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EXAMENSARBETE 

Planering, simulering och jämförelse av 
kraftförsörjning till laddparker för elbilar i olika miljöer 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet handlar om planering, simulering och jämförelse av 
kraftförsörjning till laddparker för elbilar för olika behov. Det har medfört att göra 
kompletta planeringar av laddparker i olika miljöer och med olika förutsättningar.   

Olika skrifter från IEC, IEEE, Svenska elektriska kommissionen, studentlitteratur, 
muntliga källor och internet har använts för att projektera laddparkerna. Detta för att 
säkerställa att de uppfyller de grundläggande kraven.  

Kablarna har dimensionerats med hänsyn på belastningsförmåga, kortslutningstålighet och 
utlösningsvillkor. Det har antagits att en effektbrytare och jordfelsbrytare kommer att 
användas för att skydda mot överlast, överströmmar, och jordfelströmmar. 

Fyra olika miljöer med antagna förutsättningar har simulerats med hjälp av ett mjukvara för 
att bestämma den stationära belastningsprofilen.  

Spänningsfall, effektförluster och reaktiv effekt har studerats där resultaten har visat att 
dessa låg inom de rekommenderade nivåerna. Osymmetri har också studerats där det visar 
sig att hänsyn bör tas med enfasiga laddstolpar.  

Även harmoniska distorsioner har studerats med antagande om den värsta scenario där 
eventuella billiga laddstolpar används. Resultatet har visat att övertonerna bredder ut sig till 
andra delar av nätet och även kunde orsaka lokala problem. 

Med hjälp av prisuppgifter från tillverkarnas hemsidor, EBR kostnadskataloger, m.m. har 
en investeringskostnad uppskattats där livscykelkostnadsberäkningar med nuvärdemetoden 
ha visat att en laddpark med bara enfasiga laddstolpar var det billigaste alternativet efter 30 
år.  

Rekommendationer i rapporten är att laddparker bör uppföras separat från övriga laster i 
nätet och det bör säkerställas att billiga laddstolpar uppfyller kraven.
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BACHELOR’S THESIS 

Planning, simulation and comparison of power supply 
to charging parks for electric vehicles in different 

environments 

Summary 
This thesis has been about planning, simulation and comparison of power supply to 
charging parks for electric vehicles, which has led to a complete planning of charging parks 
in different environments and with different conditions. 

Various literatures from IEC, IEEE, Swedish Electrical Commission, student literatures, 
oral sources and the internet has been used to project the charging parks to meet the basic 
requirements. 

The cables have been dimensioned with respect to load capacity, short circuit resistance 
and correct disconnections. It has been assumed that circuit breakers and residual current 
devices are used in the parks. 

Four different environments based on the assumed conditions have been simulated in 
electrical power system software in order to determine the stationary load profile. 

Voltage drops, power losses and reactive power have been studied in which the results 
have shown that these were within the recommended limits. Voltage and current 
unbalances have also been studied in which the results have shown that extra care should 
be taken with single phase charging stations. 

Even harmonic distortions have been studied with the assumption that “cheap” charging 
stations are being used. The results have shown that harmonic distortions spread to other 
parts of the network and the problem could even be greater locally. 

An investment cost has been estimated using information from manufacturers websites, 
EBR cost directories, and other sources. The life-cycle cost with the present value method 
has shown that a charging park with only single-phase charging stations would be the 
cheapest alternative. 

Recommendations in the report are that charging parks ought to be installed separately 
from other loads on the grid and it should also be ensured that cheap charging stations 
meet the requirements.
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Förord 
Detta examensarbete har utförts inom ett tvåårig regionalt projekt (2012-2014) som heter 
Green Charge Sydost. Projektet syftar till att snabba på introduktion av laddinfrastrukturen 
i Blekinge, Norra Skåne, Småland och Öland.  

Jag vill tacka de som har varit inblandade. Först vill jag tacka Jonas Lööf på Miljöfordon 
Syd för den möjligheten att kunna utföra detta examensarbete vilken har varit mycket 
lärorikt. 

Jag vill också tacka Henrik Ny som är forskningsledare och projektansvarig för Green 
Charge Sydost, samt Sven Borén och Lisiani Nurhadi, som båda är forskningsassistenter 
inom projektet, för deras stöd och input i detta examensarbete.   

Jag vill också tacka min handledare Anders Axelsson på högskolan väst för hans ständiga 
råd och synpunkter vilken har varit mycket behjälpliga. 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj för deras stöd och tålamod.  

Alla figurer och tabeller i rapporten har framtagits av författaren, några med hjälp av 
hänvisningarna i källförteckningen.  
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1 Inledning 
De laster som ha varit mest anslutna i elnätet under de senaste åren har varit till 
exempel televisionen, arbetsmaskiner, datorer, vitvaror m.fl. Dessa har idag blivit en 
del av vardagen. Liksom mycket annat, håller förändringar på att ske även i de här 
typerna av lasterna.  

Regeringen planerar att Sverige år 2030 ska vara ett land med fossilt oberoende 
fordon där elbilarna planeras att vara ett av alternativen. Eftersom transportsektorn är 
stor innebär det att elbilar kommer att bli allt vanligare. Elbilarna drivs med batterier 
som behöver laddas när de blir tomma vilken kan göras med hjälp av laddstolpar.  

Elbilbatterierna laddas genom att omvandla växelströmmen som överförs i elnätet till 
likström. Att omvandla växelström till likström utförs med hjälp av utrustningar som 
innehåller krafthalvledare såsom tyristorer, transistorer, dioder, m.fl.  

I stora drag finns tre olika typer av miljöer som laddstolparna kan finnas på nämligen 
offentliga platser, hemmet, och arbetsplatser [2]. I Sverige finns elnät nästan överallt 
men det är inte tillåten att mixtra med det utan att följa acceptabla rutiner. Saken blir 
inte bättre när det handlar om laddstolpar vilka klassas som starkströmanläggningar.  

Enligt ellagen är en starkströmsanläggning är en elektrisk anläggning med en sådan 
spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person, husdjur eller 
egendom.  En starkströmsanläggning får enligt lagen inte byggas utan tillstånd eller 
nätkoncession [3]. 

Idag bör det inte finnas mycket störningar i elnätet. Den tekniska utvecklingen har 
medfört att de flesta elapparater idag är mycket känsliga för variationer i spänningen. 
Detta har orsakat att en bra elkvalitet har blivit en förutsättning för att behovet av 
komfort i dagens samhälle tillgodoses. 

1.1 Bakgrund 
Transportsektorn står idag för cirka 40 % av det totala koloxidutsläppet i Sverige och 
denna andel tendera att öka. Samtidigt ha politikerna fastställt att koloxidutsläppen ska 
minskas. Koldioxidbeskattning och olika krav ställs för att ge incitament för en mer 
klimateffektiv transportsektor [1]. 

Idag pågår olika försök att finna idéer till nya tekniska och organisatoriska lösningar 
som kan minska åtminstone koloxidutsläppet i transportsektorn. En sådan idé är att 
uppföra laddstolpar tillsammans med kommuner och andra organisationer så att de 
kan börja ersätta sina fossilbränsleberoende fordon. 

Olika arbete med att förespråka ett utökande av laddinfrastrukturen pågår för 
närvarande runt om i landet där en av de initiativtagande organisationerna är projektet 
Green Charge Sydost. Den sistnämnda syfta till att snabba upp introduktion av 
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laddinfrastrukturen i Blekinge, Norra Skåne, Småland och Öland. Flera olika 
organisationer sammarbetar inom projektet [4].  

1.2 Problembeskrivning 
Att ladda elbilar medför någon form av påverkan på elnätet vilken kan tänkas variera 
mellan de olika laddningssätten. Den utrustning som används för att ladda elbilarna 
innehåller olinjära laster med snabb varierande effektbehov. Dessa genererar 
övertoner och orsakar en del andra elkvalitetsproblem i nätet.  

Inom projektet Green Charge Sydost har frågor inkommit om att uppföra laddparker 
på lägenhetsparkeringar, pendelparkeringar, stormarknadsparkeringar m.m. De har 
därför valt att titta djupare i ämnet för att ta reda på vad som är möjlig att tänka på för 
att dessa uppförs på rätt sätt. En del av dessa frågor kommer att behandlas i detta 
examensarbete.  

Laddparker för olika behov kommer att jämföras och kompletta planeringar av 
laddparker i olika miljöer med olika förutsättningar kommer att göras. Typ av och 
antal laddstolpar, nätbild, laster m.m. kommer att tas fram och några intressanta 
storheter som reaktiv effekt och övertonshalt m.m. kommer att simuleras för att 
sedan jämföras. Simulering är nödvändigt då de aktuella parkerna ännu inte har 
uppförts. Några av de problem som kommer att behandlas är:  

1. Effektförluster och spänningsfall. 

2. Kortslutningseffekter 

3. Osymmetri 

4. Reaktiv effekt  

5. Harmoniska distorsioner 

6. Investeringskostnad 

1.3 Översikt över tidigare arbeten 
Det har skrivits mycket om laddinfrastrukturer. Det finns till exempel en skrift från 
Svensk Energi som behandlar uppförande av laddstolpar med hänvisningar till 
riktlinjerna, standarder, säkerhetskrav, ansvarande myndigheterna, m.m. [2]. 

Skriften behandlar utförligt uppförande av enstaka laddstolpar men går inte djupare in 
i detaljer i de problem som kan uppstå i nätet på grund av laddstolparna. Några av 
dessa problem kommer att behandlas i detta examensarbete. 

1.4 Syfte 
Syfte med detta examensarbete är att planera och simulera egenskaper samt jämföra 
elförsörjningen till laddparker i olika miljöer för att eventuellt kunna dra slutsatser 
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som kan vara till hjälp vid planering för framtida parker. Lastflöde, kortslutnings- och 
jordslutningseffekter, typ av skydd, övertoner, osymmetri, spänningsfall, 
effektförluster m.m. kommer att studeras. Därefter kommer livscykelkostnaderna att 
uppskattas. Målet är att studera laddparker som kan finnas i miljöer som: 

- Lägenhetsparkering  

- Företagspark 

- Stormarknadsparkering och 

- Pendlaparkering 

Laddparkerna kommer att studeras med hjälp av olika delpunkter. Bland annat 
följande saker kommer att studeras: 

1. Typ av och antal laddstolpar (givet fabrikat) 

2. Val av nätbild och bedömning av belastningar i nätet samt grundläggande 
dimensionering av nätet. 

3. Typ av elektriska skydd beroende på nätets utformning och stationstyper. 

4. Simulering med avseende på reaktiv effekt, övertonshalt och 
spänningsvariationer. 

5. Selektivplan där så är nödvändig (tillval i mån om tid) 

6. Motsvarande punkt 1-5 för andra miljöer. 

7. Investeringskostnad med livscykelkostnadsberäkning. 

 

1.5 Avgränsningar 
1. På grund av att laddparkerna finns på lågspänningsnätet kommer 

högspänningsnätet inte att behandlas.  

2. Endast en 800kVA transformator kommer att behandlas. 

3. Endast isolerkapslad effektbrytare med momentankarakteristik kommer att 
behandlas.  

4. Selektivplan/inställningsvärden tas inte fram i ursprungsplanen (tillval). 

5. En utbildningsversion av EBR kostnadskataloger kommer att användas vilken 
bara ger grova kostnadsuppskattningar.  
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2 Metod 

2.1 Val av laddstolpar 
Laddstolparna i rapporten antas vara de ”billiga” modellerna. Dessa ska bygga på 4-
puls och 6-puls likriktarteknik i enfas respektive trefassystem. 

2.2 Nätbild 
Här tas komponenterna i nätet fram. Kortslutning och jordslutningseffekter ska 
bedömas och beräknas och koordineras mot installationsmaterial som kablar och 
andra apparater. Detta kommer att verifieras vid simulering. Nätbilden ska innehålla 
relevanta data på de ingående komponenterna. Nätet ska vara överskådligt uppbyggt 
och anpassat till möjligt effektuttag.  

2.3 Typ av skydd 
Komplexitetsnivå på skydd ska bedömas utifrån skyddat objekt, tillgänglighetsgrad 
och säkerhetsaspekter m.m.   

2.4 Simulering 
För simuleringarna i rapporten kommer ETAP Power Station version 7,5 att 
användas. Lastflöde/spänningsfallsanalys kommer att utföras i simuleringarna för att 
bestämma den stationära belastningsprofilen i nätet.  

Maximal belastning kommer att användas som utgångspunkt. Resultatet kommer att 
användas för att identifiera områden med överbelastade ledningar/el centraler och 
områden med större spänningsfall i kablarna. Därutöver kommer reaktiv effekt att 
simuleras för olika lastsituationer för att bedöma om faskompensering etc., kan vara 
nödvändigt.  

Övertonsanalys kommer att göras i det simulerade nätet för att studera om THD (den 
totala harmoniska distorsionen) värden ligger inom de gränsvärdena som 
rekommenderas i normerna och standarderna. Gränsvärden säkerställer att 
effektiviteten i elanvändningen inte försämras (elkvalitet). 

Osymmetri kommer att studeras i simuleringen (ska beräknas som kvoten mellan den 
största spänningsskillnaden och medelvärdet på spänningarna).  

2.5 Investeringskostnad 
Investeringskostnad kommer att baseras på livscykelkostnaden på komponenterna i 
nätet. EBR kostnadskatalog P3 kommer att användas för att uppskatta 
arbetskostnader. Tillverkarnas hemsidor och andra källor kommer att användas för att 
uppskatta komponentpriserna.  
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3 Teori och matematiska modeller 

3.1 Kortslutning beräkningar 
Med en kortslutning menas en elektriskt ledande förbindelse mellan två eller flera 
ledare i ett ledningssystem, en förbindelse som ha låg impedans, så att spänningen i 
felstället sjunker från sitt normalla värde till noll eller nästan noll [5]. Exempel på en 
kortslutningsfel åskådliggörs i figur 1 nedan: 

 
Figur 1. Exempel på en ekvivalent kortslutningsfel som inträffa på en kabel som matar en last. 

Strömmen som skulle flyta genom lasten har kortslutats och spänningen mellan de 
strömförande delarna vid felstället också är noll. Normallt växer 
kortslutningsströmmar så snabbt att de flesta skyddsapparater inte hinner med i 
startögonblicket. Skyddsapparaterna innehåller mekaniska delar som gör att de alltid 
släpper förbi en korttidström.  

Korttidströmmarna kan orsaka allvarliga termiska och mekaniska verkningar som kan 
skada kabeln och göra den mer eller mindre obrukbar.  Kortslutningarna i denna 
rapport har simulerats i ETAP enligt IEC 60909 standarden [6]. ETAP beräknar 
kortslutningarna genom att ersätta alla spänningar med en ekvivalent spänningskälla 
vid felstället.  

För att beräkna de maximala strömmarna används en spänningsfaktor på 1,1 och för 
att beräkna de minimala strömmarna 0,95. Alla utrustningar representeras med en 
grundmodell med shuntadmittanser. Exempel på en grundmodell med 
shuntadmittanser åskådliggörs i figur 2 nedan. 

 
Figur 2. Grundmodell med shuntadmittanser 

där 
R=resistans 
X=induktans 
Y=admittans 
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 Den trefasiga kortslutningsströmmen beräknas enligt IEC som: 

𝐼𝐼′′𝑘𝑘 =
𝑐𝑐 ∙ 𝑈𝑈𝑛𝑛
√3 ∙ 𝑍𝑍𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

      [𝑘𝑘𝑘𝑘]                                                                          (3.1) 

Där 

𝑐𝑐= 0,95 eller 1,1. 

𝐼𝐼′′𝑘𝑘=den trefasiga kortslutningsströmmen [kA] 
𝑈𝑈𝑛𝑛=den nominella fas-fas spänningen [V] 
𝑍𝑍𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡= den totala impedansen upp till felstället [Ω] 
 

Kortslutningsströmmens typiska utseende åskådliggörs i figur 3 nedan:  

  
 
Figur 3. Kortslutningsströmmens typiska utseende med en överlagrad likströmskomponent. 

En likströmskomponent överlagras i kortslutningsströmmen. Detta gör att 
kortslutningsströmmen blir osymmetrisk kring x-axeln.  

Kortslutningsströmmen är större i en fas än i de andra två. I de flesta fall orsakar den 
att strömtransformatorn blir mättad. När detta händer transformeras varken 
växelström eller likström komponenten korrekt. Detta kan i sin tur orsaka 
jordfelsdifferentialskydden att lösa ut på primärsidan av transformatorn trotts att det 
inte finns någon jordfel på primärsidan [7].  

Kortslutningsströmmens toppvärde kan beräknas som: 

𝑖𝑖𝑝𝑝 = √2 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝐼𝐼′′𝑘𝑘        [𝑘𝑘𝑘𝑘]                                                                    (3.2)  

 

𝑘𝑘 = 𝑋𝑋
𝑅𝑅

                                                                                                         (3.3)  

där 

𝑖𝑖𝑝𝑝=kortslutningsströmmens toppvärde [kA] 
𝑘𝑘= tidskonstant [ms] 
𝑅𝑅=Systemets resistans upp till felstället [Ω] 
𝑋𝑋=Systemets induktans upp till felstället [Ω] 
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Likströmkomponenten avklingar exponentiellt beroende på tidskonstanten. 
Tidskonstanten kan vara mellan 10-300 millisekunder [7].  Likströmskomponenten 
kan beräknas enligt [8] som: 

𝑑𝑑𝑐𝑐 = 100𝑒𝑒−�
𝑡𝑡
𝜏𝜏�     [%]                                                                                     (3.4)  

 

𝜏𝜏 =
�𝑋𝑋 𝑅𝑅� �

2𝜋𝜋𝜋𝜋�          [𝑚𝑚𝑚𝑚]                                                                           (3.5) 

där 
𝑑𝑑𝑐𝑐=likstromkomponenten [%]. 
𝜋𝜋=frekvens[Hz]. 
𝑡𝑡=tiden för likströmkomponenten som behöver observeras [ms]. 
𝜏𝜏= tidskonstanten [ms]. 
 

