 

undersöka om huruvida en investering i dessa laddstationer är av intresse för installation vid 

flerbostadshus. Den alltmer ökande efterfrågan och tillgång av dessa bilar kan komma att 

påverka värdet på fastigheten om blivande lägenhetsköpare, eller villaköpare, kommer att 

efterfråga en laddningsmöjlighet som finns tillgänglig nära hemmet. Som svar till detta har 

Naturvårdsverket ett investeringsstöd som kallas Klimatklivet [2]. Detta stöd är till för lokala 

och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet 

innefattar bland annat bidrag till bostadsföreningar.  

Det är således av ett särskilt intresse för bostadsrättsföreningar att ligga i framkant för denna 

utveckling för att behålla sin attraktiva status bland potentiella köpare samt att 

föreningsmedlemmar har ett boende som är anpassat för framtida utveckling, och därför är 

det viktigt att undersöka dessa möjligheter.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att utföra en undersökande studie kring det eventuella värdet, 

tillvägagångssättet och förutsättningarna, såväl tekniska som ekonomiska, för en eventuell 

installation av laddstationer hos Silvertärnan.   

1.3 Problembeskrivning & Avgränsningar 

Undersökningen ska i huvudsak bestå av en nulägesanalys av den befintliga boende- och 

gästparkeringen, där det ska innefatta aspekter som totalt antal platser, antal 

motorvärmaruttag, säkringsstorlekar och tillgänglig maxeffekt. Därefter ska det tas fram 

tekniskt och ekonomiskt underlag för tre olika förslag på olika utbyggnadsgrader av 

laddstationerna. Dessa förslag utgår från tre olika scenarion, en utbyggnad med 6 
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laddstationer, en utbyggnad där 33 av parkeringsplatserna använder laddstationer och en 

fullständig utbyggnad där samtliga 148 laddstationer installeras.     

Det ska därutöver ingå en enklare beredning för utbyggnaden av laddstationerna, där även 

förslag på debiteringsmätning av dessa stationer ska tas fram. Det ska även undersökas om 

möjligheterna till investeringsstöd för denna utbyggnad finns att tillgå och hur detta i så fall 

förhåller sig till utbyggnaden. Dessutom ska det utföras en enkätundersökning bland de 

boende med huvudsyfte att få insyn i om intresset finns för en utbyggnad och i så fall 

kartlägga detta intresse. Studien ska också reflektera över miljöaspekter, samhällsekonomiska 

aspekter och även den generella samhällsnyttan som projektet tros bidra med.   

Projektet avgränsas till att endast utföra en enklare form av ekonomisk analys och kalkyl, och 

att förhålla sig i fokus på de tekniska förutsättningarna och aspekterna kring utbyggnaden. 

Studien omfattar endast fastigheten Silvertärnan 1. 

Vid kabeldimensionering avgränsas arbetet till att endast innefatta den termiska 

dimensionering samt dimensionering mot den strömvärmepuls skydden släpper igenom vid 

onormala driftförhållanden. Ingen hänsyn tas till utlösningsvillkoret av skydden vid 

kabeldimensioneringen.  

1.4 Mål och tillvägagångssätt 

Projektets målsättning är att utreda möjligheterna kring installationen av laddinfrastruktur i 

bostadsområdet och att ta fram en förprojektering för detta samt att undersöka den 

eventuella samhällsnyttan som installationen kommer att leverera. Resultatet ska därefter 

redovisas skriftligt i form av en rapport samt via en muntlig presentation. 

Projektarbetet inleddes med en projektorientering med en fördjupning i projektets 

förutsättningar. Sedan påbörjades datainsamlingen för den teori som låg till bakgrund för 

arbetet, data hämtades ifrån webbkällor såväl som kurslitteratur. Därefter utfördes flera 

fältbesök där den befintliga anläggningen undersöktes och dokumenterades. Med fältbesöket 

som underlag genomfördes en nulägesanalys som innefattade kartläggning, framtagande av 

dimensioneringsunderlag samt en sammanställning av de tekniska förutsättningarna. 

Nulägesanalysen utgjorde grunden för nästa steg i projektet, vilket var att utföra en 

dimensionering och enklare förprojektering för de tre olika utbyggnadsscenarierna som 

projektet utformades efter. Med detta som underlag så kontaktades leverantörer och 

entreprenörer för att hämta underlag till den ekonomiska kalkyleringen, de fick ta del av 

underlag från nulägesanalysen för att kunna ta fram kostnadsunderlag till projektgruppen. 

När material från leverantörerna och entreprenörerna hade inhämtats utfördes en 

kostnadsberäkning och kalkylering. Dokumentationen av projektet skedde löpande under 

dess gång.  
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2 Laddning av elfordon 

För att kunna utföra en utredning och förprojektering gällande laddinfrastruktur är det viktigt 

att förstå det teoretiska materialet som genomsyrar ämnet. Följande avsnitt avser att belysa 

den teori som utgör underlaget för projektarbete, detta innefattar en teoretisk bakgrund till 

elfordon, laddinfrastruktur och lastbalanseringssystem.  

2.1 Elfordon 

Eldrivna fordon är ett begrepp som innefattar fordon som är helt eller delvis drivna på 

elenergi, vidare kan detta begrepp utvecklas genom att benämna olika fordonsmodeller som 

elfordon. Elfordon innebär att fordonet drivs med en eller flera elmotorer och med ett eller 

flera batterier som kan laddas genom elnätet via en extern kabel. [3] 

Elfordon kan huvudsakligen delas in i två olika typer, laddhybrider och rena elfordon. 

Laddhybrider är en typ av bil som drivs av minst en förbrännings- och en elmotor. Dessa 

typer av bilar betecknas som seriehybrider eller parallellhybrider. Seriehybrider använder sig 

uteslutande av elmotorn för att driva fordonet, där förbränningsmotorn endast är till för att 

vid behov generera elektrisk energi till elmotorn. Dessa typer av hybrider kan vid hög 

batterikapacitet ofta köra långa sträckor på enbart elmotorn utan att behöva förlita sig på 

förbränningsmotorn. Parallellhybrider använder båda typer av motorer i samverkan med 

varandra för att driva fordonet, där förbränningsmotorn tar över fordonsdriften då batteriet 

är urladdat. Dessa typer av laddhybrider har en högre bränsleförbrukning än seriehybrider. 

Rena elfordon är endast bestyckade med elmotorer, där majoriteten av fordonen använder 

en elmotor, dock förekommer det även modeller som använder flera elmotorer. [3] 

Laddbara fordon kan drivas med antingen växelströms- eller likströmsmotorer, som också 

har sina respektive för- och nackdelar. Växelströmsmotorn har som fördel att den är en 

enklare konstruktion än en likströmsmotor då den endast har en enda rörlig del, vilket 

resulterar i att den är tystare, kräver mindre underhåll och är billigare. Nackdelen med dessa 

är att de kan väga mycket vilket inte är fördelaktigt i ett fordon. Dessutom kräver 

växelströmsmotorer en mer avancerad utrustning för varvtalsstyrningen än 

likströmsmotorer, vilket resulterar i att denna utrustning också är dyrare. En 

växelströmsmotor kräver också en växelriktare (på engelska inverter) som omvandlar 

likströmmen från batteriet till växelström för att driva motorn. Likströmsmotorer har 

däremot en relativt enkel form av varvtalsstyrning då det regleras genom att styra 

spänningsnivån, dessa typer av motorer kräver ingen växelriktare heller. Nackdelen med 

likströmsmotorer är att de är uppbyggda med kommutatorborstar som släpar mot 

kommutatorn. Dessa borstar kan med tiden slitas ut och ge upphov till gnistor, detta 

resulterar i att likströmsmotorer kan utsättas för högre slitage och därför kräva mer underhåll. 

Dock kan denna nackdel undvikas genom att använda borstlösa likströmsmotorer istället. 

En ytterligare fördel med borstlösa likströmsmotorer är att då de styrs elektroniskt via en 

dator istället för mekaniskt via borstarna så resulterar detta i en högre precision och 

effektivitet. [2-4] 
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Likströmsmotorn har genom historiens gång varit dominerande i sin användning i elfordon 

sedan motorn först uppfanns under 1800-talet. Detta var främst för att det inte var möjligt 

att varvtalsstyra växelströmsmotorer på den tiden, detta blev inte möjligt förrän 

frekvensomriktartekniken hade nått den grad att konstruktionerna var så pass små och lätta 

för att passa i fordon. När frekvensomriktare väl kunde användas så valde då många 

fordonsverkare att använda växelströmsmotorer i såväl synkront som asynkront utförande. 

[2-4]  

2.2 Laddningstyper 

Laddning sker genom anslutning av elfordonet till en elektrisk källa som förser fordonet med 

växelström eller likström. Då batteriet skall laddas med likström måste strömmen likriktas, 

detta kan ske i bilens OBC-enhet (On Board Charger) eller i laddningsstol-

pen/laddningsboxen. I elfordonet sitter det en BMS-enhet (Battery Management System) 

som övervakar och styr batteriets laddning och tillstånd. BMS-enheten mäter bland annat 

battericellernas individuella spänning, om de uppmätta värdena ligger utanför tillåten gräns 

bryts laddningen eller urladdningen av batteriet för att undvika permanent skada på batteriet 

[6]. Vanligtvis sker laddningen genom enfasig uppkoppling till elnätet, 230 V, men det finns 

bilmodeller med OBC-enheter som kan likrikta trefasig växelström och effekt upp till 22 kW. 

[7] 

Laddningen kategoriseras i tre olika laddningsnivåer beroende på laddningseffekten: normal-

, semisnabb- och snabbladdning [7]. Laddningstiden varierar beroende på hur hög effekt 

batteriet förses med samt batteriets kapacitet, vid högre effekt laddas batteriet snabbare. 