3.1.1 En Effektbrytare 
Den enklaste beskrivning av en effektbrytare är att den är en ”strömbrytare” som kan 
automatiskt bryta alla faser samtidigt vid en överlast eller kortslutning och kan förses 
med flera andra funktioner. Den vanligaste typen på allmän distributionsnätet är en 
isolerkapslad effektbrytare [9]. En isolerkapslad effektbrytare karakteriseras av: 

• Överlastskyddsreläet är av bimetalltyp och är inställbar 

• Kortslutningsskyddsreläet är av magnetisktyp med eller utan tidfördröjning 
och är inställbar 

• De kan bryta för olika kortslutningsströmmar 

De mekaniska reläerna är konstruerade för att lösa ut momentant eller med 
inverttidkarakteristik. På grund av att de innehåller mekaniska reläer släpper de alltid 
förbi en korttidström innan hela brytförloppet fullbordas. Enligt [10] orsakar 
korttidströmmarna följande två saker i skyddsobjekten: 

1) Stötströmmar  

2) Hög värme (strömvärmepuls)  

Det finns två typer av isolerkapslad effektbrytare nämligen strömbegränsande 
effektbrytare och icke strömbegränsande effektbrytare. De icke strömbegränsande 
effektbrytare släpper genom hela kortslutningsströmtoppen och en strömbegränsande 
effektbrytare dämpar kortslutningsströmtoppen [10]. 

Beloppet på den ström en effektbrytare kan begränsa finns på kurvor som tillverkarna 
lämnar ut. Nätkortslutningsströmmen där effektbrytaren är installerad måste vara 
kända för att kunna läsa av kurvorna [10]. 
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 Fördelarna med strömbegränsning 
 Enligt [5] är fördelarna med strömbegränsning bland annat: 

• Ur elektromagnetiskt perspektiv; Det magnetiska fältet blir inte så stark att det kan 
orsaka störningar i kommunicerande utrustning eller mätinstrument.   

• Ur mekaniskt perspektiv; Det räddar skensystem och andra utrustningar från att 
gå sönder eller deformeras av strömstöten. 

• Ur termiskt perspektiv; Strömmens amplitud minskas och strömmens varaktighet 
bli kortare. Hög värme uteblir vilken gör att kanalsystemets livslängd ökar 
bland andra. 

 

3.1.2 En jordfelsbrytare 
En Jordfelsbrytare är en skyddsutrustning som mäter strömmar i fasledarna och 
neutralledare [5].  Om strömmarna avviker mer än det förinställda strömvärdet löser 
skyddskretsen ut och strömmen bryts. Principen är att fasledarna och nolledaren går 
genom en summatransformator med en ringformad kärna där det skapas ett 
magnetiskt fält med motsatta riktningar. När det uppstår ett jordfel uppstår en obalans 
i det magnetiska fältet vilken gör att jordfelsbrytarutlösaren löser ut. En 
jordfelsbrytares funktionssätt åskådliggörs med en jordfelsbrytare för en gruppledning 
i en TN-C system enligt figur 4 nedan:  

 
Figur 4. Jordfelsbrytare för en gruppledning i en TN-C system med en provknapp. 

3.2 Dimensionering av kraftkablar 

3.2.1 Dimensionering mot belastningsförmåga  
Det första steget för att dimensionerna en kabel är att dimensionera mot 
belastningsförmåga. Belastningsförmåga innebär den högsta kontinuerliga 
belastningsströmmen utan att kabeln uppnår en skadlig temperatur [9].  
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 Metod för att dimensionera en kabel mot belastningsförmåga 
1) Först måste belastningsströmmen kännas till. Detta kan beräknas som: 

 

𝐼𝐼𝑏𝑏 =
𝑃𝑃

√3 ∙ 𝑈𝑈𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚  𝜃𝜃
   [𝑘𝑘]                                                                       (3.6)  

 

𝐼𝐼𝑏𝑏 =
𝑆𝑆

√3 ∙ 𝑈𝑈𝑛𝑛
                  [𝑘𝑘]                                                                       (3.7) 

där  

𝐼𝐼𝑏𝑏 = belastningsströmmen [A]. 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚  𝜃𝜃 = effektfaktorn. 
P = den aktiva effekten [kW]. 
S = den skenbara effekten [kVA]. 
𝑈𝑈𝑛𝑛 = driftspänningen [V]. 
 

2) När belastningsströmmen är känd kan det minsta strömvärdet hämtas från tabell 1 
eller 2 i standarden SS424 14 24 beroende på om en säkring eller en dvärgbrytare 
används som skydd. Det minsta strömvärdet behövs för att beräkna nominellt 
strömvärdet [9]. 

3) När det minsta strömvärdet är känd kan nominellt strömvärdet beräknas med 
hjälp av korrektionsfaktorer som kan hämtas från tabell A.8-A.15 i [9]. Nominellt 
strömvärdet kan beräknas som: 

𝐼𝐼𝑛𝑛 =
𝐼𝐼𝑍𝑍
𝑘𝑘

      [𝑘𝑘]                                                                                            (3.8) 
 

där 

𝐼𝐼𝑛𝑛=det nominella strömvärdet [A]. 
𝐼𝐼𝑍𝑍= det minsta strömvärdet [A]. 
𝑘𝑘=korrektionsfaktorer. 
 

4) När det nominella strömvärdet har beräknats kan den passande kabelarean väljas 
från någon av tabellerna A.1-A.7 beroende på det valda förläggningssättet och 
kabeltyp [9]. 

Räkneexempel på dimensionering mot belastningsförmåga presenteras i bilaga A. 

3.2.2 Dimensionering mot kortslutningstålighet 
Dimensionering mot kortslutningstålighet kontrollerar om kabeln som dimensionerats 
mot belastningsförmåga klarar av en kortslutning. En kortslutning kan orsaka mycket 
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hög värme och mekaniska påfrestningar som kan förstöra kabeln, skensystemet, 
orsaka personskador m.m. [9]. 
 

 Metod för dimensionering av en kabel med isolerad ledare  
1) Det första steget när en kabel med isolerad ledare dimensioneras är att ta reda på 

den största korttidsströmmen som kabeln kan tåla under 1 sekund utan hänsyn till 
värmeavgivning till omgivningen. Detta kan hämtas från tabell 6 i [11].  

2) Nästa steg är att omvandla den största korttidströmmen under 1s till en annan 
kortslutningstid. Enligt [11] kan detta göras som: 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴1
�𝑡𝑡𝑘𝑘

    [kA]                                                                                        (3.9)                 

där 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡= korttidström för en annan kortslutningstid än 1s [kA]. 
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴1= kortslutningsström för en kortslutningstid på 1s [kA].  
𝑡𝑡𝑘𝑘=en annan kortslutningstid än 1s [s].  

3) Därefter kan hänsyn tas till värmeavgivning till omgivningen enligt [11]. 
Kortslutningsströmmen med hänsyn till värmeavgivning till omgivningen kan 
beräknas som: 

𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜀𝜀 ∙ 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴   [kA]                                                                                      (3.10)              

där 

𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆=största tillåtna korttidströmmen med hänsyn till värmeavgivning till 
omgivningen [kA]. 
𝜀𝜀= en korrektionsfaktor som kan hämtas från tabell 10-12 beroende på 
kabeltyp och bryttid. 

4) Därefter omvandlas den största tillåtna korttidströmmen till 
amperekvadratsekunder enligt [11]. Detta kan göras som: 

𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆2 ∙ 𝑡𝑡𝑘𝑘     [A2s]                                                                                            (3.11)  
           

5) Därefter med den största tillåtna korttidströmmen i amperkvadratsekunder kan 
den passande kabeldimensionen hämtas från tabell B:2 i [9] eller från 
tabellsamlingar som kabeltillverkarna lämnar ut. 
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3.2.3 Dimensionering mot utlösningsvillkor  
Den kabeln som alltid kontrolleras är den som ligger närmaste felpunkten. Detta 
eftersom de minsta felströmmar alltid uppträder längst bort från strömkällan. 
Felströmmarna är alltid enfasiga jordslutningar eller tvåfasiga kortslutningar beroende 
på om effektbrytaren innan felstället är utrustad med en jordfelsbrytare [10]. Exempel 
på en kortslutning längst bort från strömkällan åskådliggörs i figur 5 nedan:  

 
Figur 5: Exempel på en kortslutning längst bort från strömkällan i ett elnät 

De minsta felströmmarna används för att kontrollera om utlösningsvillkoren är 
uppfyllt. Enligt [10] kan den minsta enfasiga jordslutningsströmmen om en 
effektbrytare med momentanutlösare används efter matarkabeln beräknas som: 

𝑖𝑖𝑘𝑘1 = 𝑐𝑐∙𝑈𝑈𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑍𝑍𝑁𝑁+𝑍𝑍𝑀𝑀+𝑍𝑍𝐿𝐿

        [kA]                                                                          (3.12)

  

𝑍𝑍𝑁𝑁 = 2∙�𝑍𝑍𝑄𝑄+𝑍𝑍𝑇𝑇�+𝑍𝑍0
3

      [  mΩ]                                                                    (3.13)       

där  

𝑐𝑐=spänningsfaktor enligt svensk standard. 
𝑖𝑖𝑘𝑘1=enfasig kortslutning [kA]. 
𝑈𝑈𝑓𝑓𝑛𝑛=nominell fasspänningen [V]. 
𝑍𝑍𝑁𝑁= den matade anläggningen jordslutningsimpedans [mΩ]. 
𝑍𝑍𝐿𝐿=Summan av den kontrollerade kabelns fas och återledares impedans [mΩ]. 
𝑍𝑍𝑀𝑀=Summan av den matande kabelns fas och återledares impedans [mΩ]. 
𝑍𝑍0=transformators nollföljdimpedans per fas [mΩ]. 
𝑍𝑍𝑄𝑄=det överliggandenätets impedans per fas [mΩ]. 
𝑍𝑍𝑇𝑇= Transformator jordslutningsimpedans [mΩ]. 
 

Spänningsfaktor enligt Svensk standard framgår ur tabell 1 nedan. 
Tabell 1. Spänningsfaktor c enligt svensk standard 

 c Villkor 
1 Största kortslutningsström 

0,7 Minsta kortslutningsström och momentanutlösare 
0,85 Minsta kortslutningsström och utlösare med inverttidkarakteristik 
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Den minsta tvåfasiga kortslutningsströmmen kan beräknas som: 

𝑖𝑖𝑘𝑘2 =
𝑐𝑐 ∙ 𝑈𝑈𝑛𝑛

2 ∙ �𝑍𝑍𝑄𝑄 + 𝑍𝑍𝑇𝑇 + 𝑍𝑍𝑚𝑚𝑓𝑓 + 𝑍𝑍𝑙𝑙𝑓𝑓�
   [kA]                                                 (3.14) 

där 

𝑍𝑍𝐿𝐿𝑓𝑓= fasledares impedans i den kontrollerade kabeln [mΩ]. 
𝑍𝑍𝑀𝑀𝑓𝑓= fasledares impedans i den matande kabeln [mΩ]. 
 

 Inställd värde på momentanutlösaren 
Inställd värde på en momentanutlösare behövs för att kunna beräkna 
utlösningsvillkoret vid minsta felström. Inställd värde är strömvärdet till vilken 
momentanutlösaren löser ut vid en kortslutning [10].  

De finns enkla effektbrytare för lågspänningsnät som ha fabrikinställda värde. Ett 
exempel är Schneider distributionsskydd NSX 100 TM-D [12]. Några av de 
fabrikinställda värde för denna effektbrytare framgår ur tabell 2 nedan: 

 
Tabell 2. Exempel på inställda värden för NSX 100 TM-D  

Modell Markström 𝑰𝑰𝒔𝒔 

 
[A] [A] 

NSX 100-TM16D 16 190 
NSX 100-TM40D 40 500 
NSX 100-TM70D 72 640 

NSX 100-TM100D 100 800 

där 
𝐼𝐼𝑠𝑠= inställd värde [A]. 
 

 Metod för att dimensionering mot utlösningsvillkor 
En enkel metod enligt [10] för att dimensionera kablar mot utlösningsvillkor kan 
göras med följande steg:  

1) Först måste förimpedansen kännas till. Förimpedansen är 
jordslutningsimpedansen före den kontrollerade kabeln. Detta kan beräknas i 
rapporten som: 
 

𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟 = 𝑍𝑍𝑇𝑇 + 𝑍𝑍𝑀𝑀         [mΩ]                                                                       (3.15) 
 

där 
𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟=förimpedans [mΩ] 
𝑍𝑍𝑀𝑀= matarkabelns jordslutningsimpedans [mΩ] 
𝑍𝑍𝑇𝑇= Transformator jordslutningsimpedans [mΩ] 
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2) Sedan kan maximall impedans och nominella kabellängden hämtas 
från tabell 5-8 i [10]. Inställd värde på momentanutlösare måste 
finnas för att kunna läsa av tabellerna.  

3) Därefter kan interpolering behöva göras för att ta fram de exakta nominella 
längderna och den maximalla impedansen.  

4) Med de exakta maximalla impedansen och nominella ledningslängden kan sedan 
de maximalla kabellängderna som uppfyller utlösningsvillkoret beräknas som: 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐿𝐿𝑛𝑛 �1 −
𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟

𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�     [m]                                                          (3.16) 

där            

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=den maximal tillåtna kabellängden [m]. 
 𝐿𝐿𝑛𝑛=nominell ledningslängd för en viss kabel [m]. 
 

Räkneexempel på dimensionering mot utlösningsvillkor presenteras i bilaga A. 
 
3.3 Elkvalitet 
Ett perfekt elkvalitet kan sägas vara total frånvaro av störningar på den sinusformade 
strömmen eller spänningen i nätet. Det också innebär att det finns en säker 
spänningsleverans och spänningen är god. Med en säker spänningsleverans menas att 
spänningen alltid är tillgänglig och med spänningen är god menas att spänningsnivån 
alltid är stabil [13]. 

För att elkvalitet ska vara perfekt måste nätägarna leverera spänning av god kvalitet, 
leverantörer av elektriska utrustningar leverera produkter som inte stör omgivningen 
utöver de rekommenderade gränsvärden, och användarna måste ta ansvar för att 
installationer i deras anläggningar är utförda på sådan sätt att störningar som uppstår 
inte sprider sig vidare i elnäten [13].  
 
3.3.1 Likströmskomponenten 
När utrustningar som använder krafthalvledare används i nätet kan de orsaka 
likströmskomponenter i nätet [14]. Likströmkomponenterna orsakar olika problem i 
nätet som: 

1) THD värdet i nätet ökar. 

2) Obefogade utlösningar på jordfelskydden. 

3) Betydande påverkan på distributions och mättransformatorer nämligen 
mättning, noggrannhet, överhettning m.fl.  

4) En kraftigt förhöjd magnetiseringsström som utlöser skyddsutrustningen. 

5) Det kan påverka noggrannheten i hushållselmätaren beroende på modell och 
hur den är ansluten i nätet. 
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6) Det har även bevisats att likströmkomponenten kan orsaka korrosion på 
kabelsystemet. 
 

3.3.2 Spänning och strömosymmetri 
Enligt [15] karakteriseras spänningsosymmetri av: 

1. Spänningen mellan fas-jord (eller fas-fas) har olika värden i de tre faserna.  

2.  Fasläget mellan spänningarna inte är 120 grader. 

Spänningsosymmetri är samma sak som strömosymmetrin. Den orsakas av 
spänningsfall över impedansen i nätet enligt ohms lag.  
 

 Symmetriska komponenter 
Symmetriska komponenter är ett sätt att förenkla beräkningar i ett osymmetriskt 
system. Det går ut på att ett osymmetriskt system kan beskrivas med en kombination 
av tre symmetriska system som kallas plus-, minus- och nollföljdssystem [16]. 
Komponenterna i det symmetriska systemet kan representeras med visardiagram 
enligt figur 6 nedan:  

 

 
Figur 6. Noll, plus och minusföljdkomponenterna i det symmetriska systemet.  
 
3.3.2.1.1 Nollföljdskomponenterna 
Nollföljdkomponenterna har alltid samma amplitud och samma riktning [17].  De kan 
beräknas som: 

𝑈𝑈0 =
1
3

(𝑈𝑈𝐴𝐴 + 𝑈𝑈𝐵𝐵 + 𝑈𝑈𝑐𝑐)      [V]                                                                        (3.17) 

där  

𝑈𝑈𝐴𝐴=den osymmetriska spänningen i fas A [V]. 
𝑈𝑈𝐵𝐵=den osymmetriska spänningen i fas B [V]. 
𝑈𝑈𝑆𝑆=den osymmetriska spänningen i fas C [V]. 
𝑈𝑈0= nollföljdkomponenten[V]. 
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3.3.2.1.2 Plusföljdskomponenterna  
Plusföljdskomponenterna motsvarar ett symmetriskt trefassystem med positiv, ”rätt”, 
fasföljd [17]. Plusföljd komponenterna kan beräknas som: 

𝑈𝑈1 =
1
3

(𝑈𝑈𝐴𝐴 + 𝑎𝑎 ∙ 𝑈𝑈𝐵𝐵 + 𝑎𝑎2 ∙ 𝑈𝑈𝑆𝑆)   [V]                                                           (3.18) 

𝑎𝑎 = 𝑒𝑒𝑗𝑗
2𝜋𝜋
3                                                                                                              (3.19) 

där 

𝑈𝑈1= plusföljdskomponenten [V] 

 

3.3.2.1.3 Minusföljdskomponenterna  
Minusföljdskomponenterna motsvarar ett symmetriskt trefassystem med negativ 
fasföljd [17]. Minusföljdkomponenterna kan beräknas som:  

𝑈𝑈2 = 1
3

(𝑈𝑈𝐴𝐴 + 𝑎𝑎2 ∙ 𝑈𝑈𝐵𝐵 + 𝑎𝑎 ∙ 𝑈𝑈𝑐𝑐) [V]                                                                (3.20)     

där 

𝑈𝑈2=Minusföljdskomponent [V] 

 

 Problem osymmetri kan orsaka 
Osymmetri kan enligt [18] orsaka bland annat följande problem:  

• Överlast på olika växelströmsmaskiner. 

• Frekvensomriktare kan sluta fungera. 

• Frekvensomriktare kan generera övertoner vid fler frekvenser än 
karaktäristiska. Frekvensomriktare kan få problem redan vid en osymmetri på 
1 %, och enligt vissa tillverkare 1,5 %. 

• Osymmetriska strömmarna kan orsaka obefogade utlösningar på 
skyddsutrustningar. 
 
 Osymmetri källor 

Osymmetri källor kan enligt [19] vara bland annat: 
• Osymmetrisk matningsspänning  

• Enfas laster i tvåfas (enfasiga svetsningsapparater till exempel ansluts normalt 
mellan två faser),  

• Defekt på ena fasen i en trefas last (eller enfasig last i ett trefassystem)  

• Enfasiga jordslutningar, tvåfasiga kortslutningar. 
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 Beräkning av osymmetri 
Simuleringsprogrammet beräknar osymmetri på tre olika sätt. Beräkningsmetoderna är 
samma för både spänning och strömosymmetri mellan fas-fas eller fas-nollan [11]. 
Osymmetri som funktion av normala värden kan beräknas som: 

LVUR = �
𝑈𝑈ℎ −𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  
𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

� ∙ 100[%]                                                                      (3.21) 

där 

LVUR = Osymmetri mellan fas-fas [%]. 
𝑈𝑈ℎ = Den lägsta fas-fas spänningen [V]. 
𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 = Medelvärde på fas-fas spänningarna [V]. 
 

Osymmetri som funktion av minusföljdkomponenterna och plusföljdkomponenterna 
kan beräknas som:  

𝑉𝑉𝑈𝑈𝑉𝑉2  =
𝑈𝑈2
𝑈𝑈1

 ∙ 100       [%]                                                                                (3.22) 

där 

𝑈𝑈1 =Plusföljdkomponenten[V]. 
𝑈𝑈2= Minusföljdkomponenten[V]. 
𝑉𝑉𝑈𝑈𝑉𝑉2  =Osymmetri som en funktion av minusföljdkomponent och 
plusföljdkomponent [%]. 
 

Osymmetri som funktion av nollföljdkomponenten och plusföljdkomponenten kan 
beräknas som: 

𝑉𝑉𝑈𝑈𝑉𝑉0  =  
𝑈𝑈0
𝑈𝑈1

∙ 100  [%]                                                                                     (3.23) 

där 

𝑈𝑈0 = Nollföljdkomponenten [V]. 

𝑉𝑉𝑈𝑈𝑉𝑉0  =Osymmetri om förhållande mellan nollföljdkomponent och 
plusföljdkomponent [%]. 
 

 Gränsvärde för osymmetri 
Under normala driftförhållanden skall under varje period av en vecka 95 % av antalet 
10 minuters-värde av matningsspänningens minusföljdskomponent vara inom 0-2 % 
av plusföljdskomponenten [15]. 
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3.3.3 Harmoniska distorsioner  
De harmoniska distorsionerna är egentligen en form av ”förorening” i den elektriska 
sinusvågen. Om dess halt överstiger de rekommenderade nivåerna kan olika problem 
uppstå i nätet. När laster som dioder, transistorer, tyristorer, frekvensomriktare, 
datorer, lågenergilampor, m.m. ansluts till elnätet deformerar de sinusvågen genom att 
generera signaler med högre frekvenser än grundfrekvensen. 

Signaler vars frekvenser är udda eller jämna heltalsmultipla av grundfrekvensen och 
som överlagrad på denna ger periodisk återkommande deformation på sinuskurvan 
kallas övertoner. De signalerna vars frekvenser inte är heltalsmultiplar av grundtonen 
kallas mellantoner. Mellantonerna ofta ger en deformation som är olika från period till 
period [20]. 

En ”förorenad” signal kan med hjälp av Fourier analys delas i en 
likströmskomponent, grundtonen och oändligt många multiplar av grundtonen [13]. 
Detta kan med Fourier analys skrivas som: 

𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼0 + �𝐼𝐼𝑛𝑛cos (𝑛𝑛Ω𝑡𝑡)
∞

𝑛𝑛=1

                                                                  (3.24) 

där 

𝑖𝑖(𝑡𝑡)=den förorenade tidsvarierande strömmen [A]. 
𝐼𝐼0= likströmskomponent [A]. 
𝐼𝐼𝑛𝑛= Strömkomponenten med ordningstal n [A]. 
Ω=grundtonvinkelfrekvensen[rad/s]. 
 

 Övertonkaraktär 
Förutom varierande frekvenser har övertonerna även olika faslägen vilken har en 
karaktär som liknar plusföljd, minusföljd och nollföljd [13]. De övertoner vars 
frekvenser har en karaktär som liknar en plusföljd (som grundfrekvensen) kan 
beräknas som:  

𝑛𝑛 = 3 ∙ 𝑘𝑘 + 1                                                                                                      (3.25) 

där 

𝑘𝑘=1,2,3…etc. 
𝑛𝑛=4,7,10…etc. 
 

De övertonerna vars faslägen har en karaktär som liknar en minusföljd (omvänt 
fasföljd) kan beräknas som: 

𝑛𝑛 = 3 ∙ 𝑘𝑘 − 1                                                                                                       (3.26)  
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där 

𝑘𝑘=1,2,3… etc. 
𝑛𝑛=2,5,8,11…etc. 
 

De övertonerna vars fasföljd har en karaktär som liknar nollföljd (för inte förväxlas 
med nollföljd i det symmetriska systemet) kan beräknas som: 

𝑛𝑛 = 3 ∙ 𝑘𝑘                                                                                                               (3.27) 

där 

𝑘𝑘=1,2,3… etc. 
𝑛𝑛=3,6,9,12,15…etc. 
 

Relationen mellan övertonsordningstalen, frekvens och karaktär framgår ur tabell 3 
nedan:        
Tabell 3. Exempel på relationen mellan övertonsordningstal, frekvens och karaktär  

Ordningstal Frekvens[Hz] Karaktär 
1 50 + 
2 100 - 
3 150 0 
4 200 + 
5 250 - 
6 300 0 
7 350 + 
8 400 - 
9 450 0 

10 500 + 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

50 2500 - 
 
 

 Övertoners inverkan på effektfaktorn 
De olinjära lasterna genererar övertoner i den strömmen de förbrukar i nätet. I sin tur 
”förorenar” strömmen de förbrukar spänningen i den gemensamma 
kopplingspunkten i nätet med ohms lag. Detta åskådliggörs i figur 7 nedan: 
 

 
 
 
Figur 7. Exempel på ”förorening” av spänningen vid en gemmensamma kopplingspunkten i ett elnät. 
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Det är möjligt att beräkna vilken påverkan övertonerna kan ha på lastflödet i nätet. 
För att vara mycket noggrant måste detta göras med avseende på olika uppgifter i de 
relativa övertonerna. Men för bara en approximation kan dessa försummas.  

När dessa försummas kan effektfaktorn beräknas som en funktion av enbart THD 
värdet och grundtonernas faslägen [23]. Effektfaktorn som funktion av THD värde 
och grundtonernas faslägen kan beräknas som: 

λ =
𝑃𝑃
𝑆𝑆

=
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚(𝜃𝜃𝑢𝑢1 − 𝜃𝜃𝑖𝑖1)
√1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖2

=
λ𝜃𝜃

√1 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖2
                                                     (3.28) 

där 

𝜃𝜃𝑖𝑖1=grundtonströmmens fasläge 
𝜃𝜃𝑢𝑢1=grundtonspänningens fasläge 
 

Det kan således konstanteras att THD värdet påverkar effektfaktorn vilken i sin tur 
påverkar strömleverans i nätet. 
 

 Tredjetonerna 
Vanliga lågspänningssystem är Y-kopplade så att fasströmmarna leds tillbaka genom 
nolledaren. I ett symmetriskt nät tar dessa teoretisk ut varandra i nolledaren eftersom 
de är fasförskjutna 120 grader och är lika stora till belopp [24]. Detta kan uttryckas 
allmänt som: 

 𝑖𝑖𝑁𝑁 = 𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝑖𝑖𝑏𝑏 + 𝑖𝑖𝑐𝑐 = 0                                                                                         (3.29) 

där 

𝑖𝑖𝑚𝑚= fasströmmen a. 
𝑖𝑖𝑏𝑏= fasströmmen b. 
𝑖𝑖𝑐𝑐= fasströmmen c. 
𝑖𝑖𝑁𝑁= summan av fasströmmarna i nolledaren. 
 

Om istället varje fasström innehåller en tredjeton kan den strömmen som leds tillbaka 
genom nolledaren skrivas som: 

𝑖𝑖𝑁𝑁 = (𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝑖𝑖𝑚𝑚3) + (𝑖𝑖𝑏𝑏 + 𝑖𝑖𝑏𝑏3) + (𝑖𝑖𝑐𝑐 + 𝑖𝑖𝑐𝑐3)                                                     (3.30) 

De tredjetonerna är faslika och lika stora till belopp därför kan det skrivas att: 

𝑖𝑖𝑚𝑚3 = 𝑖𝑖𝑏𝑏3 = 𝑖𝑖𝑐𝑐3 = 𝑖𝑖3                                                                                          (3.31) 

Detta innebär att strömmen som leds tillbaka genom nolledaren kan skrivas som: 
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𝑖𝑖𝑁𝑁 = 𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝑖𝑖𝑏𝑏 + 𝑖𝑖𝑐𝑐 + 3 ∙ 𝑖𝑖3                                                                                 (3.32) 

Summan av fas a, fas b och fas c ä alltid noll. Endast tredjetonerna blir kvar i 
nolledaren. Summan av strömmen i nolledare kan därför skrivas som: 

𝑖𝑖𝑁𝑁 = 3 ∙ 𝑖𝑖3                                                                                                           (3.33) 

Vad som sker är att tredjetonerna adderas i nolledaren. 
 

 Beräkning av övertoner 

3.3.3.4.1 Den totala harmoniska distorsionen (THD) 
Den totala harmoniska distorsionen är ett mått på den totala halten av distorsioner 
som finns i en signal. Värdet bestäms av summan av alla övertoner i förhållande till 
grundtonen [24]. Den totala harmoniska distorsionen för spänningar kan beräknas 
som:  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑢𝑢 = �𝑈𝑈2
2 + 𝑈𝑈32 + 𝑈𝑈42 + 𝑈𝑈52 + 𝑈𝑈62 + ⋯𝑈𝑈𝑛𝑛2

𝑈𝑈1
∙ 100           [%]               (3.34) 

där 

𝑈𝑈𝑛𝑛 = Spänningsöverton av ordningstalet n [V]. 
𝑈𝑈1 = grundtonspänning [V]. 
THDu= den totala harmoniska distorsionen i spänning signalen [%]. 

 

De totala harmoniska distorsionerna för strömmar kan beräknas som: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 = �𝐼𝐼2
2 + 𝐼𝐼32 + 𝐼𝐼42 + 𝐼𝐼52 + 𝐼𝐼62 + ⋯ . . 𝐼𝐼𝑛𝑛2

𝐼𝐼1
∙ 100   [%]                             (3.35) 

där 

𝐼𝐼𝑛𝑛= övertonsström av ordningstal n [A]. 
𝐼𝐼1 = grundtonströmmen [A]. 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 = den totala harmoniska distorsionen i ström signalen [%]. 
 

3.3.3.4.2 Relativ övertonshalt 
En relativ övertonshalt är ett mått på halten av en särskild överton. Den kan 
exempelvis användas för att undersöka vilken påverkan ett särskilt överton har i en 
situation. De relativa spänningsövertonshalterna kan skrivas som:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 𝑈𝑈𝑓𝑓
𝑈𝑈1
∙ 100                [%]                                                                                         (3.36) 

där 

𝑈𝑈𝑛𝑛 =övertonspänning av ordningstal n [V]. 
𝑈𝑈1 = grundtonspänning [V]. 
 

De relativa strömövertonshalterna kan skrivas som: 

 𝐼𝐼𝑓𝑓
𝐼𝐼1
∙ 100                [%]                                                                                         (3.37) 

där 

𝐼𝐼𝑛𝑛 =övertonström av ordningstalen n [A]. 
𝐼𝐼1 = grundtonströmmen [A]. 
 

 Problem övertoner kan orsaka 
Enligt [25] kan övertoner orsaka bland annat: 

• Överlast i nolledaren.  

• Störningar i teleledningar, önskade ljud i telefonförbindelser. 

• Matande transformatorer överhettas. 

• Falska utlösningar av skyddsapparater. 

• Överlast i faskompenseringskondensatorer. 

• Returströmmen eller delar av denna kan följa oönskade banor 

• Övertoner med minusföljdkaraktär strävar efter att vrida maskinens rotor i 
motsatt riktning vilken reducerar motorns utvecklade moment [24]. 
 
 Gränsvärde för spänningsövertoner 

Enligt [15] framgår gränsvärde för spänningsövertoner i ett nät med spänningar som 
är lägre än 35kV ur tabell 4 nedan: 
Tabell 4. Gränsvärde för spänningsövertoner  

Udda Övertoner 
Jämna övertoner Inte multiplar av 3 Multiplar av 3 

Övertoner 
(n) 

Relativ övertonshalt 
[%] Övertoner 

(n) Relativ övertonshalt [%] 
Övertoner 
(n) 

Relativ övertonshalt 
[%] 

5 6 % 3 5,0 2 2 
7 5 % 9 1,5 4 1 

11 3,5 % 15 0,5 6…24 0,5 
13 3,0 % 21 0,5 

  17 2,0 % 
    19 1,5 % 
    23 1,5 % 
    25 1,5 % 
    THDu värdet rekommenderas som 8 %, 
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 Gränsvärde för strömövertoner 
Enligt [15] framgår gränsvärde för strömövertoner av tabell 5 nedan: 

Tabell 5; Gränsvärde för strömövertoner 
Referensströmmar Rekommendation 
≤ 25A Får användas apparatur enligt apparat standarden 

>25A-200A Strömmens totala harmoniska distorsion för vara högst 10 % av referensströmmen 

>200A 
Den totala distorsionen för vara 8 % av referensströmmen, men minst 20A tillåts. 
För enskilda övertoner gäller: 

 
Ordningstal n Tillåtet värde av referensströmmen 

 
<11 7,0 % 

 
11 till 16 3,5 % 

 
17 till 22 2,5 % 

 
23 till 33 1,0 % 

 
>34 0,5 % 

3.4 Lågspänningssystem 

3.4.1 Transformatorn 
Transförmatorer används mest för att ändra spänningsnivåer. I Sverige har den 
spänningen som finns i fastigheterna ofta omvandlats från 11 eller 22 kV ner till 
0,4kV.  I sin enklaste form är transformator är en fyrpol som består av två spolar på 
en gemensam järnkärna [22]. Den grundläggande transformator uppbyggnad och 
funktionssätt åskådliggörs i figur 8 nedan:  

 
Figur 8. Grundläggande transformator uppbyggnad och funktionssätt 

Transformatorsidan närmast generatorn kallas primärsidan och ofta är den sidan som 
tar emot högspänning och den sidan som ligger närmaste lasterna kallas 
sekundärsidan och är ofta den sidan som matar ut lågspänning. Kvoten mellan 
lindningsvarven på primärsidan och sekundärsidan kallas omsättningstal eller 
varvtalsomsättning och kan skrivas som: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁1
𝑁𝑁2

                                                                                                                    (3.38) 

där 

n=varvtalsomsättningen 
𝑁𝑁1=lindningsvarvtal på primärsidan 
𝑁𝑁2=lindningsvvarvtal på sekundärsidan 
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 Transformator funktionssätt 
När lindningarna på primärsidan belastas med ström ge de upphov till ett magnetiskt 
flöde i kärnan. På grund av att det är en växelström i ett elnät uppstår alltid en 
tidsvarierande magnetiskflöde. Enligt Faradays induktionslag inducerar den 
tidsvarierande magnetiskflöde en spänning som är lika med tidsderivata av det 
magnetiska flödet och lindningsvarvtalet [22]. Detta kan skrivas som:  

𝑈𝑈 = −𝑁𝑁 ∙
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

    [𝑉𝑉]                                                                                            (3.39) 

där 

𝑈𝑈=den inducerade spänningen 
N=lindningsvarvtalet 
𝑑𝑑= det magnetiska flödet. 
 

För en ideal transformator gäller alltid att spänningarna är proportionella mot 
varvtalen. Detta kan skrivas som: 

𝑈𝑈1
𝑈𝑈2

=
𝑁𝑁1
𝑁𝑁2

                                                                                                                (3.40) 

där 

𝑈𝑈1=spänningen på primärsidan [V]. 
𝑈𝑈2=spänningen på sekundärsidan [V]. 
𝑁𝑁1=lindningsvarvtalet på primärsidan. 
𝑁𝑁2=lindningsvarvtalet på sekundärsidan. 
 

När en transformator belastas på sekundärsidan blir produkten av lindningsvarvtalen 
och strömmarna på båda sidor lika med varandra [22]. Detta kan skrivas som:  

  𝑁𝑁1 ∙ 𝑖𝑖1 =    𝑁𝑁2 ∙ 𝑖𝑖2                                                                                              (3.41) 

där 

𝑖𝑖1=strömmen på primärsidan [A]. 
𝑖𝑖2=strömmen på sekundärsidan [A]. 

3.5 Laddsystem 
Det finns två olika laddsystem idag nämligen konduktivt och induktivt laddsystem. 
Konduktiva laddsystemet är beprövade och används redan idag medan induktiva 
laddsystemet fortfarande är under utveckling.  
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På grund den friheten induktiv laddning medför tror många den kan komma att vara 
laddsystemet för framtiden. Med induktivt laddsystem är tanken att elbilarna ska 
kunna laddas även när de rör på sig. Laddningen sker genom magnetisk kontakt 
därmed kan utföras ”trådlöst” [26]. 

I konduktivt laddsystemet måste däremot bilarna stå stilla för att kunna anslutas till 
laddstolparna med hjälp av en kabel. Konduktivt laddsystem har vissa brister som för 
närvarande pågår försök att lösa genom olika standarder [27]. Några av problem med 
konduktivt laddsystemet är: 

1. Höga strömmar eller höga spänningar. Konduktiv laddsystemet innebär beröring av 
utrustningar med höga strömmar och spänningar vilken kan vara riskabelt 
speciellt i en situation där användaren inte är en sakkunnig person. 

2. Farlig miljö. Till-och frånkopplingar av höga spänningar och strömmar under 
kritisk väderlek kan vara farlig.  

3. Vandalism och olyckor. Laddstolpar på allmänna platser kan utsättas för vandalism 
och olyckor. Som följd kan utrustningarna inuti laddstolparna skadas vilken kan 
göra att laddstolparna bli livsfarliga.  