Laddningen kan avbrytas innan batteriet är färdigladdat utan att utrustning tar skada. [7] 

2.2.1 Normalladdning 

Vid laddning med låg effekt, 2,3/3,7 kW, under en längre tid kallas laddningstypen 

normalladdning. Effektuttaget resulterar i ett färdigladdat batteri på sex till tio timmar, men 

laddningstiden kan variera ytterligare beroende på batteriets storlek, urladdningsgraden och 

laddstationens tillgängliga effekt. Normalladdning är den vanligaste laddningen vid hemmet 

då möjligheten att ladda fordonet under natten finns. Vanligtvis sker laddningen genom 

enfasig uppkoppling till elnätet med en strömnivå på 10 A, men det förekommer 

laddningsboxar som tillåter 16 A. Normalladdning kan även ske under kortare tid, till 

exempel vid en arbetsplats, för att förlänga elfordonets räckvidd. [7]-[8] 

2.2.2 Semisnabbladdning 

Då laddningeffekten är 11 kW eller i vissa fall 22 kW kallas laddningstypen för 

semisnabbladdning. Vid semisnabbladdning är batteriet färdigladdat på 45 minuter till två 

timmar. Laddningen kan ske genom enfas- eller trefasanslutning till elnätet eller genom 

likström. Vid semisnabbladdning förses elfordonet med en laddningseffekt tre till fem gånger 

högre än laddningseffekten vid normalladdning. Semisnabbladdning används oftast på 
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publika parkeringar där parkeringstiden är för kort för normalladdning. Om elfordonet är 

utrustat med en OBC som tillåter trefasigt effektuttag upp till 22 kW elimineras behovet av 

en extern likriktare vilket sänker kostnaden för laddningstationen. [7]-[8] 

2.2.3 Snabbladdning 

Snabbladdning sker under godtyckligt kort tid genom ett högt effektuttag. Riktlinjen för att 

det skall kallas snabbladdning är att det skall vara möjligt att vänta vid bilen medan 

laddningen pågår, och därmed bör laddningstiden inte överstiga 20 minuter. Den vanligaste 

metoden för snabbladdning är att direkt förse elfordonets batteri med likström, då fordonets 

interna likriktare inte tillåter det höga effektuttaget som erfordras vid snabbladdning. För 

detta krävs en extern likriktare i laddstationen som förser elfordonets batteri med effekt upp 

till 50 kW. Kraftfullare OBC-enheter som klarar likriktning upp till 43 kW är under utveckling 

vilket kommer medföra en laddningstid likvärdig den vid likströmsladdning genom externa 

likriktare. Syftet med snabbladdning är att förlänga elfordonens räckvidd vid längre resor. 

Vid snabbladdning sänks strömmen periodvis för att inte överhetta elfordonets batteri. [7]-

[8] 

2.3 Laddningskontakter 

Kontaktdon kan i laddningssynpunkt syfta på två olika delar. Det kan syfta på de kontakter 

som används för att ansluta laddkabeln till fordonet, men också på de kontakter som används 

för anslutningen mellan laddstationen och laddkabeln. En laddstation kan dock ha en fast 

anslutning till laddkabeln med exempelvis en laddningshandske, i dessa fall avser 

kontaktdonet endast anslutningen mellan fordon och laddkabel. [7] 

Idag finns en rad olika kontaktdon som är avsedda att användas för laddningen av elfordon. 

Dessa kontaktdon följer diverse standarder för både effektöverföringen och kommuni-

kationen mellan laddstationen och fordonet. Skillnaderna mellan kontakterna bestäms av 

olika variabler som innefattar tillgänglig nätspänning samt de standarder och produktkrav 

som finns bland olika fordonstillverkare. På den svenska marknaden dominerar två varianter 

av kontaktdon för växelströmsladdning och två varianter av laddningshandske för 

likströmsladdning. Vissa av dessa är äldre kontaktdon som har funnits länge på marknaden 

men som inte är att rekommendera för fordonsladdning. I Sverige är det vanligast att vid 

växelströmsladdning använda Typ 1- eller Typ 2-kontakt för anslutningen till fordonet och 

Schuko- eller Typ 2-kontakt för anslutningen till elnätet. Detta teoriavsnitt kommer att 

behandla de kontakter som är vanligast på marknaden. [7] 

2.3.1 Schuko-kontakt 

Standardiserad kontakt som tillåter enfasig hushållsel med 16 A märkström. Denna typ av 

kontakt är inte att rekommendera för laddning av elfordon, då den ger upphov till en viss 

brandrisk vid ett kontinuerligt uttag av större effekter. Kontakten innehar ej några 
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kommunikationsportar för att möjliggöra kommunikation mellan laddstation och fordon. 

För ett exempel på denna kontakt och uttag, se Figur 2.1. [7] 

 

Figur 2.1 Schuko-kontakt. Från [7]. Återgiven med tillstånd. 

2.3.2 CEE-don 

Dessa kontaktdon är i industriellt utförande, och finns för både enfas 16 A och trefas. Likt 

Schuko-kontakten saknar dessa kontakter också någon kommunikationsmöjlighet. För ett 

exempel på denna kontakt och uttag, se Figur 2.2. [7] 

 

Figur 2.2 CEE-don. Från [7]. Återgiven med tillstånd. 

2.3.3 Typ 1 

Betecknas också som Yazaki eller SAE J1772. Denna kontakt avser enfasladdning med 

strömstyrkor upp till 32 A samtidigt som kontakten också erbjuder kommunikation via ett 

signalstift. Genom att erhålla en kommunikation mellan laddstationen och fordonet kan 

laddningen ske på ett säkrare sätt. För ett exempel på denna kontakt och uttag, se Figur 2.3. 

[7] 

 

Figur 2.3 Kontaktdon Typ 1. Från [7]. Återgiven med tillstånd. 
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2.3.4 Typ 2 

Kan också kallas för Mennekes och skapades i Tyskland. Kontaktdonet är dimensionerat för 

strömmar upp till 70 A enfas eller 63 A trefas. Likt Typ 1 har denna kontakt också två 

signalstift för kommunikation mellan fordon och laddstation. Kontaktdonet är en av flera 

kontakdon som har definierats som en standard för laddning i Europa. För ett exempel på 

denna kontakt och uttag, se Figur 2.4. [7] 

 

Figur 2.4 Kontaktdon Typ 2. Från [7]. Återgiven med tillstånd. 

2.3.5 CHAdeMO 

Detta kontaktdon kommer ursprungligen från Japan och är avsedd för likströmsladdning 

upp till 50 kW, där spänning och ström kan uppgå till 500 V och 120 A. Detta medför att 

säkerhetskraven vid användning av CHAdeMO måste vara höga. Kontakten består av tio 

stift varav två av dessa leder strömmen och de resterande åtta stiften används för kommuni-

kation. Laddning med CHAdeMO lägger stor vikt på kommunikationen, ett exempel på detta 

är att laddstationen utför en rad olika tester via kommunikationsstiften innan laddning på-

börjas, som exempelvis anslutnings- och isolationstest. Laddaren skyddar batteriet från 

onödigt slitage genom att övervaka statusen och temperaturen på batteriet. När batterinivån 

har laddats upp till 80 % från fulladdat sänker laddaren effekten och skyddar då batteriet. 

Kommunikationsintervallen är på 200 ms för att säkerställa att batteriet inte laddas med för 

hög ström under laddningsförloppet som kan skada batteriet. För ett exempel på denna 

kontakt och uttag, se Figur 2.5. [7] 
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Figur 2.5 CHAdeMO-kontakt. Från [7]. Återgiven med tillstånd. 

2.3.6 Combo 2 

Denna laddningsteknik kan hantera laddning med växelström såväl som likström. Standarden 

är global och flera biltillverkare använder tekniken, den kan också kallas för CCS. Kontakt-

donet består av en kombination av två tekniker då användaren kan välja mellan att ladda via 

en Typ 2-kontakt för normal- samt semisnabbladdning eller en kontakt för snabbladdning 

med likström. Likt Typ 2 har detta kontaktdon också definierats som standard för laddning 

i Europa. För ett exempel på denna kontakt och uttag, se Figur 2.6. [7] 

 

Figur 2.6 Combo 2-kontakt. Från [7]. Återgiven med tillstånd. 

2.3.7 Kontaktdon & Laddningstyper 

Vilket kontaktdon som är lämpligast att använda varierar från fall till fall, därför har det 

sammanställts en tabell som visar vilka laddningstyper som är möjliga med de olika kontakt-

donen. För sammanställningen, se Tabell 2.1. 

  



Förstudie i installation av laddstationer för elbilar i en bostadsrättsförening 

 9 

Tabell 2.1 Sammanställning över vilka laddningstyper som är möjliga för de olika kontaktdonen. Från [7]. 
Återgiven med tillstånd. 

Laddningstyp/Kontakt Typ 1 Typ 2 Schuko CHAdeMO Combo 2 

Normalladdning X X (X)   X* 

Semisnabb AC-laddning X X  X X 

Semisnabb DC-laddning  X  X X 

Snabb AC-laddning  X  X X 

Snabb DC-laddning  X  X X 

*Combo 2-anslutningen passar även för en Typ 2-kontakt vid normalladdning 

(X) Ej rekommenderat att använda. 

2.4 Säkerhetsnivåer 

Laddningen delas in i fyra kategorier beroende på vilken säkerhetsnivå som laddnings-

metoden erhåller, dessa säkerhetsnivåer benämns som mode i tidigare nämnd rapport från 

elsäkerhetsverket, och beskriver hur elfordonet ansluts till laddningsinfrastrukturen [7]. 

2.4.1 Mode 1 

I Figur 2.7 visas den utrustning som erhåller lägst säkerhet vid laddning av elfordon, vilket 

kategoriseras som Mode 1 av elsäkerhetsverket. Strömförsörjningen kommer från ett 

standarduttag för enfas eller tresfas (Schuko eller CEE-don), vilket tillåter en strömstyrka på 

maximalt 16 A, dock rekommenderar elsäkerhetsverket att en strömstyrka på maximalt 10 A 

används för denna säkerhetsnivå. Då det inte förekommer något informationsbyte i Mode 1 

skyddar denna säkerhetsnivå varken mot överhettning eller jordfel utan förutsätter att el-

installationen är dimensionerad för detta. För att säkerställa att laddningen utförs på ett säkert 

sätt måste användaren ha kännedom om elanläggningens egenskaper. [7] 

 

 

Figur 2.7 Utrustning vid Mode 1-laddning. Från [7]. Återgiven med tillstånd. 
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2.4.2 Mode 2 

I mode 2-laddning kopplas en kontrollenhet (EVSE = Electric Vehicle Supply Equipment) 

in mellan ett standarduttag och elfordonet vars uppgift är att styra och övervaka laddningen 

genom att skicka information mellan fordonet och kontrollenheten. Denna enhet möjliggör 

laddning med en strömstyrka upp till 32 A, beroende på vilket uttag kontrollenheten ansluts 

till samt vilken kontakt anslutningen sker med. För att kunna skicka information mellan 

elfordon och kontrollenhet krävs kablar med kontakt av Typ 1 eller Typ 2. För att laddningen 

skall klassas som Mode 2 krävs det att kontrollenheten som minst kontrollerar att fordonet 

är korrekt anslutet, övervakar skyddsjord och styr till- och frånslag av strömmen. Vid felaktig 

anslutning av elfordonet kommer kontrollenheten att förhindra tillslag av strömmen. 