3.5.1 Likriktare 
Elbilladdning bygger på likriktarteknik. Växelströmmen som dras från nätet 
omvandlas till likström som därefter matas in i elbilbatterierna. Exempel på en enkel 
sexpulslikriktare åskådliggörs i figur 9 nedan: 

 
Figur 9. En enkel sexpulslikriktare. 

 
Sexpulslikritaren i figuren matas av nätspänningen med faserna R, S och T. 
Krafthalvledarna 1,3 och 5 leder i framriktning när R, S och T är positiva och 
krafthalvledarna 4,6 och 2 leder när R, S och T är negativa.   
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Ideellt byter krafthalvledarna plats vid nollgenomgången. Utgångsspänningen blir fas-
fasspänning och strömmen blir kvasikant formad. Nätspänningarna R, S och T, 
utgångsspänningen och strömmen åskådliggörs i figur 10 nedan: 

 

 
Figur 10. De ideala signalerna i en sexpulslikriktare. 

De ideala signalerna bygger på att likriktaren inte är belastad med en induktiv last 
(exempelvis en likströmmotor). Induktiva lasterna orsakar ripplar i strömmen [28]. De 
harmoniska distorsionerna i strömmen kan allmänt beräknas allmänt som: 

ℎ = 𝑘𝑘 ∙ 𝑞𝑞 ± 1                                                                                                       (3.42) 

där 

h = övertonnummer 
k = 1, 2,3,4…etc. 
q = likriktarpulstal. 
 

Vanliga enfasiga likriktare är oftast med fördel av 4-pulstal och de trefasiga är av 6-
pulstal. De ideala övertonsamplituderna kan allmänt skrivas som: 

𝐼𝐼𝑛𝑛 =
𝐼𝐼1
𝑛𝑛

                                                                                                                  (3.43) 

där 

𝐼𝐼𝑛𝑛= amplituden för övertonen av ordningstalet n [A]. 
𝐼𝐼1= grundtonens amplitud [A]. 
𝑛𝑛=ordningstalet. 
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Exempel på de ideala övertonerna som genereras av enfasiga och trefasiga likriktarna i 
procent av grundtonen framgår av tabell 6 nedan:  
Tabell 6. Ideala övertonerna i enfasiga och trefas växelströmsystem 

Ordningstal [n] 1 3 5 7 9 11 15 17 19 21 23 25 
Enfas [%] 100 33,3 - 14,3 11,1 9,1 6,7 5,9 5,3 4,8 4,3 4,0 
Trefas [%] 100 - 20 14,3 - 9,1 - 5,9 5,3 - 4,4 4,0 

3.5.1.1.1 Tänd och släckbara krafthalvledare 
Tänd och släckbara krafthalvledare är typer av krafthalvledare som har en ventil som 
möjliggör att bestämma i vilken stund en halvledare kan börja leda. Det också kallas 
styrvinkeln [24]. De vanligaste typerna av styrbara strömventilerna är: 

1. MOSFET (FET)-Field Effect Transistor 

2. IGBT-Insulated Gate Bipolar Transistor 

3. GTO-Gate Turn-off Thyristor 

4. IGCT-Integrated Gate-Commutated Thyristor 
 

3.5.1.1.2 Kommutering 
I verkligheten byter inte krafthalvledarna plats momentant vid nollgenomgången. 
Detta eftersom de innehåller någon sorts induktans. Induktansen gör att det alltid 
uppstår en fördröjning som kallas överlappning eller kommutering [28]. 

När kommuteringen pågår leder två krafthalvledare samtidigt vilken orsakar en 
övergående kortslutning. Kortslutningen avbryts först när strömmen inverteras i den 
utgående krafthalvledaren. Kommuteringstiden bestäms av kortslutningens slutvärde 
och slutvinkeln [28]. Spänningarna och strömmar i en styrbar krafthalvledare med en 
styrvinkel på 20 grader och en kommuteringsvinkel på 10 grader åskådliggörs i figur 
11 nedan: 

 

Figur 11. Signalerna i en sexpulslikriktare med styrbara krafthalvledare med fördröjning 
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Med avseende till styrvinkeln och kommuteringvinkeln och antagande om en rippelfri 
likström, kan övertonströmmarna beräknas enligt [28] som: 

𝐼𝐼𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐 ��
6
𝜋𝜋
∙
�𝑘𝑘2 + 𝐵𝐵2 − 2𝑘𝑘𝐵𝐵 ∙ cos (2𝛼𝛼 + 𝜇𝜇)

𝑛𝑛[𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝛼𝛼 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚(𝛼𝛼 + 𝜇𝜇)] �                                      (3.44) 

 

𝑘𝑘 =
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 �(𝑛𝑛 − 1) 𝜇𝜇2�

𝑛𝑛 − 1
                                                                                          (3.45) 

 

𝐵𝐵 =
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 �(𝑛𝑛 + 1) 𝜇𝜇2�

𝑛𝑛 + 1
                                                                                          (3.46) 

där 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑐𝑐= likström 
𝑛𝑛=övertonnummer 
𝛼𝛼=styrvinkeln 
𝜇𝜇=kommuteringsvinkel 
 

3.5.1.1.3 Spänningsklippning  
Kommuteringsverkan orsakar klippningar i AC strömmen. Den klippta spänningen 
uppstår på grund av klippningar i strömvågen och kan beräknas med ohms lag. 
Kommuteringvinkeln är kommuteringstiden och kan också kallas klippningsbredden.  
Enligt [27] kan klippningsbredden beräknas som:   

𝜇𝜇 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚−1[𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝛼𝛼 − (𝑋𝑋𝑏𝑏 + 𝑋𝑋𝑡𝑡)𝐼𝐼𝑚𝑚] − 𝛼𝛼                                                           ( 3.47) 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝜇𝜇 = 1 −
2𝐸𝐸𝑚𝑚
𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡

                                                                                                 (3.48) 

där 

𝐼𝐼𝑚𝑚= likströmmen per unit med likriktaren som bas. 
𝑋𝑋𝑏𝑏= system reaktans per unit med likriktaren som bas[Ω]. 
𝑋𝑋𝑡𝑡= likriktartransformator reaktans per unit med likriktaren som bas [Ω]. 
𝐸𝐸𝑚𝑚𝑡𝑡 = Den teoretiska DC spänningen i tomgång [V]. 
𝐸𝐸𝑚𝑚=Den kommuterade spänningen[V]. 
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3.5.1.1.4  Övertoner på likströmsidan av en likriktare 
I likströmkretsar med låga tidskonstanter (induktans) som en likströmmotor, 
genererar övertonerna i spänningsvågen betydande rippelströmmar i likströmvågen. 
De övertonerna som orsakar rippelströmmarna är relaterade till likriktarnas pulstal. I 
en 6-puls likriktare orsakar den sjätte övertonen rippelströmmar och i en 12-puls 
likriktare orsakar den 12: e övertonen rippelströmmar [28]. 
 
3.5.1.1.5 Övertoner på växelströmsidan av en likriktare 
De övertonerna som genereras i en likriktares växelströmsida kan beräknas enligt [26] 
som:  

𝐼𝐼𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝑐𝑐
2√2
𝜋𝜋

�
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 �𝑛𝑛𝜋𝜋3 � sin𝑛𝑛 𝜇𝜇2

𝑛𝑛2 𝜇𝜇2
+
𝑟𝑟𝑐𝑐 ∙ 𝑔𝑔𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚 �

𝑛𝑛𝜋𝜋
6 �

1 − 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 �𝜋𝜋3 + 𝜇𝜇
2�
�                [𝑘𝑘]              (3.49) 

 

𝑔𝑔𝑛𝑛 =
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛�(𝑛𝑛+1)�𝜋𝜋6−

𝜇𝜇
2��

𝑛𝑛+1
+

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛�(𝑛𝑛−1)�𝜋𝜋6−
𝜇𝜇
2��

𝑛𝑛−1
    −

2𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛�𝑛𝑛�𝜋𝜋6−
𝜇𝜇
2�𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛�

𝜋𝜋
3+

𝜇𝜇
2��

𝑛𝑛
                (3.50)  

där  

𝐼𝐼𝑐𝑐=strömmen när kommuteringen upphör[A] 
∆𝑖𝑖=förändringar i likströmmen[A] 
𝜇𝜇=kommuteringsvinkel 
𝑛𝑛=1,2,3…etc. 
 

3.5.2 Övertonsfilter 
Det mest använt övertonsfilter består av en kondensator kopplad i serier med en 
reaktor. Komponenterna dimensioneras för att skapa en serieresonanskrets för en 
given frekvens. För denna frekvens fungerar filtret som en kortslutning till jord [24]. 
En krets med en resistor, en induktor och en kondensator kopplat i serier och 
genomflyts av en gemensam ström åskådliggörs i figur 12 nedan. 
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Figur 12. En allmän serieresonanskrets 

Beräkningsschemat för kretsen görs i det komplexa talplanet med en likvärdig ohms 
lag [22]. Med ohms lag blir spänningarna över impedansen:  
 

𝑈𝑈𝑅𝑅 = 𝑅𝑅 ∙ 𝐼𝐼                 [𝑉𝑉]                                                                                (3.51)
  
𝑈𝑈𝐿𝐿 = 𝑗𝑗 ∙ 𝜔𝜔 ∙ 𝐿𝐿 ∙ 𝐼𝐼        [V]                                                                              (3.52)
  

𝑈𝑈𝑆𝑆 = −𝑗𝑗
1

𝜔𝜔 ∙ 𝐶𝐶
∙ 𝐼𝐼       [V]                                                                              (3.53) 

 
𝜔𝜔 = 2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝜋𝜋             [𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑚𝑚⁄ ]                                                                       (3.54)  
 

där 
𝐼𝐼 =Strömmen i kretsen [A] 
𝑈𝑈𝑆𝑆=spänning över kondensator[V] 
𝑈𝑈𝐿𝐿=spänning över reaktorn[V] 
𝑈𝑈𝑅𝑅=Spänning över resistorn 
𝜔𝜔=vinkelfrekvens[rad/s] 
 

Om ett visardiagram för serieresonanskretsen med den gemensamma strömmen och 
motsvarande spänningarna ritas blir det som figur 13 nedan: 
 

 
Figur 13. Förhållande på spänningar och strömmar i en RLC krets 

 
Spänningarna över kondensatorn och induktorn ligger i motfas och är vridna 90 
grader i förhållande till den ursprungliga strömmen över resistorn och tar därmed ut 
varandra. Enligt [23] gäller vid resonans att: 
 

𝑈𝑈� = 𝑈𝑈�𝑅𝑅 + 𝑈𝑈�𝐿𝐿 + 𝑈𝑈�𝑆𝑆 = 𝑈𝑈�𝑅𝑅 + 0                                                                    (3.55) 
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𝑈𝑈�𝑆𝑆 = −𝑈𝑈�𝐿𝐿                                                                                                       (3.56) 

Frekvensen när resonansen inträffar kan skrivas som: 
 

𝜋𝜋0 =
1

2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ √𝐿𝐿 ∙ 𝐶𝐶
             [Hz]                                                                    (3.57) 

      
där 
𝐶𝐶=kondensator 
𝜋𝜋0=resonansfrekvensen 
𝐿𝐿=induktorn 

 
3.6 Investeringskostnad 
En investering är en resursinsats idag som förväntas ge nyttovärde i framtiden.  
Investeringsanalysen görs för att ge svar på den totala kostnaden och vilken nytta 
investeringen kommer att ge. En investeringskalkyl kan enligt [29] göras för att:  

- Kunna ta rationella beslut baserad på livscykelkostnaden 

- För att klargöra antagande och resonemang 

- För att förstå investeringens kritiska kostnadsbärare 

- För att kommunicera investeringsförslag 

För att uppskatta investeringskostnaderna i rapporten används en utbildningsversion 
av EBR kostnadskataloger. De allmänna kostnaderna för arbeten i EBR katalogerna 
har sammanställts i ett kalkylprogram på högskolan väst utifrån olika erfarenheter med 
arbete med nätplanering. Kostnaderna är från år 2011.    

Inköpspriserna för komponenterna i parkerna kommer att hämtas från tillverkarnas 
hemsidor. Dessa kommer att handla om laddstolpar, kablage, skyddsutrustning, och 
eventuellt fiberoptik. Grundinvesteringen kommer därefter att beräknas som summan 
av inköpskostnaderna och arbetskostnaderna.  
 
3.6.1 Livscykelkostnad 
Det räcker inte alltid att gå efter inköpspris eller återbetalningstid då det tenderar att 
överskuggas av andra kostnader. De kostnader som ska behandlas i denna rapport 
kommer att vara bland annat: 

- Grundinvesteringskostnader 
- Drift- och underhållskostnader 
- Eventuella reparationskostnader 
- Förlustkostnader 

Livscykelkostnad i rapporten bygger på att uppskattar livstidskostnaden i 30 år med 
nuvärdemetod. Nuvärde är en beräkning som görs med avseende till pengars 
förändrade värde över tiden (diskontering).  
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Diskonteringen görs med hjälp av en given kalkylränta vilken är ett mått på företagets 
avkastningskrav över en given period. För att beräkna nuvärde i rapporten tas hjälp av 
en inbyggd modul i MS Excel som kallas netnuvärdet [30]. Netnuvärdet för inte 
förväxlas med nuvärdet. 
 

 Metoden för att beräkna nuvärde 
1. Det första steget för att beräkna nuvärde i rapporten är att beräkna 

netnuvärdet. Enligt [30] kan Netnuvärde beräknas som: 

𝑁𝑁𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒 = �
𝑉𝑉ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖

1 + 𝑟𝑟𝑖𝑖
                                                           (3.58)

𝑖𝑖=30

𝑖𝑖=1

 

𝑉𝑉ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖 =
𝐺𝐺𝑟𝑟𝑁𝑁𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔𝑚𝑚𝑘𝑘𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛

𝑖𝑖
                     (3.59) 

där 

𝑖𝑖 = perioden [år] 
𝑟𝑟𝑖𝑖 =periodens ränta (28 % i rapporten) [%] 
 

2. Därefter kan nuvärde beräknas som en differens mellan 
grundinvesteringskostnaden och netnuvärdet. Detta kan skrivas som: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒 = 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑁𝑁𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑁𝑁𝑒𝑒𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 − 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑑𝑑𝑒𝑒                        (3.60)  

 Metoden för att beräkna livscykelkostnaden 
Livscykelkostnaden beräknas i kalkylprogrammet genom att summera 
nuvärdekostnaden för grundinvesteringen, drift och underhåll, reparation, och 
effektförluster. Detta kan skrivas som:    

𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐺𝐺 + (𝑇𝑇𝑐𝑐𝑈𝑈 + 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅 + 𝑉𝑉)                                                                       (3.61)  

där 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑈𝑈 =drift och underhållskostnader i 30 år 
𝑉𝑉 =förlustkostnaderna i 30år 
𝐺𝐺 = Nuvärde på grundinvesteringskostnaderna 
𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶 =Livscykelkostnaden 
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅 =reparationskostnader i 30 år 
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4 Simulering 

4.1 Laddstolparna  
Laddstolpar har normallt varierande effektuttag och laddtider. Detta kan indelas i tre 
grupper nämligen långsamma, semisnabba och snabba laddstolpar.   
 
4.1.1 Långsamma laddstolpar 
De långsamma laddstolparna är uteslutande av enfasiga utförande. De har ett 
strömuttag på 10 eller 16 A, och maximal effektuttaget på 3,7 kW. Laddtiden kan 
variera mellan 6-9 timmar [31].    
 
4.1.2 Semisnabba laddstolpar 
De semisnabba laddstolparna finns i både enfas och trefas utförande med olika 
laddhastigheter [31]. Dessa finns i följande utförande: 

1) Enfasiga semisnabba laddstolpar med maximallt 32A strömuttag och effektuttag 
på 7kW. Laddtiden med dessa laddstolpar varierar mellan 3-4 timmar. 

2) Trefasiga semisnabba laddstolpar med maximallt strömuttag på 16A och 
effektuttag på 10kW. Laddtiden med dessa laddstolpar varierar mellan 2-3 timmar 

3) Trefasiga semisnabba laddstolpar med maximallt strömuttag på 32A och 
effektuttag på 22kW. Laddtiden med dessa laddstolpar varierar mellan 1-2 timmar. 
 

4.1.3 Snabba laddstolpar 
De snabba laddstolparna är uteslutande av trefasiga utförande och ha ungefär samma 
laddhastigheter. Enligt [31] finns de snabba laddstolparna som: 

1) Trefasiga snabba laddstolpar med maximallt strömuttag på 63A och maximallt 
effektuttag på 43kW. Laddtiden med dessa laddstolpar varierar mellan 20-30 
minuter. 

2) Snabba laddstolpar som laddar med CHAdeMO metod. Dessa laddstolpar har en 
inbyggt strömriktare som omvandlar växelströmmen innan det lämnar 
laddstolpen. Det Maximalla strömuttaget i dessa laddstolpar är på 87A och det 
maximalla effektuttaget är på 50kW. Laddtiden med dessa laddstolpar varierar 
mellan 20-30 minuter.  

4.2 Modellerna  
 
4.2.1 Nätstationen  
Nätstationen i rapporten framgår av tabell 7 nedan:   
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Tabell 7. Nätstation modellen   

Kopplingsart Dyn 11 
Fabrikat ABB 

Kortslutningsström[kA] 
Min 4,46  
Max 5,88 

Märkeffekt[kVA] 800 
Omsättning [kV] 11/0,42  

kortslutningsspänning [%] 5,4 
Skydd uppsida [A] Sverigesäkring 50 

 

Nätstationen redan försörjer 3 kvarterslokaler som ligger i närheten. Två av dessa har 
en medeleffekt på cirka 60kW och den ena har en medeleffekt på cirka 120kW. De 
ungefärliga avstånden mellan nätstationen och laddplatserna framgår av tabell 8 
nedan: 
Tabell 8. Avståndet till nätstationen på videum science park 

Laddplats nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kabellängd [m] 25 30 35 40 45 35 40 45 50 55 
 

4.2.2 Modell av en laddpark med olika laddstolpar  
Laddparken med olika laddstolpar bygger på antagna förutsättningar i en miljö som en 
företagspark. Det antas att det behövs olika typerna av laddstolpar i denna sorts miljö. 
Modellen av laddparken med olika laddstolpar kommer att således innehålla: 

1. Två stycken långsamma laddstolpar  

2. Två stycken enfasiga semisnabba laddstolpar  

3. Två stycken trefasiga semisnabba laddstolpar på 10kW 

4. Två stycken trefasiga semisnabba laddstolpar på 22kW 

5. En trefasig snabb laddstolpe på 43kW 

6. En snabb laddstolpe på 50kW med CHAdeMO laddmetoden. 

De preliminära beräkningarna visar att den totala effektuttaget blir cirka 180kW och 
lastströmmen cirka 260 A. Detta medför att laddparken måste delas i minst två 
grupper. Exempel på enlinjeschema för den antagna laddparken med olika laddstolpar 
åskådliggörs i figur 14 nedan.  

 33 
 



Planering, simulering och jämförelse av kraftförsörjning till laddparker i olika miljöer 
 

 
 
Figur 14. Enlinje schema för laddparken med olika laddstolpar 
 
4.2.3 Modell av en laddpark med bara enfasiga laddstolpar  
Laddparken med bara de enfasiga laddstolparna bygger på antagna förutsättningar på 
exempelvis en pendlaparkering. Det antas att de flesta bilar står stilla under flera 
timmar (även flera dygn kan förekomma). Modellen av laddparken med bara de 
enfasiga laddstolparna kommer att således innehålla:  

1. Fem stycken 3,7 kW laddstolpar.  

2. Fem stycken 7 kW semisnabba laddstolpar.  

Laddstolparna kommer att fördelas på så sätt att två långsamma laddstolpar hamnar i 
samma fas och de enfasiga semisnabba laddstolparna på var sin fas. De preliminära 
beräkningarna visar att den totala effektuttaget i parken blir cirka 54kW vilken 
motsvarar en lastström på ungefär 80A. Laddstolparna kommer att läggas i samma 
grupp. Enlinje schema för laddparken med bara de enfasiga laddstolparna åskådliggörs 
i figur 15 nedan: 
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Figur 15. Enlinje schema för laddparken med bara de enfasiga laddstolparna 
 
4.2.4 Modell av en laddpark med bara trefasiga semisnabba 

laddstolpar  
Laddparken med bara de trefasiga semisnabba laddstolparna bygger på antagna 
förutsättningar i exempelviss en stormarknadsparkering där en laddtid på mellan 1-3 
timmar kan tillämpas med fördelar. Laddparken med bara de trefasiga semisnabba 
laddstolparna kommer att innehålla: 

1. Fem stycken trefasiga 10kW trefasiga laddstolpar. 

2. Fem stycken 22kW trefasiga laddstolpar.  

De preliminära beräkningarna ger det totala effektuttaget i laddparken att vara cirka 
160kW vilken motsvarar en belastningsström på ungefär 230A. Laddstolparna i 
parken kommer därmed att delas i två grupper. Enlinje schema för laddparken med 
bara de trefasiga semisnabba laddstolparna åskådliggörs i figur 16 nedan: 
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Figur 16. Enlinjeschema för laddparken med bara de trefasiga semisnabba laddstolparna 
 
4.2.5 Modell av en laddpark med bara snabba laddstolpar 
Laddparken med bara de snabba laddstolparna bygger på antagna förutsättningar i de 
miljöerna där det behövs snabba tjänster. Dessa kan vara en bensinmack, 
snabbrestaurang, stadskärna, snabbköp m.fl. Modellen av laddparken med bara de 
snabba laddstolparna kommer att innehålla: 

1. Fem stycken 43 kW trefasiga snabba laddstolpar och 

2. Fem stycken 50kW DC snabba laddstolpar  

De preliminära beräkningarna i rapporten visar att det totala effektuttaget är cirka 470 
kW och lastströmmen cirka 640A. Laddparken måste därför delas i minst 4 grupper. 
Enlinjeschema för laddparken åskådliggörs i figur 17 nedan: 
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Figur 17. Enlinjeschema för laddparken med bara de snabba laddstolparna. 

4.3 Simuleringsmiljön 
ETAP Power Station är ett program med färdiga moduler som kan användas för 
design, analys, underhåll och drift av likström och växelström elkraftsystem enligt [6].  
Nedan följer exempel på moduler som finns i programmet: 

4.3.1 Lastflödeanalysmodul 
Lastflödeanalysmodulen beräknar skillnaderna mellan aktiv och reaktiv effekt genom 
att iterera vektorer. Allmänt identifierar vektorerna skillnaden mellan angivet värde 
och beräknat värde vid busar. Men det också finns vektorer som identifierar 
busspänningar och busvinklar i en så kallad Jacobian matris.  

För att hålla reda på avvikelser finns konvergenskriterier vilka med Newton-Raphsons 
metod är satt till 0,001 MW och 0,001MVAr.  Newton-Raphsons metod är mycket 
känslig för busspänningar. Innan det körs görs några Gauss-Seidel iterationer för att 
kolla om busspänningarna är korrekta.  
 
4.3.2 Övertonsanalysmodul 
Övertonanalysmodulen modellerar frekvensegenskaperna hos komponenterna i 
elnätet, beräknar och identifiera typ av problem vid givna busar och grenar. Några 
funktioner i modulen är exempelvis: 
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• Modulering av upp till sjuttiotredje övertonen  

• Möjlighet att använda ett övertonsfilter som kan skifta resonansfrekvensen  

• Möjlighet att identifiera och analysera telefonstörningar. 
 

4.3.3 Osymmetrianalysmodul 
Osymmetri beräknas i programmet med Newton-Raphsons ströminjektions metod 
som är skriven i rektangulära koordinater. Det använder en busspänningsvektor i 
inkrementell form och en ströminjektionsvektor som identifiera skillnaderna mellan 
angiven och beräknade värde. Busspänningsvektorn multipliceras sedan med en 
Jacobian matris. 
Ströminjektionsmetoden har relativt lägre krav på busspänningarna. Istället för att 
använda skillnaderna mellan aktiv och reaktiv effekt enligt konvergenskriterier 
används busspänningens storlekstolerans mellan två på varandra följande iterationer. 
Detta för att styra precisionen. Det typiska värdet för busspänningsstorleksprecision 
är satt till 0,0001 pu. 
Osymmetrianalysmodulen kan beräkna enfas, tvåfas och trefas laster, olika 
jordningstyper, olika lindningskonfigurationer, konstanta effekter, impedans och 
strömmar, belastning som funktion av spänning och frekvens, m.fl. 
 
4.3.4 Övriga 
 
Det också finns:  

• Kortslutningsanalys modul (Se avsnitt 3,2 i rapporten)  
• Kabelbelastningsanalys modul: Beräkna den maximalla strömmen i kabeln 

utifrån flera olika förläggningssätt. Den kan dimensionera kablar utifrån 
belastningsförmåga, spänningsfall, kortslutningstålighet, utlösningsvillkorv och 
övertonspektrum. 

• Transformator dimensionering modul: Använder omgivningstemperatur, höjd 
över havet, kylsteg, transformatortyp (torr eller oljeisolerad).  

• Det finns många fler användbara hjälpmedel i programmet. Dessa presenteras 
i [6].  
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5 Resultat 
I detta avsnitt sammanfattas resultaten. Utförliggare resultatberäkningar presenteras i 
bilagorna. 

5.1 Kabeldimensionering 
Det antas att kablarna är förlagda dels på stege och dels direkt i marken. Kablarna 
antas där det är möjlig vara av PVC-isolering och ledare av aluminium. 
 
5.1.1 Dimensionering mot belastningsförmåga 
De beräknade värden i dimensionering mot belastningsförmåga framgår av tabell 9 
nedan:  
Tabell 9. De beräknade värden i dimensionering mot belastningsförmåga 

Laddstolpeeffekt Ledararea för 
belastningsförmåga 

[kW] [𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐] 
3,7 4 
7 16  
10 4  
22 16  
43 50  
50 70  

5.1.2 Dimensionering mot kortslutningstålighet 
De beräknade värden i dimensionering mot kortslutningstålighet framgår av tabell 10 
nedan:  
Tabell 10. Beräknade värde i dimensioneringar mot kortslutningstålighet 

Laddstolpeeffekt Ledararea i aluminium för  
kortslutningstålighet 

[kW] [𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐] 
3,7 16  
7 25 
10 16  
22 25  
43 70  
50 95  

5.1.3 Dimensionering mot Utlösningsvillkor 
Beräknade värden i dimensionering mot utlösningsvillkor framgår av tabell 11 nedan: 
Tabell 11. Beräknade värden i dimensionering mot utlösningsvillkor 

Laddstolpeeffekt ledararea Max längd 
[kW] [𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐] [m] 

3,7kW 16 150 
7kW 25 70 
10kW 16 150 
22kW 25 70 
43kW 70 132 
50kW 95 84 
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5.2 Spänningsfall och effektförluster 

5.2.1 Spänningsfall 
Sammanfattat resultat på spänningsfallen framgår av tabell 12 nedan:  
Tabell 12. De största spänningsfall i laddparkerna 

Bus ID Spänningsfall 
 [V] 

Laddpark med olika laddstolpar 0,6 
Laddpark med enfasiga laddstolpar 1,5 
Laddpark med trefasiga laddstolpar 0,7 
Laddpark med snabba laddstolpar 0,7 

5.2.2 Effektförlusterna 
Sammanfattat resultat på effektförlusterna framgår av tabell 13 nedan:  
Tabell 13. Effektförlusterna i simuleringarna 

 [kW] [kVAr] [kWh/år] [SEK/år] 
Laddpark med olika laddstolpar 1,3 < 0,1 11388 8000 
Laddpark med enfasiga laddstolpar 3,3 < 0,1 28908 20236 
Laddpark med trefasiga laddstolpar 1,4 < 0,1 12264 8585 
Laddpark med snabba laddstolpar 2,2 < 0,1 19272 13500 

 

5.3 Lastflöde 
Sammanfattat resultat för lastflödet framgår av tabell 14 nedan:  
Tabell 14. Den generella utseende på lastflöde 

ID  [kV] Fas [MW] [MVAr] [MVA] PF[%] [A] 
3,7kW(1) 0,230 A 0,004 0,001 0,004 95.0 14.7 
7kW(1) 0,230 B 0,007 0,001 0,007 95.0 27.8 
10kW(1) 0,420 A 0,003 0,000 0,003 95.0 12.6 
  B 0,003 0,000 0,003 95.0 12.6 
  C 0,003 0,000 0,003 95.0 12.6 
22kW(1) 0,420 A 0,007 0,001 0,007 99.0 27.7 
  B 0,007 0,001 0,007 99.0 27.7 
  C 0,007 0,001 0,007 99.0 27.7 
50kW(1) 0,420 A 0,016 0,002 0,017 99.0 63.0 
  B 0,017 0,002 0,017 99.0 63.0 
  C 0,017 0,002 0,017 99.0 63.0 
43kW 0,420 A 0,013 0,002 0,014 99.0 51.3 
  B 0,013 0,002 0,014 99.0 51.3 
  C 0,013 0,002 0,014 99.0 51.3 

 
Utförliggare lastflöderesultat presenteras i tabell C1-C4 i bilaga C. 

5.4 Osymmetri 
Osymmetri har uppstått i bara laddparken med de enfasiga laddstolparna. Resultatet 
sammanfattas i tabell 15 nedan:   
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Tabell 15. Sammanfattning av osymmetri 

ID Typ Problem Märkvärde Drift A Drift B Drift C % A % B % C 
3,7kW-1 Bus Under spänning 0,242 kV 0,203 0,000 0,000 83,9 0,0 0,0 
7kW-1 Bus Under Spänning 0,242 kV 0,000 0,227 0,000 0,0 93,8 0,0 
Grupp Bus LVUR  0,420 kV 0,038 0,038 0,038 9,0 8,9 9,0 

Kvarter1 Bus LVUR   0,420 kV 0,034 0,034 0,034 8,1 8,1 8,2 
Kvarter2 Bus Över Spänning 0,420 kV 0,263 0,263 0,263 108,5 108,5 108,5 
Kvarter3 Bus LVUR  0,420 kV 0,036 0,036 0,036 8,5 8,5 8,6 
Nedsidan Bus Över Spänning 0,420 kV 0,265 0,265 0,265 109,1 109,1 109,2 

Gruppkabel Kabel LIUR  84,409A 0,203 14,857 15,060 0,2 17,6 17,8 

 

Utförliggare resultat presenteras i tabell D1 i bilaga D. 

5.5 Kortslutningar 
Sammanfattat resultat på kortslutningarna i enfas och trefassystem framgår av tabell 
15 och 16 nedan:   
Tabell 16. Kortslutningar i enfassystem 

Bus ID [kV] 𝐼𝐼"𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑝𝑝 
3,7kW-laddstolpe 0,242 3,824 5,517 
7kW-laddstolpe 0,242 2,431 3,506 

 
Tabell 17. Kortslutningarna i trefassystem 
 
  3-fas Fas-jord Fas-fas Fas-fas-jord 
ID kV 𝑖𝑖"𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑝𝑝 𝑖𝑖"𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑝𝑝 𝑖𝑖"𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑝𝑝 𝑖𝑖"𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑝𝑝 
10kW-1 0,42 3,117 4,497 2,617 3,775 2,700 3,894 2,942 4,243 
22kW-2 0,42 5,236 7,553 4,419 6,375 4,534 6,541 4,942 7,130 
43kW 0,42 8,474 12,273 7,244 10,493 7,338 10,62 8,060 11,67 
50kW 0,42 9,098 13,244 7,773 11,315 7,879 11,470 8,616 12,54 
Grupp1 0,42 22,26 44,25 21,84 43,42 19,28 38,32 22,12 43,99 
Grupp 2 0,42 22,59 47,11 22,23 46,35 19,57 40,80 22,52 46,94 
 

där 

𝑖𝑖"𝑘𝑘=kortslutningsströmmen effektivvärdet [kA]. 

𝑖𝑖𝑝𝑝= kortslutningsströmtoppen [kA]. 

Utförliggare resultat presenteras i tabell E1-E4 i bilaga E.  

5.6 De harmoniska distorsionerna 

5.6.1 THDu och THDi värden. 
Resultat på THD värden sammanfattas i tabell 18 nedan:   
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Tabell 18. Övertonerna i simuleringarna 

 THDu  THDi  
Från bus [%] Till Bus [%] 
43ett 5.80 Grupp1 24.85 
43fem 5.86 Grupp4 24.80 
43fyra 5.85 Grupp3 24.82 
43tre 5.82 Grupp3 24.84 
43två 5.82 Grupp2 24.84 
50ett 5.76 Grupp1 26.14 
50fem 5.84 Grupp3 24.88 
50fyra 5.80 Grupp2 24.87 
50tre 5.85 Grupp2 24.84 
50två 5.78 Grupp1 24.88 
Nedsidan 5.57 Kvarter1 5.29 
  Kvarter2 5.30 
  Kvarter3 5.29 
  Grupp1 25.31 
  Grupp2 24.85 
  Grupp3 24.85 
  Grupp4 24.80 

 
Utförliggare resultaten presenteras i tabell F1-F4 i bilaga F.  

5.7 Investeringskostnader 
Sammanfattat resultat på de totala investeringskostnaderna och livscykelkostnaden 
med nuvärdemetod framgår av tabell 19 nedan:  
Tabell 19. Nuvärde på investeringskostnaderna 

 Olika laddstolpar Enfas laddstolpar Trefas laddstolpar Snabba laddstolpar 
 [kkr.] [kkr.] [kkr.] [kkr.] 
     

Grundinvesteringarna 2964 2643 2770 3503 
     

Nuvärden efter skatt:     
Investering 2301 2052 2151 2720 

D o U 2180 634 1903 5946 
Förluster 79 198 84 139 

Reparationer 0 0 0 0 
Samhällskostnader 0 0 0 0 

Totalt 4561 2885 4138 8805 

 

Den totala nuvärdekostnaden (längst ner i tabellen) har beräknats genom att summera 
nuvärde på grundinvesteringarna, drift och underhåll, och förlusterna. Utförliggare 
beräkningar presenteras i tabell G1-G4 i bilaga G. 

  

 42 
 



Planering, simulering och jämförelse av kraftförsörjning till laddparker i olika miljöer 
 

6 Analys och diskussion 

6.1 Kabeldimensionering 
Kabeldimensionering i rapporten har utförts med avseende på belastningsförmåga, 
kortslutningstålighet, och utlösningsvillkor. Även spänningsfall och effektförlusterna 
har kontrollerats i programmet. 

Dimensioneringen mot belastningsförmåga är viktig att göra. Detta för att skydda 
kablarna mot långsamma förlopp i strömvariationer. Överlast och överströmmar är 
nämligen förlopp i timmar eller minuter och en långvarig övertemperatur kan förkorta 
en kabels livslängd. Detta är en av orsakerna till varför kabeln måste förläggas på ett 
bra sätt och med hänsyn på värmeavledning.  

Eftersom det även finns risk för brand ställs också frånkopplingskrav i normerna och 
föreskrifterna [16]. Endast dimensionering mot belastningsförmåga räcker däremot 
inte som det slutgiltiga kabeldimensionering. 

Kablarna måste också kunna tåla kortslutningar. Enligt tidigare i rapporten är 
kortslutningar ofta snabba och strömmarna är alltid flera gånger mer än 
driftströmmarna. Vid en kortslutning uppstår både en korttidström och en stötström. 
Korttidströmmarna orsaka termiska påfrestningar och stötströmmarna 
elektrodynamiska krafter som kan orsaka allvarliga problem. För kablar med ledararea 
som är mindre än 50 kvadratmillimeter är korttidsströmmens termiska verkningar i 
regel avgörande för valet av ledararea [11]. Detta innebär att bara de kablarna som 
används i de snabba laddstolparna som berörs.  

Å andra sidan är stötströmmarna i lågspänningssystemet i rapporten mycket lägre än 
de som avses kunna orsaka fara enligt [11]. Detta medför att endast dimensionering 
mot korttidströmmarnas termiska påverkningar räcker i lågspänningssystemet i 
rapporten.  