Uppstår det fel under laddningen kommer kontrollenheten även att avbryta laddningen 

genom frånslag av strömmen. Kontrollenheten är en liten modul som sitter på laddkabeln 

cirka 30 cm från elnätets uttag, för att förhindra mekaniskt slitage bör enheten därför läggas 

på en hylla eller hängas på ett säkert sätt (utan att slitage på kablage och anslutningar sker). 

För en beskrivning av Mode 2, se Figur 2.8. [7]  

 

Figur 2.8 Utrustning vid Mode 2-laddning. Från [7]. Återgiven med tillstånd. 

2.4.3 Mode 3  

Den säkraste nivån för laddning med växelström kallas Mode 3. Denna säkerhetsnivå möjlig-

gör laddning med strömstyrka upp till 63 A, förutsatt att bilens integrerade likriktare (OBC) 

är dimensionerad för det, vilket ger en tillräckligt hög effekt för att klassificera laddningen 

som snabbladdning. I Mode 3-laddning sker kommunikationen mellan en integrerad 

kontrollenhet (EVSE) i laddstationen och elfordonet, vars uppgift är att övervaka och styra 

laddningen under hela laddningsförloppet. För att möjliggöra informationsutbyte mellan 

laddstationen och elfordonet används en fast laddningskabel med Typ 1- eller Typ 2- kontakt. 

Likt Mode 2 skall kontrollenheten som minst kontrollera anslutningen till elfordonet, 

övervaka skyddsjorden kontinuerligt samt styra till- och frånslag av strömmen vid felaktig 

anslutning eller vid fel under laddningen. För en beskrivning av Mode 3, se Figur 2.9. [7]  
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Figur 2.9 Utrustning vid Mode 3-laddning. Från [7]. Återgiven med tillstånd. 

2.4.4 Mode 4 

I Mode 4 är laddstationen bestyckad med en integrerad likriktare som direkt förser 

elfordonets batteri med likström. Då bilbatteriet ansluts direkt mot laddningsstationen 

används inte bilens integrerade likriktare (OBC), som i vissa fall inte är dimensionerad för 

högre laddströmmar, vilket möjliggör snabbladdning av alla elfordonsmodeller. Information 

skickas mellan laddstationen och elfordonets BMS-enhet, som säkerställer att batteriet inte 

laddas med en för hög effekt. I övrigt erhåller styrenheten i laddstationen samma 

funktionalitet som Mode 3-laddning. För en beskrivning av Mode 4, se Figur 2.10. [7] 

 

Figur 2.10 Utrustning vid Mode 4-laddning. Från [7]. Återgiven med tillstånd. 

2.5  Standardiseringar 

År 2014 godkändes ett EU-direktiv som avser att fastställa en laddningsstandard för EU-

länder. Denna gemensamma standard säger att laddstationer ska som minst använda Typ 

2/Mode 3 för semisnabbladdning, och Combo 2 för snabbladdning. Denna standard utgör 

dock inte ett hinder för befintliga laddstationer som använder andra standarder, så länge varje 

laddstation som används för snabbladdning bestyckas med minst ett uttag för Combo 2 från 

2017 av driftkompatiblitetsskäl. Detta direktiv är i linje med det nordiska perspektivet på hur 

laddinfrastruktur ska standardiseras, där Danmark, Norge och Finland har uttalat sig om att 

arbeta för att bygga efter denna standard. [9] 

2.6 Statliga styrmedel 

Klimatklivet är ett investeringsstöd vars syfte är att ge incitament till åtgärder som minskar 

utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser. Exempelvis kan investeringsstödet 

ansökas vid nybyggnation av laddinfrastruktur för elfordon, biogasanläggningar eller vid byte 

av bränsle till värmeanläggning från fossil olja till biobränsle. Stödet ges bland annat till 

landsting, kommuner, organisationer, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, 
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bostadsrättsföreningar. Investeringsstödet ges inte till privatpersoner eller enkla bolag. 

Ansökan om investeringsstöd från klimatklivet bedöms av Naturvårdsverket, om kriterierna 

uppfyllts ges stödet i form av en procentuell andel av investeringskostnaden för åtgärden. De 

generella kriterierna för att åtgärden skall vara stödberättigad är att åtgärden är mer ambitiös, 

ur ekologiskt perspektiv, än vad lagen kräver. Vidare skall åtgärden ej vara lönsam utan 

investeringsstöd för att åtgärden skall bedömas som stödberättigad. Stöd ges inte heller till 

åtgärder som omfattas av ekonomiska eller politiska styrmedel, exempelvis handel med 

elcertifikat eller åtgärder som måste utföras för att efterleva gällande lagkrav. [2] 

För att nybyggnation av laddstationer för elfordon skall vara stödberättigat ställs ytterligare 

krav på dess utförande.  

• Laddstationens elförbrukning kan mätas och debiteras. 

• Laddstationen skall utrustas med Typ 2 uttag och anslutningsdon eller alternativt 

uttag av typ Combo 2. 

• Om laddstationen är tillgänglig för allmänheten skall den utrustas på ett sådant sätt 

att information om stationen kan förmedlas i realtid. 

• Om laddstationen är tillgänglig för allmänheten skall dess placering bidra till en 

funktionell fördelning av laddstationer i området. 

Den procentuella andelen varierar beroende på åtgärd som stödet sökts för, vanligtvis uppgår 

stödet till 50 % av investeringskostnaden. Vidare ges inte stöd till laddstationer som install-

eras i privata hushåll eller laddstationer som inte är avsedda för laddning av elfordon [2].  
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3 Ledningsdimensionering 

För att säkerställa att en anläggning erhåller en tillfredställande nivå av drift- och person-

säkerhet ska ledningar dimensioneras utefter gällande regler och krav i standarder och 

föreskrifter. Enligt starkströmsföreskrifterna ska ledare och kablar vara dimensionerade så 

att ”de under normala driftförhållanden inte antar skadlig temperatur eller skadas av termiska 

och normalt inte heller av mekaniska påkänningar vid kortslutning” [10]. Vidare konstaterar 

föreskrifterna att vid jordslutning mellan fasledare och jord-, skydds- eller PEN-ledare ska 

en anläggning vara i sådant utförande att den bortkopplas enligt kraven för utlösningsvillkor. 

Ledningsdimensioneringen är således av särskild vikt vid utbyggnad eller ombyggnad av en 

befintlig elanläggning, då en potentiell effektökning kan medföra att ledningar behöver 

dimensioneras upp. [10] 

3.1 Termisk dimensionering 

För att undvika att isolermaterialet i kablarna utsätts för skadlig temperatur är det viktigt att 

ta hänsyn till drifttemperaturen hos ledarna vid normalt driftförhållande. Drifttemperaturen 

i ledarna beror främst på två faktorer, effektutvecklingen i kabeln samt den termiska lednings-

förmågan i kabeln och dess omgivning. Dessa faktorer sätter en gräns på hur mycket kabeln 

kan belastas, för att denna gräns inte överskrids finns det enligt SS 424 14 24 två villkor att 

utgå från [11] 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 (2.1) 

𝐼2 ≤ 1,45 ∙ 𝐼𝑧 (2.2) 

𝐼𝑏  är belastningsströmmen som förväntas flöda genom kabeln. 𝐼𝑛  är överlastskyddets 

märkström. 𝐼𝑧 är strömvärdet kabeln kan belastas med utan att skadlig temperatur uppstår. 

I2 är strömvärdet som medför en säker funktion hos överlastskyddet. I dessa villkor framgår 

det att belastningsströmmen inte skall medföra utlösning av överlastskyddet samt att 

överlastskyddet skall lösa ut innan det tillåtna gränsvärdet för kabeln uppnåtts. I de fall då 

neutralledarens area är mindre än fasledarnas area medför detta ett lägre strömvärde som 

neutralledaren kan belastas med och då är det viktigt att överströmsdetekteringen 

automatiskt frånkopplar strömmen innan den överstiger neutralledarens belastningsförmåga. 

Det är även viktigt då det förekommer övertoner i kretsen som alstrar en ström högre än 

neutralledarens belastningsförmåga.  

Det är även viktigt att dimensionera elanläggningen så att dess kablage tål den strömvärme-

puls, även kallad 𝑖2𝑡 som kortslutningsskyddet släpper igenom. Denna puls uppkommer vid 

onormala driftförhållanden, exempelvis vid kortslutning, och kan medföra mekaniska och 

termiska påkänningar till följd av de krafter som uppkommer vid höga strömmar. [11] 

3.2 Utlösningsvillkor 

När en kabel ska dimensioneras är det viktigt att ta hänsyn till utlösningsvillkoret. Detta 

innebär att kortslutning eller jordslutning ska medföra strömbrytning oavsett var det inträffar 
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i ett lågspänningsnät. Utlösningsvillkoret bestämmer kriterierna som behöver uppfyllas för 

själva brytningen, detta kan variera beroende på anläggningens utförande och ändamål. 

Exempelvis ska frånkopplingstiden för servis- och huvudledningar maximalt uppgå till fem 

sekunder, för gruppledningar med uttag för anslutning av flyttbar materiel får utlösningstiden 

max vara 0,4 sekunder enligt standarder. [12] 

För att kontrollera att utlösningsvillkoret uppfylls behöver minsta möjliga felström beräknas, 

detta för att säkerställa att anläggningen kan frånkopplas om felströmmen uppstår. Minsta 

möjliga felström uppstår vid kabelsektionens maximala längd från brytarens perspektiv. Den 

minsta möjliga felströmmen är beroende på om anläggningen är utrustad med jordfels-

brytare. Om anläggningen ej är utrustad med detta så dimensioneras utlösningsvillkoret efter 

enfasig jordslutning, om anläggningen är utrustad med jordfelsbrytare kan utlösningsvillkoret 

dimensioneras efter tvåfasig kortslutning, vilket tillåter högre ledningsimpedans och således 

en längre maximal ledningslängd. Det är av särskilt intresse i detta arbete att utlösnings-

villkoret uppfylls då det bestämmer den maximala ledningslängden om nya ledningar behöver 

förläggas, och ser till att brytförmåga finns för den nya installationen. 

3.3 Lastbalanseringssystem & Smart laddning 

Vid laddning av flera bilar samtidigt kan det utgöra en risk för överlast i elnätet på lokalnivå, 

beroende på aspekter såsom nätstyrka, tillgänglig effekt och belastning. Stora belastnings-

variationer kan bli problematiskt för elnätet. Exempelvis om en anläggning består av en stor 

uppsättning laddstationer men också av industriella maskiner, om laddstationerna då laddar 

alla fordon med full effekt kan det då skapa problem om den övriga delen av anläggningen 

också börjar användas, exempelvis på morgonen. Dessa problem kan manifestera sig i värsta 

fall som spänningsbortfall i nätet vid för hög överlast. [15]-[17] 

Beroende på scenariot kan det då vara lämpligt att använda ett lastbalanseringssystem för 

anläggningen. Systemet grundar sig på att skapa och upprätthålla kommunikation med 

laddstationerna, som i sin tur har kommunikation med fordonen. Systemet kan då säkerställa 

att till exempel en anläggnings industriella maskiner prioriteras över laddstationerna genom 

att fördela effekten utöver de olika belastningarna. Denna balanseringslösning kan givetvis 

också avgränsas till att enbart hantera balanseringen för laddstationerna, då kan systemet 

fördela laddningskapaciteten mellan de olika fordonen för att få ut den mest optimala 

laddningen. Detta sker genom att beräkna den tillgängliga effekten utifrån huvudsäkringens 

dimensioner och sedan jämföra detta mot det momentana effektuttaget. [15]-[17] 

Balanseringen kan ske genom olika metoder och på olika nivåer beroende på användarnas 

behov, och kan ske med statiska eller mer dynamiska lösningar. Exempelvis genom att 

fördela laddningskapaciteten ekvivalent mellan laddstationerna, men kan också ske mer 

dynamiskt genom att fördela mer effekt över stationerna som laddar fordon med låg 

batterinivå och prioritera dessa. Lastbalanseringen kan också ske utefter en prioritering av 

specifika laddstationer. Metoden prioriterar då alltid vissa särskilda laddstationer, och kan 
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därmed fördela mer effekt till dessa, detta är fördelaktigt om vissa fordon behöver komma 

iväg snabbt på viktiga uppdrag. [15]-[17] 

Smart laddning sker genom smarta laddningslösningar och lastbalanseringssystem. Dessa 

laddstationer kan ha olika funktioner för att hantera övervakning och styrning av effekten 

samt debitering. Detta kan exempelvis ske genom att laddstationerna kopplas upp mot en 

webbportal där användare kan övervaka och styra sitt laddningsnät. Det finns även appar för 

mobiler där användare får kontroll över sin laddning och kan bevaka laddningen utan att vara 

vid en dator eller på plats vid laddningen, vilket ökar flexibiliteten. Dessutom finns det 

möjlighet att använda RFID-taggar för att administrera användare till laddningsnätet. För 

bostadsrättsföreningar finns det möjlighet att koppla upp laddstationerna till 

fastighetssystemet, vilket gör att debiteringen kan ske via hyresavin, vilket kan vara av särskilt 

intresse för detta projekt. [15]-[17] 
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4 Förslag till elbilsladdning vid Brf Silvertärnan 

Arbetet har resulterat i framtagandet av en teknisk dimensionering och en ekonomisk 

kalkylering som utgör det beslutsunderlag som denna förprojektering syftar till att uppge.       

I detta avsnitt presenteras resultaten ur tekniska och ekonomiska perspektiv. 

4.1 Förutsättningar 

För att utföra projekteringen och den tekniska dimensioneringen krävs det en undersökning 

i de förutsättningarna som kommer ligga till grund för vidare arbete. Detta avsnitt presenterar 

de förutsättningar som togs fram, vilket består av områdesbeskrivning, tekniska 

förutsättningar samt en undersökning kring anläggningens nuvarande elabonnemang. I 

projekteringen har det formulerats fram 3 olika utbyggnadsscenarion som projekteringen 

sedan har utgått ifrån. Det första scenariot har den lägsta utbyggnadsgraden på 6 

laddstationer, detta antal valdes för att det ansågs rimligt som ett lägsta scenario för att 

motivera en utbyggnad samt för att det underlättar vid fasbalanseringen under 

installationsförloppet. Det andra scenariot består av 33 laddstationer, detta antal valdes 

utefter den beräknade tillgängliga effekten som visar att 33 laddstationer är det maximala 

antalet som kan byggas ut utan att kräva stora mängder extraarbete, som exempelvis att gräva 

upp och byta ut de befintliga huvudmatningarna, vilket ansågs vara en onödig kostnad i 

dagsläget. Det tredje och sista scenariot är baserat på en full utbyggnad av alla 148 

laddstationer. 

4.1.1 Områdesbeskrivning 

Fastigheten Silvertärnan 1 är belägen i området Sandhem i östra Trollhättan. Området består 

av 13 bostadshus med två våningar och totalt 148 bostäder. Till dessa bostäder finns det 

också tillhörande kallgarage med totalt 148 platser som är fördelade utöver tre grupperingar, 

det finns också gästparkeringar utöver dessa garage. Förutom bostadshusen finns det även 

flertalet mindre byggnader som utgörs av förråd, expedition, hobbyrum, festlokaler, och 

elrum. För en översikt över området, se Figur 4.1. 
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Figur 4.1 Översiktsbild över fastigheten Silvertärnan 1. 

 

  



Förstudie i installation av laddstationer för elbilar i en bostadsrättsförening 

 18 

4.1.2 Befintlig matning av garagelängornas elanläggningar 

Anläggningen är belägen i tre separata sammansättningar garage. Garagen är bestyckade med 

belysning som består av en armatur med glödlampa samt ett enfas motorvärmaruttag per 

garageplats. Anläggningen matas från en närliggande undercentral där belysningsgruppen är 

separerad från gruppen för motorvärmaruttag. Motorvärmaruttagen är vanligtvis placerade i 

totalt sex stycken per 10 A säkringsgrupp, de matande ledarna består av 1,5 mm2 

kopparledare. Undercentralerna matas i sin tur av en närliggande huvudcentral med 16 mm2 

kopparledare. Slutligen matas dessa huvudcentraler från en fördelningscentral som är belägen 

i ett elrum nära bostadsområdets centrum och utgör också överlämningspunkten för 

anläggningen mellan nätägaren Trollhättans Energi och abonnenten Silvertärnan 1. Huvud-

matningarna är markförlagda i rör består av två stycken AKKJ 3x50/15 och en AKKJ 

3x70/21. Dessa är avsäkrade med 80 A, 100 A respektive 80 A. För en översikt över den 

befintliga elanläggningen, se Figur 4.2.  
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Figur 4.2 Översiktlig ritning över den befintliga elanläggningen.  

Dimensioneringsunderlag har tagits fram för den befintliga anläggningen utifrån gällande 

standard SS 424 14 24 [11]. Först undersöktes det vilken säkring som centralerna var 

avsäkrade med, detta jämfördes med Tabell 1 i standarden för att få det minsta tillåtna 

strömvärdet (𝐼𝑧) som därefter jämfördes med kabelns strömvärde (även kallat belastnings-

tålighet) för att undersöka hur mycket av kabelns belastningspotential som utnyttjades. Detta 

gav en tydligare bild av hur och var anläggningen kan dimensioneras upp, specifikt då vilka 

kablar som kunde avsäkras högre. Slutligen har dessa värden sammanställts och förts in i 

Tabell 4.1 och sedan jämförts med Tabell 4.2. 
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Tabell 4.1 Sammanställning av dimensioneringsunderlag för huvudmatningarna. [11] 

60+Huvudmatning (från elrum till 

huvudcentral i garage) 

Kabel (förlagt i rör) Säkring 

(In) 

Strömvärde(

Iz) 

Minsta 

tillåtna Iz 

D1B1 AKKJ 3x70/21 80 A 138 A 88 A 

D1C1 AKKJ 3x50/15 80 A 111 A 88 A 

D1D1 AKKJ 3x50/15  100 A 111 A 110 A 

I tabellen används beteckningarna 𝐼𝑛 för den befintliga säkringsstorleken samt 𝐼𝑧 vars 

strömvärde representerar den belastningstålighet som kabeln innehar. Belastningståligheten 

bestämmer vad kabeln max kan tåla i strömvärde, värdet är alltså vilken ström kabeln max 

får föra i sin nuvarande installation. Detta värde hämtas utifrån nominella strömvärden som 

är framtagna med hänsyn till förläggningstyp, omgivningstemperatur och inverkan av närlig-

gande kablar. Det nominella strömvärdet för kablarna hämtades för förläggningssätt D1 ur 

tabell A.3. Minsta tillåtna 𝐼𝑧 bestämmer vid vilken gräns säkringen säkerställer att den har en 

tillräckligt snabb utlösningstid för att utgöra ett överlastskydd och hämtades ur tabell 1. 

Strömvärdena hämtades vid markresistiviteten 1 K*m/W då kablarna är förlagda i svensk 

mark. [11] 

En matning måste alltså ha ett strömvärde som överstiger det minsta tillåtna strömvärdet för 

den kabeln. Om detta strömvärde är tillräckligt högt kan det också finnas utrymme för att 

öka säkringsstorleken och därmed öppna upp möjligheten att belasta kabeln ytterligare utan 

att behöva ersätta kabeln. 

Tabell 4.2 Sambandet mellan säkringens märkström och ledarens strömvärde när säkringen utgör överlastskydd. 
[11] 

Säkringens märkström (A) Minsta strömvärde Iz för ledaren (A) 

63 70 

80 88 

100 110 

125 138 

160 177 

Genom att studera informationen från tabellerna ovan kan slutsatsen dras att en av 

matningarnas säkring, för huvudcentral D1D1, redan är maximalt dimensionerad utifrån 

denna standard och kan således inte dimensioneras upp utan att även förlägga en ny kabel 

med större dimensioner. De resterande matningarna har möjlighet att hantera en ökad 

belastning då de innehar en större marginal mellan säkring 𝐼𝑛 och strömvärde 𝐼𝑧. D1C1 visar 

att den potentiellt kan avsäkras till 100 A precis som D1D1 som har en likadan kabel men 
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med en högre säkring, D1B1 matas med en grövre kabel än de övriga två och kan således 

säkras upp till 125 A och fortfarande uppfylla överlastskyddets funktion.  

Vidare undersöktes ifall kablaget och säkringarna var dimensionerade för att klara den 

strömvärmepuls som uppkommer vid onormala driftförhållanden, resultatet presenteras i 

Tabell 4.3. 

Tabell 4.3 Genomsläppt energi och kablagets tolerans vid onormala driftförhållanden. [18]-[19] 

Kabeltyp Säkringsstorlek [A] Strömvärmepuls 

tolerans [A2s] 

Genomsläppt energi 

[A2s] 

AKKJ 3x50/15 80 14000000 400000 

AKKJ 3x50/15 100 14000000 600000 

AKKJ 3x70/21 80 28000000 400000 

I tabellen framgår det att kablaget tål ett värde på strömvärmepuls som med en god marginal 

överstiger den av säkringen genomsläppta energin. Ur datablad hämtad från tillverkare fram-

går det att den genomsläppta energin kommer uppgå till cirka 100000 A2s vid eventuell 

uppgradering av säkringsstorleken till 125 A vilket understiger toleransnivån för genomsläppt 

energi för samtliga kablar [18]. Vid uppgradering av säkringsstorlek kommer inte den av 

säkringen genomsläppta energin vid onormalt driftförhållande utgöra den dimensionerande 

faktorn i detta fall. 