En annan viktig punkt i dimensionering av kablar är avseende till utlösningsvillkoret.  
Enligt [16] innebär utlösningsvillkoret att: 

1. Korttidströmmen inte överstiger kabelns korttidströmtålighet vid högsta 
felström 

2. Frånkopplingstiden vid lägsta felström inte är så lång att ledarisoleringens 
temperatur överskrids 

3. Eftersom farlig beröringsspänning uppkommer vid jordfel, måste 
frånkopplingstiden vara så kort som möjligt för att minska risker för 
personfara. 

Dimensionering mot utlösningsvillkoret i rapporten gick ut på Schneiders TM-D 
effektbrytare med fabrik inställda värden på momentanutlösare. Utlösningsvillkoren 
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ha medfört att kablarna blir mellan 70-150 m långa. Om exempelvis gruppcentralerna 
ställs innanför laddparkerna blir utlösningsvillköret mer än tillräckligt.   
 
6.2 Effektförluster och spänningsfall 
Precis samma laddstolpar visar stora skillnader i spänningsfall beroende på om de är i 
ett symmetriskt system eller ett osymmetriskt system. Två långsamma laddstolpar har 
simulerats med identiska värden. Deras Spänningsfallen i laddparken med olika 
laddstolpar blev 0,37 respektive 0,66 V. Men i laddparken med de enfasiga 
laddstolparna blev spänningsfall för samma utrustningar 17 respektive 25 V.  

Även andra laddstolpar i det osymmetriska systemet visade högre spänningsfall än det 
bör vara. Detta kan vara på grund av osymmetri. Bedömningen i rapporten är att 
rimlig spänningsfallsnivå kan ligga mellan 0,5-1,5V. Detta är ungefär vad som har 
mätts i de övriga simuleringarna i rapporten. Resultaten presenteras i bilaga B. 

Även effektförlusterna kan påstås vara låga. Detta eftersom kablarna är värken mycket 
stora eller mycket långa. Däremot hade effektförlusterna också påverkats av 
osymmetri. Laddparken med bara de enfasiga laddstolparna hade de största 
effektförlusterna trotts att den var mycket mindre. 

Effektförlusterna under en anläggnings livstid är viktig ur ett projekteringsperspektiv 
eftersom detta är pengar som är ren förlust. I tidig skedde i projektfasen bör en tydlig 
signal komma fram om det är lönsamt att uppföra en anläggning.  Mättningen bör 
göras ur perspektivet av en ”problemfri” system. Laddparken med bara de enfasiga 
laddstolparna bör kunna har minst förluster.  
 
6.3 Lastflöde 
Lastflödeanalys har gjorts i rapporten för att studera om exempelvis faskompensering 
kan behövas. Det ser inte ut som om faskompensering behöver göras. Resultatet visar 
att det uppstår bara små förändringar. Dessa är mer synliga i laddparken med bara de 
enfasiga laddstolparna. En förklaring till detta kan vara att THD halterna är mycket 
höga. Enligt tidigare i rapporten THD halt kan påverka effektfaktorn. Eftersom THD 
halterna ute i nätet inte är så höga syns de små förändringarna i de lokala busarna i 
exempelvis gruppcentralerna. De sker inga större förändringar i de övriga 
laddparkerna och kvarteren ha alltid samma effektfaktor.  

Angående lasten i rapporten så är laddparken med bara de snabba laddstolparna den 
största lasten. Den kan motsvara: 

1. 3 laddparker med olika laddstolpar 

2. 10 laddparker med bara enfasiga laddstolpar 

3. 3 laddparker med bara trefasiga laddstolpar 
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Några andra saker som kan vara bra att tänka på om ett verkligt nät med befintliga 
transformatorer är att: 

1. Eftersom nätet ökar hela tiden nätägarna reservera alltid ett utrymme i 
transformatorn för utökningarna.  

2. Det ofta redan finns andra förbrukningsobjekt. Dessa kan vara bostäder, 
kontorslokaler, m.fl.  

Detta kan innebära i många fall att en befintlig 800kVA transformator inte har plats 
för en laddpark med bara de snabba laddstolparna. Om alla laddstolparna måste 
finnas med kan en ny transformator behöva installeras. Så görs med nya bostäder, 
industrier, skolor, stormarknader m.fl. Ett undantag kan vara att laddinfrastruktur inte 
ha kommit så långt ännu.  Annars bör en ledig 800kVA transformator kunna försörja 
en laddpark med uppemot 14 -15 snabba laddstolpar. 
 
6.4    Osymmetri 
Osymmetri i rapporten uppstår när de enfasiga laddstolparna är ojämnt fördelade 
mellan faserna.  Såvida de trefasiga lasterna inte ha någon defekt på ena fasen orsakar 
dessa ingen osymmetri. I laddparken med olika laddstolpar fördelades lasterna så jämt 
som möjlig vilken gjorde att osymmetri inte hade någon påverkan alls. 

I den parken med bara de enfasiga laddstolparna blev osymmetrin däremot 
omfattande.  Det har uppkommit både överspänningar och underspänningar i hela 
nätet. Osymmetrin bredder ut sig även till kvarteren i nätet.  

Felet har uppstått på grund av att det finns en ensam 3,7 kW laddstolpe i fas A, och 
en ensam 7 kW laddstolpe i fas B. Det innebär att stora problem kan uppstå om inte 
hänsyn tas med de enfasiga laddstolparna. 

Testerna som gjordes i simuleringsprogrammet visade dock att en ensam långsam 
laddstolpe inte orsakade osymmetri.  
 
6.5 Kortslutningsanalys 
I kortslutningsanalys kontrollerades kablarna i punkten närmast laddstolparna. Som 
väntat var kortslutningsströmmarna flera gånger mer än driftströmmarna. Förutom 
stora mekaniska och termiska påfrestningar är kortslutningseffekterna också kapabla 
att orsaka spänningssänkningar som hela nätet kan störas av [32].  
Men det ställs höga krav i nätet i Sverige. Ett exempel är kravet på kortvariga 
spänningssänkningar i ett nät med en spänning som är lägre än 45kV framgår av tabell 
20 nedan:  
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Tabell 20. Krav för kortvariga spänningssänkningar i ett nät med spänning upp till 45kV 

U [%] Varaktighet[ms] 

 
10 ≤ t ≤ 200 200 < t ≤ 500 500 < t ≤ 1000 1000 < t ≤ 5000 5000 < t ≤ 6000 

90 > 𝑁𝑁 ≥ 80 A 

B  
80 > 𝑁𝑁 ≥ 70 
70 > 𝑁𝑁 ≥ 40 

   40 > 𝑁𝑁 ≥ 5 

 

C 
5 > 𝑁𝑁 

 
I övre delen i den grå markerade området i tabellen anges att en spänningssänkning 
som är mellan 70-90 % av märkvärdet ska vara varaktig i högst 10-500 millisekunder. 
De spänningarna vars värde blir mellan 40-70 % av sitt nominella värde ska ha en 
varaktighet på 10-200 millisekunder.  
Nätägarna har en skyldighet att åtgärda allt annat som hamnar i område B i den 
utsträckning åtgärderna är rimliga i förhållande till olägenheterna för elanvändarna 
som är förknippade med de kortvariga spänningssänkningarna [32]. 
Vidare i [32] anges att det inte ska uppstå några kortvariga spänningssänkningar med 
sådana kvarstående spänningar som framgår av område C i tabellen.  
 Det ställs höga krav så att påverkningar från kortslutningar kan minskas. 
Frånkopplingstiderna måste vara så korta som möjlig. Den feldrabbade delen måste 
kopplas bort så fort som möjligt. Nätet i Sverige håller hög kvalitet. De flesta nät 
uppfyller kraven.  
  
6.5.1 En effektbrytare eller en smältsäkring 
Valet av en skyddsutrustning står alltid mellan en effektbrytare och en smältsäkring. 
Enligt [33] fördelarna och nackdelarna med en effektbrytare eller en smältsäkring kan 
vara bland annat: 

1. En effektbrytare kan bryta alla faser samtidigt vilken en smältsäkring inte kan. 

2. En smältsäkring kan inte på egen hand upptäcka en jordfel men en 
effektbrytare kan integreras med en jordfelskyddfunktion. 

3. En smältsäkring smälter för endast en typ av överström eller överlast men en 
effektbrytare kan ha justerbara inställningar.  

4. Båda skyddsutrustningar kan ha relativ höga kortslutningsbrytförmågor. Så 
hög som 200kA vilken är några av de största kortslutningsströmmarna som 
kan uppstå i ett lågspänningsnät. 

5. En smältsäkring kan bryta snabbare än en effektbrytare vilken kan vara en 
fördel när det gäller exempelvis kraftelektronik. Kraftelektronik är ofta 
känsliga för det magnetiska fältet och den höga värmen som uppstår vid en 
kortslutning. 

6. En effektbrytare på grund av dess mekaniska delar och en smältsäkring på 
grund av sina kringutrustningar behöver underhållas i samma omfattning. 
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7. En smältsäkring kan inte återanvändas när den har utlöst medan en 
effektbrytare kan återanvändas. Brytaren behöver bara slås på igen.  

8. En effektbrytare kan manövreras eller övervakas i realtid via en fjärranslutning 
vilken inte är möjlig att göra med en smältsäkring. 
 

6.5.2 En jordfelsbrytare 
En av kravet på en jordfelsbrytare är att den bör har en kortslutningstålighet som 
överstiger de förekommande jordslutningsströmmarna. Det finns ett stort utbjud av 
jordfelsbrytare både som externa och integrerade enheter i en effektbrytare. Dessa bör 
enligt simuleringarna i rapporten kunna klara av cirka 3-10kA. För en jordfelsbrytare 
gäller enligt [34] allmänt att: 

1. De högkänsliga jordfelsbrytarnas har typiska märkströmmar på 6, 10 och 
30mA. Dessa typer av jordfelsbrytare används mest som personskydd eller 
för att skydda mot direkt beröring.  

2. De mellankänsliga jordfelsbrytarna har typiska märkströmmar på 100, 300, 
500 och 1000 mA. Dessa typer, speciellt de med märkströmmarna på 300 och 
500 mA, används mest som brandskydd. 

3. De lågkänsliga jordfelsbrytarna har typiska märkströmmar på 3000, 10000 
och 10000mA. Dessa, och de övriga mellankänsliga jordfelbrytare typerna 
används mest som skydd mot indirekt beröring eller för att skydda maskiner. 

 Huvudegenskaper  
En jordfelbrytare måste väljas med avseende på den typen av felström som gäller. 
Detta gäller i synnerhet de utrustningar som innehåller krafthalvledare eftersom de 
alltid orsaka icke sinusformade jordfelströmmar. Standarden IEC 60755 anger att det 
finns tre typer av jordfelsbrytare. Dessa är enligt [34] som följande: 

1. Typ AC: Denna typ av jordfelsbrytare reagerar på endast jordfelströmmar som 
är sinusformade strömmar.  

2. Typ A: Denna typ av jordfelsbrytare reagerar på: 

- En jordfel med sinusformade strömmar 

- En jordfel med pulserande likströmmar 

- En jordfel med pulserande likströmmar som är överlagrad med en ren 
likström på 0.006A med eller utan fasstyrning och oberoende av 
fasläge  

3. Typ B: Denna typ av jordfelsbrytare reagerar på: 

- Samma felströmmar som typ A 

- Sinusformade jordfelströmmar med en frekvens upp mot 1000Hz.  
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- Sinusformade jordfelströmmar som är överlagrade med en ren 
likströmkomponent 

- Pulserande likströmmar som är överlagrade med en ren 
likströmkomponent 

- Flera andra jordfelströmmar som uppstår på grund av utrustningar 
med krafthalvledare. Dessa är 3-puls stjärnkoppling eller 6-puls, och 2-
puls mellan fas-fas med eller utan fasstyrning och oberoende av 
fasläge, bland andra. 

6.6 Övertonsanalys 
I övertonsanalys i rapporten simulerades ”billiga” laddstolpar. Enligt bland annat [35] 
har de billiga laddstolpartillverkarna oftast snålats på komponenterna för att pressa 
ner priserna. Som följd kommer dessa att kunna generera mängder med övertoner i 
nätet.  

Resultatet i rapporten visar att THDi halten är mycket höga lokalt men i andra delar i 
nätet är halterna inte oroväckande. Laddparken med bara de snabba laddstolparna är 
den som mest ”förorenar” i nätet. Detta eftersom laddparken med snabba 
laddstolparna har de största olinjära lasterna. 

Även om THD värdet i det övriga nätet inte är ett problem måste de lokala 
övertonsvärden kontrolleras. Om dessa är så pass höga kan de orsaka 
telefonstörningar, överlast i neutralledaren, obefogade (vagabonderande) 
läckströmmar m.m.   I värsta fall kan nätägaren behöva skydda sina nät med ett extra 
filter. 

6.7 Investeringskostnad 
Analysen i rapporten visar att de kostnader som mest bestämmer storleken på 
grundinvesteringen kan vara arbetskostnaderna. Dessa debiteras timvis och om det 
inte planeras väl kan innehålla många överflödiga timmar.  

De prisuppgifter som används i rapporten är framtagna år 2011. Sedan dess kan 
mycket ha förändrats i elbranschen. Allmänt är prisuppgifterna i elbranschen svara att 
få tag på. Detta eftersom dessa ofta är hemlighetstämplade.  Normallt är det bara 
några få konsulter med mycket erfarenhet som ha sådana kunskaper.  Detta är fullt 
förståeligt eftersom med sådana uppgifter kan en konkurrent skaffa sig ett mycket bra 
försprång. Det finns mycket få elbolag som vill ha konkurrens.  

De prisuppgifter som används i rapporten bara är uppskattningar. Det framkommer 
dock att det är möjlig att förändra kostnaderna genom att planera arbete på bättre sätt. 
Som ett grovt exempel, arbete med grävmaskinen skulle kunna anpassas till någon dag 
varpå nästa gång det återtas kan vara när det har blivit dags att återfylla schakten. På 
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liknande sätt kan monteringsarbete, kabeldragning m.fl. planeras väl för att minska 
arbetstimmarna. Det finns säker flera saker som kan göra att kostnaderna kan 
minskas. Offerten är en bra plats att börja leta vad som kan vara möjlig att göra. 

I nuvärdet har det beräknats drift och underhållkostnader, samhällskostnader och 
reparationskostnader. Dessa kan vara svara att verifiera eftersom laddinfrastruktur inte 
är färdigutvecklat. De flesta uppgifter existerar således inte idag.  

Också investeringskostnadsberäkning är ett mycket omfattande arbete. På grund av 
begränsad tid och plats har vissa saker inte tagits med här.   
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7 Slutsatser och framtida arbete 
I detta examensarbete har kraftförsörjning till en laddpark med olika laddstolpar, en 
laddpark med bara enfasiga laddstolpar, en laddpark med bara trefasiga semisnabba 
laddstolpar och en laddpark med bara snabba laddstolpar simulerats för att bland 
annat studera den stationära belastningsprofilen.  

Det har antagits att laddparkerna har varit fullastade. Lastflöde, kortslutningseffekter, 
övertoner, effektförluster och spänningsfall, investeringskostnaderna m.fl. har 
studerats.  

ETAP är ett program som kan simulera en laddpark som är funktionell och liknar 
vekligheten.  Programmet innehåller en stor mängd hjälpmedel som kan användas för 
att simulera flertalet saker inom elkraft.   

7.1 Slutsatser 
 Rapporten kom fram till följande slutsatser:  

1) Det är viktigt att effektförlusterna hålls låga. Även spänningsfall bör ligga inom 
de rekommenderade gränsvärdena. Detta innebär att anläggningens 
livcykelkostnad kommer att minskas och anläggningen alltid kommer att ha en 
användbar spänning.  

2) I de moderna laddstolparna med tillräckligt höga effektfaktorn är reaktiveffekt 
inte något problem. Även när det är flera stycken som i en laddpark är reaktiv 
effekt fortfarande inte någon stor problem. Faskompensering behöver därmed 
inte göras. 

3) Osymmetri kan vara ett stort problem. Detta när det finns framförallt enfasiga 
laddstolpar. Det måste säkerställas att lasterna fördelas väl mellan faserna för att 
det inte ska uppstå stora problem i nätet.  

4) Laddstolpar är möjliga att skydda mot överlast och överströmmar med både 
effektbrytare och smältsäkring. En smältsäkring ha den fördelen att den kan bryta 
snabbare än en effektbrytare vilken är bra ur en kraftelektronik synpunkt. Å 
andra sidan ger en effektbrytare användaren mer frihet.  

5) Hänsyn bör tas med ”billiga” laddstolpar. Dessa bör uppfylla kraven i normerna 
och föreskrifterna.  Det kan annars vara nödvändigt att har ett filter som kan 
skydda mot de harmoniska distorsionerna som kan komma från de apparaterna 
som inte är välgjorda. 

6) De största kostnaderna i grundinvestering är arbetskostnaderna som kan minskas 
om det planeras väl.   

7) En laddpark med långsamma laddstolpar är det billigaste laddpark efter 30 år.   
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7.2 Framtida arbeten 
Där mer avancerade skyddsutrustningar krävs och alla nödvändiga data är kända kan 
selektivitet behöva göras. Selektiviteten innebär att skyddsutrustningen uppströms inte 
bryter trotts att en felström passerar genom dem. Bara skyddsutrustningen som ligger 
närmast felkällan bryter. När skyddsapparater (smältsäkringar, effektbrytare, 
jordfelsbrytare m.fl.) kombineras i nätet bör selektiviteten göras. Selektiviteten kan 
bara göras med praktiska prov på skyddsutrustningarna och inte genom simulering, 
utlösningskurvor och dylikt. 