Samtliga installationer behöver byggas ut efter huvudcentralerna, detta då varje 10 A 

säkringsgrupp matar sex stycken motorvärmaruttag. Vilket innebär att den befintliga 

säkringsstorleken samt kabeln inte lämnar utrymme till utbyggnation då laddstationerna 

belastar ledningen med ytterligare 16 A. 

4.1.3 Tillgänglig effekt i huvudcentraler 

Det nuvarande effektuttaget för de olika huvudcentralerna beräknades enligt ekvation 4.1 

och betecknas 𝑃𝑔𝑎𝑟 . 𝑃𝑚𝑜𝑡  och 𝑃𝑏𝑒𝑙  utgör de olika effekterna för motorvärmare respektive 

belysning, 𝑛𝑔𝑎𝑟 betecknar antalet garage. En motorvärmares effekt antas vara cirka 400-600 

watt, för att ge marginal förutsattes det att samtliga motorvärmares effekt var 600 watt [20]. 

Antalet garage för respektive huvudcentral är 60 på D1B1, 42 på D1C1, och 46 på D1D1. 

Den nuvarande belysningens effekt är 60 watt per armatur. För att ge marginal används ingen 

sammanlagringsfaktor. 

𝑃𝑔𝑎𝑟 ≈ 𝑃𝑚𝑜𝑡 ∙ 𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑃𝑏𝑒𝑙 ∙ 𝑛𝑔𝑎𝑟 (4.1) 

Den tillgängliga effekt som huvudcentralerna har att tillgå utan att förlägga nya huvudmat-

ningskablar med en grövre kabelarea beräknades enligt ekvation 4.2 och benämns 𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙 . Där 

𝐼𝑛 är märkströmmen på de befintliga säkringarna till matningskablarna, se Tabell 4.4, och 𝑈ℎ 

är huvudspänningen 400 V.  
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𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙 ≈ 𝐼𝑛 ∙ 𝑈ℎ ∙ √3 −  𝑃𝑔𝑎𝑟  (4.2) 

För att avgöra hur många laddstationer, benämnt 𝑛𝑙𝑎𝑑𝑑 , som vardera huvudcentral kan 

belastas med användes ekvation 4.3. En enskild laddstations effekt kallas nedan för 𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑 

och antas vara 3,7 kW, då detta är den högsta effekten som används vid normalladdning, 

vilket ger marginal för beräkningen av antalet laddstationer som det finns tillgänglig effekt 

för. 

𝑛𝑙𝑎𝑑𝑑 ≈
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑
  (4.3) 

Resultatet av beräkningarna från ekvation 4.2 samt 4.3 sammanfattas i Tabell 4.4. 

Tabell 4.4 Sammanställning av effektberäkningar och installationsmöjligheter per huvudcentral. Värdena som är 
skrivna inom parentes utgör de nya värdena efter uppsäkring. 

Huvudcentral Säkringsstorlek  Nuvarande 

effekt  

Tillgänglig effekt  Antal 

laddstationer  

D1B1 80 A (125 A) 39,6 kW 15,8 kW(47 kW) 4 (12) 

D1C1 80 A (100 A) 27,7 kW 27,7 kW (41,5 kW) 7 (11) 

D1D1 100 A 30,4 kW 38,9 kW 10 

Totalt - 97,7 kW 82,4 kW (127,4 kW) 21 (33) 

Utan ett utbyte av matande kraftkablar eller uppgradering av säkringar finns det en total 

tillgänglig effekt på 82,4 kW och då ett utrymme för 21 laddstationer. Vid en uppsäkring till 

125 A säkringar för matningskabeln som går till huvudcentralen D1B1 samt uppsäkring till 

100 A säkringar för matningskabeln som går till D1C1 uppgår den totala tillgängliga effekten 

till 127,4 kW och då ett utrymme för 33 laddstationer. 

4.1.4 Uppgradering av elabonnemang 

Den aktuella anläggningen faller under ett separat elabonnemang från bostäderna. Under 

denna mätarsäkring ingår kraftförsörjningen till anläggningens övriga belastningar såsom 

garage, förråd, tvättstuga, utomhusbelysning och övriga lokaler som ingår i bostadsområdet. 

Eftersom dessa belastningar inte är lägenheter, har ingen sammanlagring använts. 

För att bedöma hur hög effekt, benämnd 𝑃𝑚ä𝑡, mätarssäkringen tillåter användes ekvation 

4.4. Mätarsäkringens storlek, 𝐼𝑛, var i nuläget 125 A. 

𝑃𝑚ä𝑡 ≈ 𝐼𝑛 ∙ 𝑈ℎ ∙ √3 (4.4) 

Därefter beräknades det nuvarande genomsnittliga effektuttaget genom att dividera den 

årliga energiförbrukningen i kWh, kallad 𝐸å𝑟, med antalet timmar per år, 𝑡å𝑟, enligt ekvation 

4.5. Den årliga energiförbrukningen hämtades från elfakturor där det året med högst energi-

förbrukning valdes. Det nuvarande genomsnittliga effektuttaget benämns 𝑃𝑛𝑢𝑣. Den 

nuvarande årliga energiförbrukningen uppgick till cirka 165 MWh. 
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𝑃𝑛𝑢𝑣 ≈
𝐸å𝑟

𝑡å𝑟
  (4.5) 

Sedan beräknades effektökningen för de olika utbyggnadsscenarierna enligt ekvation 4.6. De 

olika scenarierna var utbyggnation av 6, 33 samt 148 laddstationer och benämns 𝑛𝑙𝑎𝑑𝑑  . 𝑃𝑢𝑡 

beskriver det utökade effektuttaget vid utbyggnation av laddstationer. 𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑 betecknar 

effektuttaget per laddstation, vilket som tidigare nämnt uppgår till 3,7 kW. 

𝑃𝑢𝑡 ≈ 𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑 ∙ 𝑛𝑙𝑎𝑑𝑑  (4.6) 

När den utökade effekten beräknats summerades den med det nuvarande effektuttaget och 

resultatet blev det projicerade effektuttaget, 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗, se ekvation 4.7. 

 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗 ≈ 𝑃𝑛𝑢𝑣 + 𝑃𝑢𝑡 (4.7) 

Den projicerade strömmen vid utbyggnation beräknades sedan enligt ekvation 4.8 och 

betecknas 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑗.  

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑗 ≈
𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗

𝑈ℎ∙√3
 (4.8) 

Resultatet av beräkningarna sammanställs i Tabell 4.5. 𝐼𝑛 betecknar märkströmmen som 

mätarsäkringen behöver uppgraderas till vid de olika utbyggnadsscenarierna. 

Tabell 4.5 Sammanställning av beräkningar för mätarsäkring 

Scenario 𝑃𝑢𝑡 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑗 𝐼𝑛 

6 laddstationer 22,2 kW 41 kW 59 A Befintlig säkring 

33 laddstationer 122,1 kW 140,9 kW 203 A 250 A 

148 laddstationer 547,6 kW 566,4 kW 817 A 1000 A 

I det första scenariot, utbyggnad av 6 laddstationer, faller den projicerade strömmen inom 

den befintliga mätarsäkringens märkström varpå ingen uppsäkring behöver utföras. Vid 

utbyggnation av 33 laddstationer kommer den projicerade strömmen bli 203 A vilket 

överstiger den nuvarande mätarsäkringens märkström vilket medför att huvudsäkringen 

behöver uppgraderas till 250 A om inget lastbalanseringsystem används. I det sista 

utbyggnadsscenariot beräknas det projicerade strömmen uppgå till 817 A vilket medför att 

mätarsäkringen behöver uppgraderas. Den närmsta säkringsstorleken till den projicerade 

strömmen vid utbyggnation av 148 laddstationer är 1000 A.  
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4.2 Scenario 1 – Låg utbyggnadsgrad 

Detta scenario utgår från att utbyggnadsgraden är låg, där 6 laddstationer ska installeras i en 

garagelänga vars matning hamnar under huvudcentral D1C1. Matningen till huvudcentralen 

behöver varken bytas ut eller uppsäkras då den tillgängliga effekten överstiger den utökade 

effekten laddningsstationerna belastar nätet med, se avsnitt 4.1.3. Inom detta scenario har 

det även tagits fram två olika förslag på hur installationen mer detaljerat kan utföras. 

 

Det första förslaget syftar till att underlätta installationen genom att fördela de 6 

laddstationerna på två femledarkablar och på så sätt minska antalet utgående kablar och därav 

undvika att behöva montera en kabelstege. Dessutom är det fördelaktigt att vid strömavbrott 

på en av matarkablarna ändå kunna förse hälften av laddstationerna. Varje laddstation matas 

enfasigt via en gruppsäkring på 16 A och kablaget dimensioneras därefter. Två matningar 

dras ut där matningen består av PEX-isolerade FR-N1XV 5G2,5 kablar vilket säkerställer att 

kablagets strömvärde uppnår det av säkringens minsta tillåtna strömvärde på 18 A. Dessa 

matarkablar dras till kopplingsdosor där de sedan skarvas ihop med en FR-N1XV 5G1,5 som 

kopplas enfasigt till respektive laddstation. Femledare användes endast för att säkerställa att 

viss möjlighet finns till att utnyttja trefas i framtiden. 

För att säkerställa att god selektivitet erhålls samt att anläggningen innehar ett heltäckande 

överströmsskydd ska sådant skydd också finnas inbyggt i laddstationerna för att skydda de 

från kopplingsdosans utgående kablar som ansluts till laddstationerna. 

För att dimensionera anläggningen hämtas data hos gällande standard, SS 424 14 24. Först 

görs bedömningen av vilken säkringsstorlek som ska användas, därefter jämförs säkrings-

storleken med Tabell 1 i standarden för att få fram vilket det minsta tillåtna strömvärdet (𝐼𝑧) 

som kabeln måste ha, detta kallas även för belastningstålighet. Därefter hämtades 

korrektionsfaktorn från Tabell A.9, för att korrigera för närliggande kablar på vägg. Slutligen 

hämtas strömvärdet för kablarna som är baserat på kabelns typ och förläggningssätt, som i 

detta fall var ifrån Tabell A.1. Denna metodik användes för dimensioneringen för samtliga 

scenarion där värden har presenterats, dock har vissa värden hämtats från olika tabeller 

beroende på förläggningssätt. [11] 

4.3 Scenario 2 – Medelhög utbyggnadsgrad 

I detta scenario byggs garagelängorna ut med 33 laddstationer, denna utbyggnation kräver på 

grund av en begränsad tillgänglig effekt att laddstationernas installation fördelas utöver de 

tre olika huvudcentralernas matning. Denna installation kommer inte att kräva att de från 

fördelningscentralen utgående matningskablarna för de respektive huvudcentralerna byts ut 

mot grövre kablar, men säkringsstorleken behöver uppgraderas för två av dessa kablar, 

nämligen D1B1 samt D1C1. Dessutom behöver nya undercentraler samt tillhörande 

utgående kablage till laddstationerna från dessa installeras då det saknas utrymme till nya 

grupper i samtliga undercentraler. Detta scenario skall byggas ut med en tillhörande 
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lastbalansering, vilket medför att det inte finns en aktuell sammanlagringsfaktor som ska 

användas vid beräkning. Istället har sammanlagringsfaktor 1 används, som enligt gällande 

standard ska användas vid dimensionering utan lastbalansering [12]. 

Förslagsvis bör dessa undercentraler vara i utförande som ett fasadskåp för att underlätta 

åtkomst och installation. För att minska kostnaden för kablage samt installationskostnad 

matas tre laddstationer på tre 16 A säkringsgrupper via en FR-N1XV 5G2,5, där varje 

laddstation är enfasigt uppkopplad och faserna roteras mellan varje uppkoppling för att få 

en fasbalans. För att underlätta installationen samt sänka korrektionsfaktorn vid den termiska 

dimensioneringen bör de förläggas på kabelstegar. Denna förläggning ger som minst ett 

strömvärde på 23 A vid förläggning av nio eller fler tätt liggande kablar, vilket överstiger det 

minst tillåtna strömvärdet för en 16 A säkring [11]. Varje laddstation matas via en FR-N1XV 

5G1,5 som är kopplad till den större kabeln via en kopplingsdosa. Även i detta scenario 

förutsätter installationen att det finns överströmsskydd inbyggda i laddstationerna.  

4.4 Scenario 3 – Hög utbyggnadsgrad  

Scenariot innebär en full utbyggnad av laddstationer på alla 148 garageplatser, i samma 

utförande som beskrevs i tidigare scenariot ovan. För detta scenario behöver matande kablar 

till huvudcentralerna bytas ut, säkringsstorlekar behöver uppgraderas, nya undercentraler 

behöver byggas samt tillhörande utgående kablage till dessa. Detta scenario skall byggas ut 

med en tillhörande lastbalansering, vilket medför att det inte finns en aktuell 

sammanlagringsfaktor som ska användas vid beräkning. Istället har sammanlagringsfaktor 1 

används, som enligt gällande standard ska användas vid dimensionering utan lastbalansering 

[12]. 

Belastningsströmmen för fullständig utbyggnad av en garagelänga beräknades enligt 

ekvationen nedan. 

 𝐼𝑏 ≈
𝑃𝑔𝑎𝑟+(𝑛𝑔𝑎𝑟 ∙ 𝑃𝑙𝑎𝑑𝑑)

𝑈ℎ∙√3
 (4.9) 

Där 𝑃𝑔𝑎𝑟 utgör det maximala effektuttaget från belysning och motorvärmare i watt och 𝐼𝑏 

utgör belastningsströmmen vid fullständig utbyggnad av garagelängorna. Som tidigare nämnt 

är finns det 42, 46 samt 60 garage per huvudcentral och betecknas  𝑛𝑔𝑎𝑟 i ekvation 4.9. 

Värdena från beräkningarna sammanställs i Tabell 4.6. 

Tabell 4.6 Belastningsströmmar till huvudcentraler 

Huvudcentral Belastningsström Märkström säkring 

D1B1 378 A 400 A 

D1C1 264 A 315 A 

D1D1 289 A 315 A 
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För att klara den ökade belastningen måste säkringarna därför uppgraderas till 400 A för 

matningskabeln till D1B1, vilket medför ett lägsta tillåtet strömvärde på kabeln på 441 A. 

För att det nya kablaget skall uppnå ett tillräckligt högt strömvärde för denna ström bör en 

3x300 mm2 PEX isolerad kabel förläggas direkt i mark [11]. Matande kablar till garage-

längorna vid D1B1 kommer belastas med en ström på 400 A  

Matningskabeln till D1C1 kommer belastas med en ström på 264 A. Säkringsstorleken måste 

därför uppgraderas till 315 A vilket medför att det lägsta tillåtna strömvärdet på den nya 

kabeln behöver vara 348 A. För att uppnå detta strömvärde bör då en 3x185 mm2 PEX kabel 

förläggas direkt i mark till D1C1. [11] 

För matningen till D1D1 kommer kabeln belastas med en ström på 289 A enligt vilket 

medför att säkringarna måste uppgraderas till 315 A säkringar. Det lägsta tillåtna strömvärdet 

på utgående kabel blir då 348 A som tidigare nämnt. För att uppnå detta strömvärde bör 

även här en 3x185 mm2 PEX isolerad kabel förläggas direkt i mark. [11] 

Kabelareorna för de nya kablarna kan komma att kräva att tre nya kabelskåp installeras för 

att ge utrymme för dessa. Likt föregående utbyggnadsscenario behöver nya undercentraler 

byggas för att ge plats åt de nya säkringsgrupperna samt utgående kablage från respektive 

säkringsgrupper behöver installeras. För att få plats med kablarna som matar laddstationerna 

behöver kabelstegar monteras under taket. På grund av den förhöjda strömmen som uppstår 

vid utbyggnation av 148 stycken laddstationer kommer elabonnemanget behöva uppgraderas 

till en större mätarsäkring och grövre serviskabel eller eventuellt anslutas till 

mellanspänningsnätet då effekten ligger på gränsen för det som vanligtvis brukas tas ut från 

lågspänningsnätet. Eventuellt skulle fördelningscentralen behöva byggas om för att klara av 

den förhöjda strömmen som detta scenario medför.  

4.5 Entreprenörer & Leverantörer 

Under arbetets gång har entreprenörer och leverantörer kontaktats för att ta fram kostnads-

underlag för kalkyleringen. Totalt har 8 företag kontaktats där samtliga aktörer valde att bidra 

med underlag. 3 av dessa företag har valts att ta med i förprojekteringen för att på grund utav 

att underlaget som företagen bistod med varierade i mängd information, kvaliteten på denna 

samt inlämningstid. Följande avsnitt beskriver vad företagen hade att erbjuda 

bostadsrättsföreningen. Samtliga laddstationer som föreslås i följande avsnitt kräver 

nätanslutning till internet för kommunikation, övervakning och styrning, för att detta ska 

vara möjligt behöver då en trådbunden eller trådlös accesspunkt installeras för 

laddstationerna. 
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4.5.1 Chargestorm 

Chargestorm är både leverantör och entreprenör som erbjuder helhetslösningar för kunder 

med sina egenproducerade laddstolpar och laddboxar med både semisnabb- och 

normalladdning. Entreprenören riktar sig till både företag, bostadsrättsföreningar och 

privatpersoner. installationsmomentet utförs inte av Chargestorm själva, detta sker istället 

med hjälp av deras samarbetspartners runtom i landet. Förutom själva hårdvaran erbjuder 

Chargestorm en lastbalanseringstjänst och en kundportal. Lastbalanseringen kallas Nanogrid 

och är kapabel att hantera både laddningsanläggningen i sig samt tillhörande anläggning 

såsom hissar och belysning. Systemet ställs in för det lokala elnätet och sänker eller stänger 

av laddströmmen vid risk för överbelastning, dessutom kan objekt i anläggningen väljas att 

prioriteras. Kundportalen som Chargestorm erbjuder heter Chargeportal, och är en 

molnbaserad webbtjänst. Denna tjänst ger tillgång till en övervakning och styrning av 

uttagen, felrapportering och supportverktyg samt användaradministration, ChargePortal kan 

uppdateras på distans. Inloggning sker via RFID-tagg. En app för mobilen kommer också 

släppas under våren 2018 som ger användare möjlighet att övervaka och styra sina uttag. [21] 

Chargestorm erbjuder två olika laddstationer som är lämpliga för denna förprojektering. 

EVA Protected och EVA Connected. Dessa väggboxar kan levereras med en laddeffekt från 

1,4 kW (upp till 16 A enfas) till 22 kW (32 A trefas) och innehar både jordfelsbrytare och 

överlastsskydd samt Typ 2-anslutning i antingen fast eller löstagbart utförande. För denna 

anläggning är det aktuellt att laddstationen har en enfasig effekt på 3,7 kW 16 A, vilket båda 

alternativ klarar av. Båda laddstationer uppfyller dessutom Klimatklivets krav.  [22] 

Det som främst skiljer de olika alternativen åt är att EVA Connected har möjlighet för last-

balansering, är uppkopplingsbart mot ChargePortal, ger möjlighet för dubbla uttag eller 

kablar samt att den tillåter appstyrning och inloggning via RFID-tagg. På grund av sina 

olikheter är EVA Protected och EVA Connected lämpade för olika utbyggnadsscenarion i 

denna förprojektering. Protected är mer lämpad för Scenario 1 då detta är baserat på en låg 

utbyggnadsgrad och har därför inte samma behov av lastbalansering och kundportal. Vid det 

andra utbyggnadsscenario är Connected ett mer lämpligt val, då anläggningen behöver 

hantera en större last och fler användare vilket ställer högre krav på lastbalansering och en 

kundportal. Detta eftersom lastbalansering behövs för att möjligen kunna undvika att behöva 

uppgradera abonnemanget för fastigheten, som i sin tur skulle öka kostnaderna. Kostnads-

beräkningen har därför skett utefter denna lämplighetsfaktor, där Protected har använts i 

kostnaden för Scenario 1, och Connected har använts för Scenario 2. [22] 

4.5.2 EFUEL 

Företaget EFUEL är en konsultativ grossist som erbjuder helhetslösningar för kunder med 

sina egenproducerade laddstolpar och laddboxar med både snabb- och normalladdning. 

Entreprenören riktar sig till både företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. 