 Även en undersökning av flimmer kan behöva göras. När laddparkerna är uppförda 
på rätt sätt kan det fysiska nätet behöva mätas med ett mätinstrument för att 
undersöka flimmer värden i nätet.  
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A.  Kabeldimensionering 
1) Dimensionering mot belastningsförmåga 
1. Det första steget har varit att ta fram belastningsströmmarna. De enfasiga 

belastningsströmmarna beräknades som: 

𝑖𝑖𝑏𝑏 ≈
𝑃𝑃

0,23
   [𝑘𝑘] 

 
och de trefasiga belastningsströmmarna beräknades som:  

𝑖𝑖𝑏𝑏 ≈
𝑃𝑃

√3 ∙ 0,42
  [𝑘𝑘] 

där  

P=laddstolpeeffekten 

Resultaten framgår ur i tabell A1 nedan: 
Tabell A1. Beräknade belastningsströmmar i kablarna 

laddstolpeeffekten Fas 𝒊𝒊𝒃𝒃 
[kW]  [A] 

3,7kW 1-fas 16  
7kW 1-fas 32 
10kW 3-fas 16 
22kW 3-fas 32 
43kW 3-fas 63 
50kW 3-fas 72 

 

2. Därefter hämtades strömvärdet från tabell 1 i SS 4241424. Resultatet blev värden som 
presenteras i tabell A2 nedan: 

Tabell A2. Nominella Strömvärden för belastningsströmmarna 

𝒊𝒊𝒃𝒃 𝒊𝒊𝒁𝒁 
[A] [A] 
16  18 
32 35 
63 70 
72 88 

 

3. Därefter har jämförelse gjorts mellan följande korrektionsfaktorer i SS4241424:  

- Förläggning i luft 0,94 enligt tabell A.8.  

- Förläggning på stege 0,64 enligt tabell A.10 och  

- Förläggning direkt i mark 0,55 enligt tabell A.15. 
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Förläggning direkt i märk är dimensionerande eftersom det betyder att det flyter mer 
strömmar i kablarna. Med denna korrektionsfaktor har kablarnas motsvarande 
märkströmmar beräknats som: 

𝑖𝑖𝑛𝑛 =  𝑖𝑖𝑧𝑧
0,55

  

där 

𝑖𝑖𝑛𝑛=markströmmarna efter korrektion 

𝑖𝑖𝑧𝑧=strömvärdet i kablarna 

Resultatet har således blivit enligt tabell A3 nedan: 
Tabell A3. Märkströmmar efter korrigering 

𝒊𝒊𝒁𝒁 𝒊𝒊𝒏𝒏 
[A] [A] 
18 33 
35 64 
70 127 
88 160 

 

4. Därefter har märkströmmarna använts för att hämta de passande ledarareorna med 
förläggningsätt D2 i tabell A.3 i SS4241424. Resultattabell för steg 1-4 framgår av 
tabell A4 nedan: 

Tabell A4. Dimensionering mot belastningsförmåga 

Last effekt Fas 𝒊𝒊𝒃𝒃 𝒊𝒊𝒁𝒁 𝒊𝒊𝒏𝒏 Valdarea 
[kW]  [A] [A] [A] [𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐] 

3,7kW 1-fas 16  18 33 4cu 
7kW 1-fas 32 35 64 16 
10kW 3-fas 16 18 33 4cu 
22kW 3-fas 32 35 64 16 
43kW 3-fas 63 70 127 50 
50kW 3-fas 72 88 160 70 
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2) Dimensionering mot kortslutningstålighet 
För dimensionering mot korttidströmtålighet har dimensioneringen följande saker gjorts: 

1) Korttidströmmarna under 1 s med adiabatisk uppvärmning för motsvarande kablarna 
har hämtas från tabell 6 i SS4241407 vilken framgår av tabell A5 nedan: 

 
Tabell A5. Korttidströmmarna under 1s med adiabatisk uppvärmning 

ledararea 𝑰𝑰𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 
 [𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐]  [𝑨𝑨] 

4 538  
16 1430 
50 4460 
70 6240 

 

2) Därefter omräknades korttidströmmarna en kortslutningstid på 0,2s enligt:  
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴1
�𝑡𝑡𝑘𝑘

 =  
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴1
√0,2

  [kA]             

Resultaten framgår av tabell A6 nedan: 
Tabell A6. Omräkning till en kortslutningstid på 5s 

𝑰𝑰𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑰𝑰𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨,𝟐𝟐 
 [𝑨𝑨] [𝑨𝑨] 
538  1191 
1430 3198 
4460 9973 
6240 13953 

 

3) Därefter har korttidströmmarna omräknats till amperekvadratsekunder som:  
𝑖𝑖2 ∙ 𝑡𝑡   [𝑘𝑘

2
𝑚𝑚� ]  

Resultatet framgår ur tabell A7 nedan: 
Tabell A7.korttidströmmarna i amperekvadratsekunder 

𝑰𝑰𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨,𝟐𝟐 𝒊𝒊𝟐𝟐 ∙ 𝒕𝒕 
[𝑨𝑨] [𝑨𝑨. 𝒔𝒔𝟐𝟐] 

1191 𝑨𝑨,𝟑𝟑 ∙ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟔𝟔 
3198 𝟐𝟐 ∙ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟔𝟔 
9973 𝟐𝟐𝑨𝑨 ∙ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟔𝟔 
13953 𝟑𝟑𝟑𝟑 ∙ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟔𝟔 

 

4) Med korttidströmmarna i amperekvadratsekunder hämtades de passande ledarareorna 
från tabell B:2 i SS 424 14 24.  Sammanfattningsresultat för beräkningarna i steg 1-4 n 
presenteras i tabell A8 nedan:   
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Tabell A8. Sammanfattningsresultat för dimensionering mot kortslutningstålighet 

 kopparledare Aluminiumledare 
[𝑨𝑨. 𝒔𝒔𝟐𝟐] [𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐] [𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐] 

𝑨𝑨,𝟑𝟑 ∙ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟔𝟔 6 16 
𝟐𝟐 ∙ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟔𝟔 16 25 
𝑨𝑨,𝟑𝟑 ∙ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟔𝟔 6 16 
𝟐𝟐 ∙ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟔𝟔 16 25 
𝟐𝟐𝑨𝑨 ∙ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟔𝟔 50 70 
𝟑𝟑𝟑𝟑 ∙ 𝑨𝑨𝑨𝑨𝟔𝟔 70 95 

 
3) Dimensionering mot utlösningsvillkor. 
1) Först har förimpedansen beräknats. Detta har gjorts som: 

𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟 = 𝑍𝑍𝑇𝑇 + 𝑍𝑍𝑀𝑀         [mΩ]             

𝑍𝑍𝑇𝑇 = 0,422

800
∙ 0,054 = 12 [mΩ] 

𝑍𝑍𝑀𝑀 ≈ 1,2 [mΩ]  

Enligt SS 424 24 02 kommer alla matande kablar att vara ungefär samma eller mindre 
än 1,2 [mΩ]. En förimpedans på 13 [mΩ] används för de samtliga fallen i rapporten. 

2) Med inställd värde på momentanutlösare har den nominella ledningslängden och 
maximalla impedanserna hämtats ut från tabell 5B i SS 424 24 02. Interpolering har 
varit ett måste för att komma fram till de exakta värdena. Värden som interpolerades 
framgår av tabell A10 nedan: 
Tabell A10. De nominella ledningslängderna och maximalla impedansen. 

𝑰𝑰𝒔𝒔𝑨𝑨 𝑰𝑰𝒔𝒔𝟐𝟐 𝑳𝑳𝒏𝒏𝑨𝑨 𝑳𝑳𝒏𝒏𝟐𝟐 𝒁𝒁𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝒁𝒁𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐 
[A] [A] [m] [m] [mΩ] [mΩ] 
175 200 173 151 767 671 
500 - 74 - 268 - 
600 800 148 111 224 168 
800   80  89,4 

 

När till exempel den exakta nominella längden för inställd värdet 190A har sökts har 
detta beräknats med värden i första raden i tabell A10 som: 

173 −
190 − 175
200 − 175

∙ (173 − 151) = 161 [𝑚𝑚] 

Även de maximalla impedansen interpolerades med värden i första raden i tabell A10 
som: 

767 −
190 − 175
200 − 175

∙ (767 − 671) = 709 [𝑚𝑚Ω] 

 

Resultaten för de exakta värdena som motsvarar effektbrytarnas inställda värden 
framgår av tabell A11 nedan: 
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𝑰𝑰𝒔𝒔 𝑳𝑳𝒏𝒏 𝒁𝒁𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 
[A] [m] [mΩ] 
190 161 709 
500 74 268 
640 141 212 
800 100 89,4 

  

3) Med förimpedans och den maximalla impedansen har de maximalla kabellängderna 
som uppfyller utlösningsvillkoret beräknas som: 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐿𝐿𝑛𝑛 �1 −
𝑍𝑍𝑓𝑓ö𝑟𝑟

𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�     [m]         

Resultat för steg 1-4 sammanfattas i tabell A11 nedan: 
Tabell A11. Sammanfattat resultat för dimensionering mot utlösningsvillkor 

Laddstolpeeffekt ledararea 𝑰𝑰𝒔𝒔 𝒁𝒁𝒇𝒇ö𝒓𝒓 𝒁𝒁𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝑳𝑳𝒏𝒏 𝑳𝑳𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 
[kW] [𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐]  [A] [mΩ] [mΩ] [m] [m] 

3,7kW 16 190 13 709 161 150 
7kW 25 300 13 268 74 70 
10kW 16 190 13 709 161 150 
22kW 25 500 13 268 74 70 
43kW 70 640 13 212 141 132 
50kW 95 800 13 89,4 101 84 
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B. Effektförluster och spänningsfall 
Effektförlusterna i kvarteren och i transformatorn finns inte med i resultaten de resultaten 
som framgår ur tabell B1-B4 nedan: 
 
Tabell B1: Spänningsfall & effektförluster i laddpark med olika laddstolpar  

ID [kW] [kVAr] Spänningsfall [V] 
3,7kabel1 0,025 0,001 0,66 
3,7kabel2 0,014 0,001 0,37 
7kabel1 0,079 0,005 1,12 
7kabel2 0,090 0,005 1,28 
10kabel1 0,050 0,002 0,45 
10kabel2 0,057 0,002 0,51 
22kabel1 0,199 0,012 0,82 
22kabel2 0,134 0,013 0,56 
43kabel 0,243 0,038 0,56 
50kabel 0,332 0,068 0,63 
grupp(ett) 0,028 0,009 0,05 
grupp(två) 0,049 0,032 0,05 
kvater1 0,515 0,106 0,89 
kvater2 0,515 0,106 0,89 
kvater3 1,059 0,417 0,97 
Trafo 1,878 10,875 1,26 
 1,3 0,2  

 
 
Tabell B2: Spänningsfall & effektförluster i laddpark med bara enfasiga laddstolpar 

ID Fas [kW] [kVAr] Spänningsfall [V] 
3,7kabel1 A 0,895 0,036 25,25 
3,7kabel2 A 0,659 0,044 16,99 
3,7kabel3 A 0,041 0,003 0,89 
3,7kabel4 A 0,052 0,002 1,13 
3,7kabel5 A 0,074 0,003 1,61 
7kabel1 B 1,119 0,150 15,27 
7kabel2 C 0,060 0,008 0,70 
7kabel3 B 0,097 0,008 1,13 
7kabel4 C 0,109 0,009 1,27 
7kabel5 B 0,082 0,011 0,97 
Gruppkabel A 0,028 0,004 0,14 
 B 0,038 0,009 0,16 
 C 0,017 0,004 0,10 
kvarter1 A 0,210 0,043 0,98 
 B 0,210 0,043 0,98 
 C 0,210 0,043 0,98 
kvarter2 A 0,129 0,043 0,63 
 B 0,129 0,043 0,63 
 C 0,129 0,043 0,63 
kvarter3 A 0,184 0,119 0,59 
 B 0,184 0,119 0,59 
 C 0,184 0,119 0,59 
T1 A 2,516 1,553 9,12 
 B -4,143 2,936 9,08 
 C 2,571 1,058 9,15 
  3,3 0,3  
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Tabell B3: Spänningsfall & effektförluster i en laddpark med bara trefasiga laddstolpar 

ID [kW] [kVAr] Spänningsfall[V] 
10ettan 0,035 0,001 0,32 
10femman 0,043 0,003 0,40 
10fyran 0,050 0,002 0,45 
10trean 0,064 0,003 0,58 
10tvåan 0,042 0,002 0,39 
22ettan 0,154 0,009 0,64 
22femman 0,245 0,015 1,01 
22fyran 0,199 0,012 0,82 
22trean 0,177 0,011 0,73 
22tvåan 0,177 0,011 0,73 
Gruppen1 0,105 0,027 0,14 
Gruppen2 0,142 0,037 0,16 
kvarter1 0,516 0,106 0,89 
kvarteret2 0,516 0,106 0,89 
Kvarter3 0,651 0,420 0,64 
Trafo 1,749 10,125 1,21 
 1,43 0,13  

 
 
Tabell B4. Effektförluster och spänningsfall i en laddpark med snabba laddstolpar 

ID [kW] [kVAr] Spänningsfall[V] 
43(1) 0,190 0,029 0,44 
43(5) 0,300 0,047 0,69 
43(4) 0,245 0,038 0,56 
43(3) 0,217 0,034 0,50 
43(2) 0,217 0,034 0,50 
50(1) 0,135 0,028 0,27 
50(5) 0,165 0,056 0,33 
50(4) 0,189 0,039 0,38 
50(3) 0,244 0,050 0,48 
50(2) 0,162 0,033 0,32 
grupp1 0,054 0,045 0,04 
grupp2 0,054 0,045 0,04 
grupp3 0,049 0,040 0,04 
grupp4 0,005 0,004 0,01 
byggn1 0,515 0,106 0,89 
Byggn2 0,075 0,015 0,13 
Byggn3 0,947 0,373 0,92 
T1 5,063 29,315 1,26 
 2,226 0,522  
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C. Lastflöde resultat 
Tabell C1: Lastflöde i laddpark med olika laddstolpar 

ID kV [% ] kV   MW MVAr [A] % PF 
Uppsidan 11,000 100,000 Nedsidan 0,382 0,135 21,3 94,3 
Nedsidan 0,420 98,787 Grupp 1 0,074 0,024 108,1 95,1 
   Grupp 2 0,086 0,028 125,9 95,1 
   Kvarter1 0,055 0,018 80,7 95,0 
   Kvarteret3 0,110 0,037 161,9 94,9 
Grupp 1 0,420 98,650 10ett 0,010 0,003 14,6 95,0 
   10tre 0,010 0,003 14,6 95,1 
   10två 0,010 0,003 14,6 95,0 
   22ett 0,022 0,007 32,2 95,1 
   22två 0,022 0,007 32,2 95,1 
Grupp 2 0,420 98,627 10fem 0,010 0,003 14,6 95,0 
   10fyra 0,010 0,003 14,6 95,0 
   22fem 0,022 0,007 32,3 95,1 
   22fyra 0,022 0,007 32,2 95,1 
   22tre 0,022 0,007 32,2 95,1 

 
 
Tabell C2: Lastflöde i laddpark med enfasiga laddstolpar 

Från Bus kV Fas [% ]kV Till Bus  Fas [MW] [MVAr] [A] % PF 
Uppsidan 11,0 A 100 Nedsidan A 0,106 0,035 17,6 94,9 

  B 100  B 0,103 0,038 17,3 93,9 
  C 100  C 0,102 0,034 17,0 94,9 

Nedsidan 0,40 A 109 Grupp A 0,021 0,006 83,5 95,6 
  B 109  B 0,025 0,008 99,3 95,3 
  C 109  C 0,017 0,006 69,3 95,1 
    Kvarter1 A 0,022 0,007 89,2 95,0 
     B 0,022 0,007 89,2 95,0 
     C 0,022 0,007 89,2 95,0 
    Kvarter2 A 0,022 0,007 89,5 95,0 
     B 0,022 0,007 89,4 95,0 
     C 0,022 0,007 89,5 95,0 
    Kvarter3 A 0,037 0,012 149,2 95,0 
     B 0,037 0,012 149,1 95,0 
     C 0,037 0,012 149,2 95,0 

Grupp 0,42 A 109 3,7kW-1 A 0,003 0,001 13,1 96,7 
    3,7kW-2 A 0,004 0,001 15,6 96,2 
    3,7kW-3 A 0,005 0,002 18,3 95,1 
    3,7kW-4 A 0,005 0,001 18,3 95,1 
    3,7kW-5 A 0,005 0,001 18,2 95,1 
    7kW-1 B 0,008 0,002 30,0 95,8 
    7kW-2 C 0,009 0,003 34,8 95,0 
    7kW-3 B 0,009 0,003 34,6 95,1 
    7kW-4 C 0,009 0,003 34,6 95,1 
    7kW-5 B 0,009 0,003 34,6 95,1 
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Tabell C3. Lastflöde i laddpark med trefas semisnabba laddstolpar 

Från Bus kV % [kV] Till Bus [MW] [MVAr] [A] % PF 
Uppsidan 11,000 100,000 Nedsidan 0,382 0,135 21,3 94,3 
Nedsidan 0,420 98,787 Grupp 1 0,074 0,024 108,1 95,1 
   Grupp 2 0,086 0,028 125,9 95,1 
   Kvarter1 0,055 0,018 80,7 95,0 
   Kvarteret3 0,110 0,037 161,9 94,9 
   Kvarter2 0,055 0,018 80,7 95,0 
Grupp 1 0,420 98,650 10ett 0,010 0,003 14,6 95,0 
   10tre 0,010 0,003 14,6 95,1 
   10två 0,010 0,003 14,6 95,0 
   22ett 0,022 0,007 32,2 95,1 
   22två 0,022 0,007 32,2 95,1 
Grupp 2 0,420 98,627 10fem 0,010 0,003 14,6 95,0 
   10fyra 0,010 0,003 14,6 95,0 
   22fem 0,022 0,007 32,3 95,1 
   22fyra 0,022 0,007 32,2 95,1 
   22tre 0,022 0,007 32,2 95,1 

 

 
Tabell C4. Lastflöde i laddpark med snabba laddstolpar 

Från kV % [kV] Till [MW] [MVAr] [A] % PF 
Uppsidan 11,000 100,000 Nedsidan 0,679 0,253 38,1 93,7 
Nedsidan 0,420 97,797 Kvarter1 0,054 0,018 79,9 95,0 
   Kvarter2 0,054 0,018 80,6 95,0 
   Kvarter3 0,102 0,034 151,1 95,0 
   Grupp1 0,142 0,047 210,5 95,0 
   Grupp2 0,143 0,047 210,8 95,1 
   Grupp3 0,136 0,044 200,5 95,1 
   Grupp4 0,043 0,014 63,6 95,2 
Grupp1 0,420 97,749 43ett 0,043 0,014 63,3 95,0 
   50ett 0,050 0,016 73,5 95,0 
   50två 0,050 0,016 73,5 95,0 
Grupp2 0,420 97,749 43två 0,043 0,014 63,4 95,0 
   50tre 0,050 0,016 73,7 95,0 
   50fyra 0,050 0,016 73,6 95,0 
Grupp3 0,420 97,751 43tre 0,043 0,014 63,4 95,0 
   43fyra 0,043 0,014 63,4 95,0 
   50fem 0,050 0,016 73,6 95,0 
Grupp4 0,420 97,782 43fem 0,043 0,014 63,5 95,0 
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D. Osymmetri 
ID Typ Problem Märkvärde Drift A Drift B Drift C % A % B % C 