Installation utförs inte av företaget själva, men de erbjuder denna tjänst som en del i sin 

helhetslösning via sina installationspartners. EFUEL erbjuder även en molntjänst som 

övervakar, balanserar och optimerar laddningen. EFUEL Molnet innehåller både last- och 
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fasbalansering, rapporteringsverktyg för administration och förbrukningsstatistik samt en 

användarhantering för ägare, användare och servicetekniker. Mjukvaran uppdateras 

automatiskt så fort en ny version släpps, det går dessutom att uppgradera installationen från 

enfasigt till trefasigt direkt i portalen, förutsatt att installationen är utförd som trefas.[23] 

EFUEL erbjuder laddboxen eBox som är avsedd för väggmontage. Laddboxen har möjlighet 

att hantera upp till 7,36 kW och 32 A i sitt enfasiga utförande och har möjlighet till både fast- 

eller löstagbar Typ 2-anslutning. För detta projekt är det lämpligast att använda en laddbox 

med enfas 3,7 kW och en fast Typ 2-anslutning. Laddboxen innehar både överlastskydd och 

jordfelsbrytare. eBox kan styras genom Wifi-anslutning eller en PLC som styr eBoxen och 

eltillförseln. Molntjänsten som används för detta medföljer i installationen. För en översikt 

över laddboxens specifikationer, se bilaga A: 

4.5.3 Park-Charge 

Företaget Park-Charge är en konsultativ grossist som erbjuder hjälp med bland annat 

projektering, igångkörningar samt konfigurering av laddinfrastruktur. Entreprenören riktar 

sig till både företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Installation utförs inte av 

företaget själva, men de erbjuder denna tjänst som en del i sin helhetslösning via installations-

partners. Park-Charge har egenproducerade laddstationer i form av både laddstolpar och 

väggboxar, med möjligheter till både normal- och snabbladdning. Dessutom erbjuder 

företaget ett komplett system för övervakning, betalning, support och uppföljning där en 

ansvarig servicetekniker tilldelas till varje laddstation för att sedan larmas automatiskt vid 

eventuella problem. Till detta finns även en kundportal som företaget erbjuder sitt egna 

program eller att skräddarsy en kundportal för kunden. Kundportalen använder RFID-kort 

för att inloggning av användare, i systemet får användaren tillgång till laddhistorik och en 

översikt över sin förbrukning och kostnad. Detta system knyts till övervakningssystemet där 

alla laddstationer och användare administreras. Systemen är oberoende av vilken laddstation 

som används och hanterar idag laddstationer från flera olika leverantörer. [24] 

Laddstationen som företaget erbjuder Silvertärnan är en P&C Wallbox Smart, som är en 

laddbox som är avsedd för väggmontage och är lämpad för hemmaladdning eller på jobbet. 

Den kan förses med Typ 2-uttag, för användning av lösa laddkablar, eller en fast ansluten 

Typ 1 eller Typ 2 laddkabel. I detta fall har laddarna en effekt på 3,7 kW, men finns även 

tillgängliga i 7, 11 eller 22 kW. Det rekommenderas att fast kabel med Typ 2 används för att 

följa den standard som nämndes i 2.5. Till detta medföljer en app i telefonen som innehåller 

betalningsfunktioner, aviseringar, översikt över laddhistorik, inställningar, styrning av 

laddningen samt navigation till närmaste lediga laddstation. Till installationen erbjuds en hub 

som alla stationer ansluts till via en nätverksanslutning, denna hub används för att styra och 

lastbalansera stationerna och kan hantera upp till 30 laddstationer. För en översikt över 

laddboxens specifikationer, se bilaga B: 
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4.6 Kostnadskalkylering  

Eftersom uppdraget är en förprojektering och att viss teknisk dokumentation saknas har 

ingen utförlig beredning med exakta kostnader tagits fram. Istället bör detta ses som en grov 

uppskattning av kostnaderna baserat på de underlag och rimliga antaganden som arbetet har 

tagit fram i kombination med den specialistkompetens som branschaktörerna besitter. 

Kostnadskalkyleringen inleds med att kartlägga kostnaderna för varje entreprenör, följt av att 

jämföra dessa med scenario ett och två.  

Tabellerna visar priser för varje laddstation samt priset för eventuella tilläggssystem. 

Installationskostnaden kan variera beroende på förutsättningarna och är omöjlig att 

projektera till ett mer exakt värde i detta skede. Klimatklivets bidrag har antagits uppgå till 

det fulla bidraget på 50 % då detta är det vanligaste utfallet enligt personal på 

Naturvårdsverket, bidraget har beräknats på alla summor. För en översikt över priserna från 

de olika entreprenörerna, se Tabell 4.7. Projektgruppen beslutade att inte beräkna 

kostnaderna för det tredje scenariot med full utbyggnadsgrad, då detta bedömdes som 

orimligt ur både tekniskt- och ekonomiskt perspektiv. Om Scenario 3 ska kostnadsberäknas 

kommer det att krävas en mer detaljerad och ingående kostnadsberäkning då detta scenario 

kommer att innehålla dolda och indirekta kostnader som behöver tas fram. Därför har endast 

de nödvändiga åtgärderna som detta scenario erfordrar listats utan tillhörande kostnad.  
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Tabell 4.7 Prislista för de olika entreprenörerna. 

Företag Artikel Pris per laddstation (SEK, ex moms) 

Park-Charge Wallbox 3,7 kW Smart 6 545 

 Hub 296  

 Installation & Material 3 500  

 Summa 10 341 

 Summa med Klimatklivet 5 171 

EFUEL eBox 7,36 kW 16 000 

 Installation & Material 9 000 

 Summa 25 000 

 Summa med Klimatklivet 12 500 

Chargestorm EVA Connected Enfas 16A 9 995 

 Lastbalanseringssystem (Enbart 

för Connected & räknas gånger 

antal laddstationer)* 

1 900 

 CGC100 Grid Controller* 19 500 

 ChargePortal (Årlig kostnad för 

systemet, endast kompatibelt 

med Connected)* 

2 500  

 ChargePortal (Per användare)* 299  

 EVA Protected Enfas 16A 7 250 

 Installation & Material (Samma 

kostnad för både Protected och 

Connected) 

4 700 

 Summa (EVA Connected) 14 695 

 Summa med Klimatklivet 7 348 

 Summa (EVA Protected) 11 950 

 Summa med Klimatklivet 5 980 

*Kostnader som inte gäller för en enda enhet och som tillkommer vid användning av 

kundportal och lastbalanseringssystem. Är ej medräknat i summan för en laddstation. 
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Tabellen visar priser för varje laddstation samt priset för eventuella tilläggssystem. Gällande 

Chargestorms artiklar är Installation & Material en gemensam kostnad som både EVA 

Protected och EVA Connected delar, dock är lastbalanseringssystemet och ChargePortal 

något som endast är aktuellt för EVA Connected och ska därför inte beräknas i kostnaden 

för EVA Protected. 

4.6.1 Kostnad för Scenario 1 

Kostnader för det första scenariot med en utbyggnad av 6 laddstationer har tagits fram 

utifrån underlaget som presenterades tidigare i Tabell 4.7. Kostnaderna för Scenario 1 

fördelat utöver de olika entreprenörerna presenteras i Tabell 4.8. 

Tabell 4.8 Kostnad för utbyggnad av Scenario 1 per entreprenör. 

Företag Artikel Antal Kostnad (kSEK, ex moms) 

Park-Charge Wallbox 3,7 kW Smart 6 39,3 

 Hub 6 1,75 

 Installation & Material 6 21 

 Summa  62,1 

 Summa med Klimatklivet  31,1 

EFUEL eBox 7,36 kW 6 96 

 Installation & Material 6 70 

 Summa  166 

 Summa med Klimatklivet  83 

Chargestorm EVA Protected Enfas 16A 6 43,5 

 Installation & Material 6 28,2 

 Summa  71,7 

 Summa med Klimatklivet  35,9 
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4.6.2 Kostnad för Scenario 2 

Kostnader för det andra scenariot med en utbyggnad av 33 laddstationer har tagits fram 

utifrån underlaget som presenterades tidigare i Tabell 4.7. Kostnaderna för Scenario 1 

fördelat utöver de olika entreprenörerna presenteras i Tabell 4.9. 

Tabell 4.9 Kostnad för utbyggnad av Scenario 2 per entreprenör. 

Företag Artikel Antal Kostnad (kSEK, ex moms) 

Park-Charge Wallbox 3,7 kW Smart 33 216 

 Hub x 33 33 8,88 

 Installation & Material 33 116 

 Summa  341 

 Summa med Klimatklivet  171 

EFUEL eBox 7,36 kW 33 528 

 Installation & Material 33 297 

 Summa  825 

 Summa med Klimatklivet  413 

Chargestorm EVA Connected Enfas 16A 33 330 

 CGC100 Grid Controller 1 19,5 

 Lastbalanseringssystem 33 62,7 

 Installation & Material 33 198 

 ChargePortal (Årlig kostnad) 1 82,5 

 ChargePortal (Användarkostnad) 33 9,87 

 Summa  703 

 Summa med Klimatklivet  352 
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5 Diskussion 

Projektets resultat anses av projektgruppen uppfylla ett tillfredställande underlag som en för-

projektering och att det ger en översiktlig uppfattning om de förutsättningar som finns för 

en utbyggnation av laddinfrastruktur hos fastigheten Silvertärnan 1. Dock finns det en viss 

otydlighet i resultaten eftersom dessa är delvis baserade utefter underlag som har tagits fram 

utan teknisk dokumentation. Projektet har präglats av svårigheter i att få fram teknisk 

dokumentation vilket i sin tur har lett till tidshinder i processen samt en viss onoggrannhet i 

resultaten då avsaknaden av tekniska dokument krävde att projektgruppen utformade egna 

sådana baserat på fältbesök, utbildning och rimlighetsavvägningar. Detta gäller främst när 

ritningen i Figur 4.2 har utformats, då kablarnas exakta vägar ej var kända och har därför 

ritats fram enligt metoden som beskrevs tidigare. Därför kan kabelvägarna skilja sig från hur 

de är förlagda i ritningen och hur de ligger i verkligheten. För projektgruppen har detta varit 

en lärande erfarenhet, och gruppen fastställer att vid liknande projekt bör tekniska dokument 

framtagas redan i samband med att projektet utformas. 

Teknisk synvinkel 

Efter en granskning av resultaten har projektgruppen bedömt Scenarierna 2 och 3 som 

orealistiska i nuläget, och anser att det första scenariot är det som kan vara aktuellt för en 

framtida utbyggnad. Detta eftersom Scenario 3 bedöms som både tekniskt och ekonomiskt 

orealistiskt då det kräver en omfattande ombyggnation av det befintliga marknätet och den 

befintliga installationen i garagen samt fördelningscentralen, samt att det kommer kräva en 

uppgradering av abonnemanget. Projektgruppen anser att detta inte är kostnadseffektivt då 

efterfrågan antas vara lägre än vad som hade kunnat motivera detta alternativ. Scenario 2 

bedöms vara betydligt mer tekniskt och ekonomiskt genomförbart, men då behovet 

uppskattas vara mindre än 33 laddstationer anser projektgruppen att detta fortfarande är 

svårmotiverat. Givetvis är inte valmöjligheterna låsta till scenarierna, bostadsrättsföreningen 

har full möjlighet att skala upp eller ner antalet utbyggnader utefter behov med hjälp av 

underlaget som presenteras i Tabell 4.7. Projektgruppen rekommenderar bostadsrätts-

föreningen att om intresse finns och utbyggnation blir aktuellt bör detta ske i en så liten skala 

som möjligt initialt och därefter bygga ut installationen i efterhand om behovet ökar. 

För att ge marginal räknade projektgruppen med en sammanlagringfaktor på 1 för såväl 

laddstationer som belysning och motorvärmare. Vid eventuell utbyggnad av 33 laddstationer 

kommer denna marginal säkerställa att anläggningen inte blir överbelastad. Det verkliga 

effektuttaget kommer vara lägre för motorvärmarna och belysningen, då sannolikheten att 

dessa är aktiva samtidigt är låg och vilket därmed medför en lägre sammanlagringsfaktor i 

verkligheten. För laddstationerna utan lastbalansering är en sammanlagringsfaktor på 1 mer 

realistisk då dessa troligtvis kommer vara aktiva samtidigt under en längre period, detta är 

också i linje med vad elinstallationsreglerna säger. Då det nuvarande effektuttaget troligtvis 

är lägre än det beräknade effektuttaget påverkar det hur många laddstationer som det finns 

tillgänglig effekt att bygga ut med. Detta bedömdes inte påverka arbetet i övrigt då utbyggnad 

av 33 laddstationer eller fler ansågs vara tekniskt och ekonomiskt svårmotiverat i dagsläget. 
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Beräkningen av det totala effektuttaget för samtliga garagelängor ger ett genomsnittligt värde 

över hela året då ekvationen inte tar hänsyn till eventuella effektspikar. Detta medför att det 

tillgängliga effektuttaget kan vara mindre, och därmed kan en större mätarsäkring behöva 

användas i scenario 2 och 3. De nuvarande mätarsäkringarna ger dock en stor marginal vid 

scenario 1, så eventuella effektspikar bedöms inte kunna medföra att en större mätarsäkring 

kommer behövas i detta fall. Projektgruppens ursprungliga plan var att skicka en förfrågan 

om mätvärden till nätbolaget, vilket är en säkrare metod då mätdata inkluderar eventuella 

effektspikar i effektuttaget.  Då denna process kan vara tidskrävande togs beslutet att beräkna 

effektuttaget utifrån elräkningen istället. Efter samtal med personal inom 

laddningsbranschen framgick det att en eventuell uppgradering av abonnemanget utgör en 

betydande kostnadsaspekt som i möjligaste mån bör undvikas. Därför anser projektgruppen 

att det är av yttersta vikt att använda lastbalanseringssystem vid större anläggningar som 

exempelvis i scenario 2 och 3.  Förutom potentiella effektspikar finns det också ytterligare 

osäkerheter som påverkar utfallet om huruvida mätarsäkringen behöver uppgraderas. Den 

ena osäkerheten är att tillgänglig effekt beräknades utefter en sammanlagringsfaktor på 1, 

vilket inte är så realistiskt vid användning av lastbalanseringssystem och istället ett värsta 

tänkbara scenario. Den andra osäkerheten är att det i nuläget inte går att förutspå hur stor 

förbättring ett lastbalanseringssystem hade medfört anläggningen. På grund av dessa 

osäkerheter är det i detta skede för tidigt för att konstatera om en uppgradering av 

mätarsäkringen kommer krävas. 

Ekonomisk synvinkel 

Kostnadsberäkningen är ett resultat av bland annat vissa underlag som hämtades från 

leverantörer och entreprenörer. Detta underlag består till stor del av grova uppskattningar, 

således kan detta komma att vid en vidareprojektering skilja sig ifrån den kostnadsberäkning 

som projektgruppen kom fram till. Detta bör uppmärksammas vid i synnerhet 

installationskostnaderna, som oftast är beroende av förutsättningar och där ändrings- och 

tilläggsarbete, eller så kallade ÄTA, är vanligt förekommande vid installationer på en befintlig 

anläggning. Dessa arbeten resulterar i dolda kostnader som potentiellt kan påverka 

investeringskostnaderna drastiskt. För att undvika att dolda kostnader upptäckts i ett senare 

skede under själva arbetet bör dessa aspekter noggrant undersökas i en vidareprojektering. 

Dessutom bör utbyggnation ske i en så liten skala som möjligt för att undvika dolda 

kostnader i installationen, då en större anläggning resulterar i en mer omfattande installation 

och bör därför endast projekteras utefter ett verkligt behov. En annan dold kostnad är 

laddstationernas behov av nätanslutning, denna aspekt bör undersökas vidare i en mer detal-

jerad projektering, då utgrävning av en trådbunden nätanslutning kan komma att utgöra en 

potentiellt betydande kostnad. Projektgruppen rekommenderar dock ur ett kostnadseffektivt 

perspektiv att en trådlös nätanslutning installeras genom exempelvis en wifi-antenn. 
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Samhällsnytta 

Projektet omfattar också en undersökning om den potentiella samhällsnytta som en 

utbyggnad skulle kunna generera. Från denna utgångspunkt har projektgruppen tre 

infallsvinklar för hur samhällsnytta skulle kunna genereras. Det första argumentet är att 

projektet kan locka fler invånare till Trollhättan då elbilsbranschen är en marknad som växer 

allt mer eftersom efterfrågan ökar desto mer teknologin utvecklas. En ökad befolkning kan 

generera en ökad tillväxt för staden som i sin tur kan resultera i högre intäkter. 

Projektgruppen har intervjuat lokala fastighetsmäklare som säger att det är osäkert och i så 

fall sällan att laddstationer höjer värdet på bostäder i nuläget, men samtliga tror att efterfrågan 

kommer öka.  Det har i nuläget börjat synas en viss efterfrågan vid nyproduktioner, dock en 

förhållandevis låg sådan.  Ett annat argument är att denna åtgärd är i linje med Trollhättans 

Stads strävan efter hållbara transporter med en minskad klimatpåverkan genom användning 

av elfordon, vilket i sin tur leder till ett gott marknadsföringsmaterial för kommunen i sin 

miljövänliga profilering [25]. Det tredje argumentet är att detta initiativ kan skapa en 

kedjeeffekt om andra boende i bostadsrättsföreningen ser fördelarna med initiativet och vill 

utöka installationen. Samtidigt som att andra bostadsrättsföreningar finner ett incitament för 

att även själva ta initiativ och bygga ut laddinfrastruktur. Vilket kan medföra att fler väljer att 

köpa elfordon då det största problemet med elfordon i dagsläget antas vara bristande 

laddinfrastruktur. 

 

  



Förstudie i installation av laddstationer för elbilar i en bostadsrättsförening 

 36 

6 Slutsats 

Arbetet har resulterat i framtagandet av en dokumentation över de tekniska och ekonomiska 

förutsättningar som råder över den befintliga anläggningen, vilket ligger till grund för en 

utbyggnation. Dessutom har en förprojektering gällande själva utbyggnadsförloppet tagits 

fram, underlag har hämtats från entreprenörer och leverantörer och slutligen har en skalbar 

kostnadskalkylering tagits fram som även täcker de föreslagna utbyggnadsscenarierna 1 och 

2.  

Projektgruppen rekommenderar bostadsrättsföreningen Silvertärnan att bygga ut efter det 

scenario med lägst utbyggnadsgrad, och om föreningen istället vill skala upp utbyggnads-

graden efter egen önskan bör detta ske enligt behov och initialt i en mindre skala. 

Vid en fortsatt projektering behöver det utföras en enkätundersökning bland de boende på 

området för att ta reda på hur mycket intresse det finns för denna utbyggnad, detta bör utgöra 

en del i det beslutsunderlag som förprojekteringen tagit fram. Dessutom bör styrelsen 

kontakta Trollhättans Energi och begära in mätvärden över energiförbrukning för det 

gällande abonnemanget. Detta för att säkerställa att inga effektspikar sker under årsförloppet 

som potentiellt kan utgöra att mätarsäkringen behöver uppgraderas vid scenario 2. 

Huvudsakligen bör en entreprenör kontaktas för att erhålla den specialistkompetens som 

entreprenören har att erbjuda. Föreningen bör ställa frågor till entreprenörerna som 

undersöker vilka skräddarsydda lösningar de har för bostadsrättsföreningar, specifikt hur 

installationen och lastbalanseringssystemet fungerar då detta kan skilja sig mellan 

entreprenörer. Vidare bör föreningen undersöka om det finns några dolda kostnader i den 

offert som erbjuds från entreprenörerna. Detta då vissa företag tar betalt för extra tjänster 

såsom lastbalansering och kundportaler, medan andra istället inkluderar dessa funktioner i 

priset, för exempel på detta se Tabell 4.7.  

Detta arbete kan tjäna som en vägledning åt andra bostadsrättsföreningar som har liknande 

frågeställningar kring en eventuell utbyggnad för laddinfrastruktur på sitt område. Specifikt 

bör de ta lärdom av detta projekt och se till att teknisk dokumentation och mätdata från det 

lokala nätbolaget är tillgängligt redan i inledningsskedet av förprojekteringen. Likt detta 

scenario rekommenderas också andra bostadsrättsföreningar att ta kontakt med 

entreprenörer i ett så tidigt skede i förprojekteringen som möjligt för att ta del av den 

specialistkompetens som erbjuds. 

Projektets syfte och mål anses ha uppfyllts till viss del genom arbetet. På grund av tidsbrist 

lämnades den planerade enkätundersökningen av intresset för utbyggnaden bland de boende 

åt sidan, vilket direkt påverkar resultatet då dessa uppgifter exkluderas. Dessutom fastställer 

projektgruppen att resultatets noggrannhet kan komma att påverkas på grund av att den 

tekniska dimensioneringen fick utföras utan teknisk dokumentation över den befintliga 

anläggningen. Däremot anses det att resultaten utgör ett tillfredställande underlag i form av 

en förprojektering och att detta kan vägleda vidare projekteringar som är mer ingående. 
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Projektgruppen fastslår att vidare arbete kommer behövas för att säkerställa en fullständig 

projektering innan utbyggnaden når sin genomförandefas. 
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A: Produktblad för eBox
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B: Produktblad och specifikationer för P&C Wallbox Smart 
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