3,7kW-1 Bus Under spänning 0,242 kV 0,203 0,000 0,000 83,9 0,0 0,0 
3,7kW-2 Bus Under Spänning 0,242 kV 0,223 0,000 0,000 92,2 0,0 0,0 
3,7kW-3 Bus Över Spänning 0,242 kV 0,262 0,000 0,000 108,3 0,0 0,0 
3,7kW-4 Bus Över Spänning 0,242 kV 0,262 0,000 0,000 108,1 0,0 0,0 
3,7kW-5 Bus Över Spänning 0,242 kV 0,260 0,000 0,000 107,6 0,0 0,0 
7kW-1 Bus Under Spänning 0,242 kV 0,000 0,227 0,000 0,0 93,8 0,0 
7kW-2 Bus Över Spänning 0,242 kV 0,000 0,000 0,263 0,0 0,0 108,6 
7kW-3 Bus Över Spänning 0,242 kV 0,000 0,261 0,000 0,0 108,0 0,0 
7kW-4 Bus Över Spänning 0,242 kV 0,000 0,000 0,261 0,0 0,0 108,0 
7kW-5 Bus Över Spänning 0,242 kV 0,000 0,262 0,000 0,0 108,2 0,0 
Grupp Bus Över Spänning 0,420 kV 0,264 0,264 0,264 109,0 108,9 109,1 
Grupp Bus LVUR  0,420 kV 0,038 0,038 0,038 9,0 8,9 9,0 

Kvarter1 Bus Över Spänning 0,420 kV 0,262 0,262 0,262 108,1 108,1 108,2 
Kvarter1 Bus LVUR   0,420 kV 0,034 0,034 0,034 8,1 8,1 8,2 
Kvarter2 Bus Över Spänning 0,420 kV 0,263 0,263 0,263 108,5 108,5 108,5 
Kvarter2 Bus LVUR   0,420 kV 0,036 0,036 0,036 8,5 8,5 8,5 
Kvarter3 Bus Över Spänning 0,420 kV 0,263 0,263 0,263 108,5 108,5 108,6 
Kvarter3 Bus LVUR  0,420 kV 0,036 0,036 0,036 8,5 8,5 8,6 
Nedsidan Bus Över Spänning 0,420 kV 0,265 0,265 0,265 109,1 109,1 109,2 
Nedsidan Bus LVUR 0,420 kV 0,038 0,038 0,038 9,1 9,1 9,2 

Gruppkabel Cable LIUR  84,409A 0,203 14,857 15,060 0,2 17,6 17,8 
Gruppkabel Cable IUF 2  84,407A 9,032 9,032 9,032 10,7 10,7 10,7 
Gruppkabel Cable IUF 0  84,407A 8,245 8,245 8,245 9,8 9,8 9,8 

T1 2W XFMR LIUR 412,257A 0,296 14,741 15,037 0,1 3,6 3,6 
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E. Kortslutningsresultat 
Tabell D1. kortslutningar vid de enfasiga laddstolparna i en laddpark med olika laddstolpar. 
 

ID kV ID Typ 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 Ib 
Grupp1 0,420 Grupp1 Bus 22,268 44,253 22,268 
3,7kW-1 0,242 3,7kW-1 Bus 2,200 3,173 2,200 
3,7kW-2 0,242 3,7kW-2 Bus 3,824 5,517 3,824 
7kW-1 0,242 7kW-1 Bus 2,431 3,506 2,431 
7kW-2 0,242 7kW-2 Bus 2,140 3,087 2,140 

 
Tabell D2. Kortslutningar i trefas laster i en laddpark med olika laddstolpar 

  3-fas Fas-jord Fas-fas Fas-fas-jord 
ID kV 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 

10kW-1 0,42 3,117 4,497 2,617 3,775 2,700 3,894 2,942 4,243 
10kW-2 0,42 2,747 3,962 2,303 3,322 2,379 3,431 2,588 3,733 
22kW-1 0,42 3,720 5,365 3,127 4,511 3,221 4,647 3,508 5,061 
22kW-2 0,42 5,236 7,553 4,419 6,375 4,534 6,541 4,942 7,130 
43kW 0,42 8,474 12,273 7,244 10,493 7,338 10,62 8,060 11,67 
50kW 0,42 9,098 13,244 7,773 11,315 7,879 11,470 8,616 12,54 

Grupp1 0,42 22,26 44,25 21,84 43,42 19,28 38,32 22,12 43,99 
Grupp 2 0,42 22,59 47,11 22,23 46,35 19,57 40,80 22,52 46,94 
Kvarter1 0,42 7,780 11,273 6,599 9,562 6,738 9,762 7,329 10,62 
kvarter2 0,42 7,780 11,273 6,599 9,562 6,738 9,762 7,329 10,62 
kvarter3 0,42 11,37 17,21 9,734 14,72 9,853 14,90 10,76 16,27 

Nedsidan 0,42 23,66 51,620 23,721 51,756 20,489 44,704 23,930 52,212 
 

Tabell D3. Kortslutningar i laddpark med bara enfasiga laddstolpar 

Bus kV 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 
Gruppskena 0,420 18,958 31,286 

3,7kW-1 0,242 0,070 0,101 
3,7kW-2 0,242 0,113 0,164 
7kW-1 0,242 0,244 0,352 
7kW-2 0,242 4,964 7,163 

3,7kW-3 0,242 2,332 3,363 
3,7kW-4 0,242 1,877 2,708 
7kW-3 0,242 3,351 4,834 
7kW-4 0,242 3,022 4,359 

3,7kW-5 0,242 1,339 1,931 
7kW-5 0,242 3,825 5,519 

 
Tabell D3. Kortslutningar i laddpark med bara trefasiga semisnabba laddstolpar 

Bus  3-fasfel Fas-jord Fas-fas Fas-fas-jord 
ID kV 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 

10ett 0,420 4,096 5,909 3,451 4,977 3,547 5,117 3,880 5,596 
10fem 0,420 3,416 4,928 2,867 4,136 2,958 4,267 3,213 4,634 
10fyra 0,420 3,027 4,367 2,541 3,665 2,622 3,782 2,854 4,117 
10tre 0,420 2,398 3,460 2,009 2,898 2,077 2,996 2,255 3,253 
10två 0,420 3,483 5,024 2,927 4,222 3,016 4,351 3,290 4,745 
22ett 0,420 4,480 6,463 3,777 5,448 3,880 5,597 4,237 6,112 

22fem 0,420 2,996 4,322 2,512 3,624 2,595 3,743 2,815 4,061 
22fyra 0,420 3,593 5,182 3,018 4,354 3,111 4,488 3,385 4,882 
22tre 0,420 3,988 5,753 3,356 4,840 3,454 4,982 3,764 5,430 
22två 0,420 3,988 5,753 3,356 4,840 3,454 4,982 3,764 5,430 

Grupp 1 0,420 20,47 36,69 19,59 35,12 17,73 31,77 20,38 36,52 
Grupp 2 0,420 20,47 36,69 19,59 35,12 17,73 31,77 20,38 36,52 
Kvarter1 0,420 7,780 11,27 6,599 9,562 6,738 9,762 7,329 10,62 
Kvarter2 0,420 7,780 11,27 6,599 9,562 6,738 9,762 7,329 10,62 
Kvarter3 0,420 13,39 21,88 11,48 18,78 11,59 18,98 12,73 20,79 
Nedsidan 0,420 23,66 51,62 23,72 51,56 20,49 44,70 23,93 52,21 
Uppsidan 11,00 26,24 37,86 34,99 50,47 22,73 32,84 34,72 50,08 
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Tabell C4. Kortslutningar i en laddpark med bara snabba laddstolpar 
 

 3-fas Fas-jord Fas-fas  Fas-fas-jord 
ID kV 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 𝒊𝒊"𝒌𝒌 𝒊𝒊𝒑𝒑 
43ett 0,420 10,330 15,061 8,936 13,029 8,946 13,043 9,908 14,445 
43fem 0,420 7,428 10,739 6,309 9,122 6,432 9,300 7,024 10,156 
43fyra 0,420 8,659 12,550 7,408 10,737 7,498 10,868 8,237 11,939 
43tre 0,420 9,427 13,695 8,105 11,774 8,164 11,860 9,002 13,078 
43två 0,420 9,427 13,695 8,105 11,774 8,164 11,860 9,002 13,078 
50ett 0,420 14,436 22,014 12,873 19,631 12,502 19,065 14,035 21,403 
50fem 0,420 12,442 18,923 10,784 16,401 10,775 16,388 11,816 17,972 
50fyra 0,420 12,183 18,088 10,647 15,808 10,550 15,665 11,715 17,394 
50tre 0,420 10,464 15,337 9,023 13,226 9,062 13,282 9,976 14,623 
50två 0,420 13,232 19,861 11,669 17,515 11,460 17,200 12,791 19,198 
Grupp1 0,420 22,665 47,789 22,310 47,039 19,629 41,386 22,627 47,709 
Grupp2 0,420 22,665 47,789 22,310 47,039 19,629 41,386 22,627 47,709 
Grupp3 0,420 22,665 47,789 22,310 47,039 19,629 41,386 22,627 47,709 
Grupp4 0,420 22,665 47,789 22,310 47,039 19,629 41,386 22,627 47,709 
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F. Övertoner 
Tabell E1. Övertoner i laddpark med olika laddstolpar 

 THDu  THDi  
Från bus [%] Till Bus [%] 
3,7tvåa 1,98 Grupp1 50,12 
3,7ett 1,97 Grupp1 50,10 
7ettan 1,99 Grupp1 50,15 
7tvåan 1,99 Grupp1 50,17 
10kW(1) 2,06 Grupp 2 27,50 
10kw(2) 2,07 Grupp 2 27,49 
22kW(1) 2,14 Grupp 2 27,42 
22kW(2) 2,11 Grupp 2 27,48 
43kW 2,11 Grupp1 27,49 
50kW 2,19 Grupp 2 27,47 
Skena 1,95 Grupp 2 27,42 
  Grupp1 23,49 
  Kvarter 1 1,52 
  kvarter2 1,53 
  Kvarter3 1,53 

 
Tabell E2. Spänning och strömövertoner i en laddpark med bara enfasiga laddstolpar  

 THDu  THDi 
Från ID [%] Till [%] 
3,7ett 2.35 grupp 55.14 
3,7kW5ma 2.41 grupp 55.24 
3,7kWfyran 2.41 grupp 55.25 
3,7kWtrea 2.43 grupp 55.28 
3,7två 2.39 grupp 55.23 
7ett 2.44 grupp 55.27 
7kW4an 2.45 grupp 55.26 
7kWfem 2.37 grupp 55.29 
7kWtre 2.43 grupp 55.25 
7två 2.46 grupp 55.29 
Gruppen 2.33 Nedsidan 47.41 
Nedsidan  Kvarter1 2.12 
  Kvarter2 2.12 
  Kvarter3 2.11 

 
Tabell E3. THDu och THDi i laddpark med bara trefasiga semisnabba laddstolpar 

 THDu  THDi  
Från ID [%] Till ID [%] 

10ett 2,13 Grupp 1 24,87 
10fem 2,17 Grupp 2 24,85 
10fyra 2,17 Grupp 2 24,83 
10tre 2,19 Grupp 1 24,80 
10två 2,15 Grupp 1 24,85 
22ett 2,22 Grupp 1 24,79 
22fem 2,32 Grupp 2 24,69 
22fyra 2,27 Grupp 2 24,74 
22tre 2,25 Grupp 2 24,76 
22två 2,24 Grupp 1 24,77 
Nedsidan 2,00 Grupp 1 24,81 
  Grupp 2 24,76 
  Kvarter1 1,90 
  Kvarteret 3 1,90 
  Kvarter2 1,90 
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Tabell E4: THDu och THDi laddpark med bara snabba laddstolpar 

 THDu  THDi  
Från bus [%] Till Bus [%] 
43ett 5.80 Grupp1 24.85 
43fem 5.86 Grupp4 24.80 
43fyra 5.85 Grupp3 24.82 
43tre 5.82 Grupp3 24.84 
43två 5.82 Grupp2 24.84 
50ett 5.76 Grupp1 26.14 
50fem 5.84 Grupp3 24.88 
50fyra 5.80 Grupp2 24.87 
50tre 5.85 Grupp2 24.84 
50två 5.78 Grupp1 24.88 
Nedsidan 5.57 Kvarter1 5.29 
  Kvarter2 5.30 
  Kvarter3 5.29 
  Grupp1 25.31 
  Grupp2 24.85 
  Grupp3 24.85 
  Grupp4 24.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bilaga F:2 



Planering, simulering och jämförelse av kraftförsörjning till laddparker i olika miljöer 
 

G. Investeringskostnader 
1. Grundinvestering i laddpark med olika laddstolpar: 

Tabell F1A. Uppskattade timkostnader för kabelhantering i laddpark med olika laddstolpar 

 
 
 
 
Tabell F1b. Utrustningskostnader i laddpark med olika laddstolpar 

Artikel Antal Enhet Pris Total 
Långsamma laddstolpar(3,7kW) 2 styck 20000 40000 
Semisnabba laddstolpar(7kW) 2 styck 30000 60000 
Semisnabba laddstolpar(10kW) 2 styck 35,000 70000 
Semisnabba laddstolpar(22kW) 2 styck 40,000 80000 
Snabba laddstolpar(43kW) 1 styck 100,000 100000 
Snabba laddstolpar(50kW) 1 styck 100,000 100000 
Kabel (𝑨𝑨𝟔𝟔𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) 130 m 150 19500 
Kabel (𝟑𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) 170 m 250 42500 
Kabel (𝟕𝟕𝑨𝑨𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) 50 m 350 17500 
Kabel (𝟑𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) 55 m 500 27500 
Effektbrytare (16A) 4 styck 1500 6000 
Effektbrytare(35A) 4 styck 2000 8000 
Effektbrytare(63A) 1 styck 2500 2500 
Effektbrytare(80) 1 styck 3000 3000 
Jordfelsbrytare(16A) 4 styck 500 2000 
Jordfelsbrytare(35A) 4 styck 750 3000 
Jordfelsbrytare(63A) 1 styck 1000 1000 
Jordfelsbrytare(80) 1 styck 1500 1500 
Elcentraler 2 styck 2,000 4000 
Elmätare 2 styck 2,000 4000 
kabelbearbetning 5 dagar 755kr/timme 30232 
Arbete 5 dagar 58,086/timme 2323440 
Summa 

   
2,945,672 
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2. Grundinvesteringen i laddpark med bara enfasiga laddstolpar: 

 
Figur F2. Timkostnader för aktiviteter i en laddpark med bara enfasiga laddstolpar 

 
 
Tabell F2b. Investeringskostnad i laddpark med enfas laddstolpar 

Artikel Antal Enhet Pris Total 
Långsamma laddstolpar(3,7kW) 5 styck 20000 100000 
Semisnabba laddstolpar(7kW) 5 styck 30000 150000 

Kabel (𝑨𝑨𝟔𝟔𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) 180 meter 150 27000 
Kabel (𝟑𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) 225 meter 250 56250 

Effektbrytare (16A) 5 styck 1500 7500 
Effektbrytare(35A) 5 styck 2000 10000 

Jordfelsbrytare(16A) 5 styck 500 2500 
Jordfelsbrytare(35A) 5 styck 750 3750 

Elcentraler 1 styck 2000 2,000 
Elmätare 1 styck 2000 2,000 

kabelbearbetning 5 dagar 729kr/timme 29,160 
Arbete 5 dagar 57,435kr/timme 2,297,400 
Summa 

   
2,687,560 
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3. Grundinvestering i laddpark med trefasiga semisnabba laddstolpar: 
 
 

 
Figur F3. Aktivitetskostnader i laddpark med bara trefasiga laddstolpar 

Tabell F3b. Initial investeringskostnad i en laddpark med bara trefasiga semisnabba laddstolpar 

Artikel Antal Enhet Pris/enhet Total 
Semisnabba laddstolpar(10kW) 5 styck 

 
175,000 

Semisnabba laddstolpar(22kW) 5 styck 
 

200,000 
Kabel (𝑨𝑨𝟔𝟔𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) 90 meter 200 18,000 
Kabel (𝟑𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) 90 meter 250 22,500 
Effektbrytare (16A) 5 styck 1500 7500 
Effektbrytare(35A) 5 styck 2000 10000 
Jordfelsbrytare(16A) 5 styck 500 2500 
Jordfelsbrytare(35A) 5 styck 750 3750 
Elcentraler 1 styck 2,000 2,000 
Elmätare 1 styck 2,000 2,000 
kabelbearbetning 5 dagar 729kr/timme 29,160 
Arbete 5 dagar 57,435kr/timme 2,297,400 

Total 
   

2,769,810 
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4. Grundinvestering i en laddpark med bara snabba laddstolpar: 

 
 
Figur F4. Timkostnader i laddpark med snabba laddstolpar 

Tabell F4b. Initial investeringskostnad i en laddpark med bara snabba laddstolpar 

Artikel Antal Enhet Pris Total 
Snabba laddstolpar(43kW) 5 stycken 100,000 500000 
Snabba laddstolpar(50kW) 5 stycken 100,000 500000 
Kablar(𝟕𝟕𝑨𝑨𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) 50 meter 350 17500 
kablar(𝟑𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐) 55 meter 500 15000 
Effektbrytare (63A) 5 stycken 2500 12500 
Effektbrytare (80A) 5 stycken 3000 15000 
Jordfelsbrytare(63A) 5 stycken 1000 5000 
Jordfelsbrytare(80A) 5 stycken 1500 7500 
Elcentraler 4 stycken 2000 8000 
kabelbearbetning 5 dagar 729,23 kr/tim 29169 
Arbete 5 dagar 59827 kr/tim 2393080 

Total 
   

3,502,749 
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