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Förord 

Detta examens arbete är skrivet av Jonas Alléus, Patrik Dahlin och Sebastian Vass. Examens-

arbetet omfattar 15 hp på programmet Högskoletekniker elkraft 120hp. Examensarbetet har 

utförts mestadels på Högskolan Väst i Trollhättan men det har även förekommit möten hos 

uppdragsgivaren Stenungssundshem i Stenungssund. 

Författarna har till största del varit lika delaktiga i varje kapitel förutom kapitel 2, 4 och 5 där 

Sebastian Vass haft huvudansvaret för kapitel 2, Patrik Dalin kapitel 4 och Jonas Alléus ka-

pitel 5. Figurer är utformade av Sebastian Vass om inget annat framgår. 

Vi vill tacka Martin Lundgren på Stenungsundhem som har stöttat arbetet med information 

och förslag på lösningar. Vi vill även tacka Marina Öhman på Vattenfall AB och Mikael 

Norlander, Lena Follin och Johan Grahn på Chargestorm AB för ett fint samarbete. Vår 

handledare på Högskolan Väst Lars Holmblad har varit till stor hjälp med stöttning och 

återkoppling under examensarbetet. Vi vill även tacka Olle Johansson VD på Powercircle för 

tillstånd att använda figur över elbilsstatistik. 

Examensarbetet bör läsas elektroniskt eller skrivas ut i färg då vissa figurer presenterar in-

formation som är svårtydda i gråskala. 
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Planering av laddstationer vid flerbostadshus 

Sammanfattning 

Försäljning av laddbara elfordon växer årligen vilket ger ett ökat behov av laddstationer på 

boendeparkeringar. Rapporten undersöker tekniska och ekonomiska förutsättningar för el-

bilsladdning på parkering till flerbostadshus åt Stenungsundshem. Av de typer elbilar som 

finns är det laddhybrider och rena elbilar som laddas med energi från elnätet. Den vanligaste 

typen på marknaden är laddhybriden som kan drivas både av en elmotor och en förbrän-

ningsmotor medan den rena elbilen endast drivs av en elmotor. 

Tiden för laddning av en elbil beror på om stationen är utformad med normalladdning, se-

misnabbladdning eller snabbladdning. För hemmaladdning är det vanligast med normal-

laddning där elbilen blir fullt uppladdad efter sex till tio timmar, batteriets storlek påverkar 

också tiden för laddning. Inkoppling till en laddstation kan ske med olika typer av kontakter, 

inom Europa är Typ 2 standard. Säkerheten vid laddning är viktig varför laddstaioner har 

delats upp i fyra olika säkerhetsklasser beroende på kommunikationsmöjligheter mellan ladd-

station och fordon, Mode 3 är standard i Norden. 

Laddning av elbilar kan resultera i höga effekttoppar vilket huvudsäkringen måste vara di-

mensionerad för. Dessa effekttoppar kan kapas om någon form av lastbalansering används 

som fördelar den tillgängliga effekten under dygnet mellan laddstationer så att nätet inte blir 

överbelastat. De som erbjuder elbilsladdning måste följa Ellagen i form av hur debitering får 

ske och hur laddstationer ska installeras. Detta förtydligas med hjälp av standarder och för-

ordningar.  

Dimensionering gällande kabelarea och effektbehov vid olika antal laddstationer har utförts 

i detta projekt, aluminium kabel med PEX-isolering har använts uteslutande i detta projekt. 

Det har utförts en marknadsöversikt för att titta på olika lösningar och kostnader för kabel-

förläggning samt laddstationer. Det i nuläget bästa alternativet för Stenungsundhem anses 

vara att installera två stycken laddstationer för laddning av fyra boendeparkeringar. Med bi-

drag i form av initiativet ”Klimatklivet” kan investeringskostnaderna för laddstationer och 

kabelförläggning reduceras upp till 50%. 
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Planning of charging stations at apartment buildings  

Summary 

Sales of electric vehicles grow annually which increases the need for charging stations on 

parking lots at apartment houses. This report explore both the technical and the economical 

aspects of electric car charging for Stenungsundshem. The types of electric cars available on 

the market that can be charged by energy from the electric power network is the Plug-in 

hybrid and the electric car. The most common type on the market is the Plug-in hybrid which 

is driven by an electric motor and an internal combustion engine. The electric car is only 

driven by an electric motor. 

Charging times for electric cars depend on if the charging station is designed with normal 

charging or fast charging. For home charging, normal charging is the most common type of 

charging where the car is fully charged after six to ten hours. The connection between charg-

ing stations and cars can be made by different types of connectors. The European standard 

is the Type 2 connector. Safety is very important when charging electric cars, Therefore, 

charging stations have been divided into four different safety modes. Safety modes differ 

depending on the type of communication available between the charging station and the car. 

Mode 3 is the standardized mode in the Nordic countries. 

Charging of electric cars can result in power peaks which the main fuse must be dimensioned 

for. Power peaks can be reduced by using some type of load balancing system where available 

power during the day is distributed between charging stations to keep the power consump-

tion below rated power. Terms of how charging is done and installation of charging station 

must be in compliance with Ellagen. For easier compliance and clarification of Ellagen stand-

ards and regulations should be used.  

In this project cable dimensioning by power requirements for different amounts of charging 

stations has been made, PEX insulated aluminum cable is exclusively used within the project. 

The market of charging stations is explored to look at different solutions and costs for charg-

ing stations and routing of cables. The best option for Stenungsundshem is currently to in-

stall two charging station for charging outlets to four parking spaces. Contributions like 

“Klimatklivet” can reduce total costs of investments for charging stations and cable routing 

with up to 50%. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle växer försäljningen av elbilar årligen. Detta kommer leda till ett ökat behov 

av laddningsstationer för elbilar. Stenungsundshem äger och förvaltar bostäder och lokaler i 

Stenungssund. Företaget äger 1981 lägenheter och är den största fastighetsägaren i kommu-

nen. Stenungsundshem vill erbjuda det bästa boendet i regionen genom omtanke på miljö 

och människa. [1] När det blir fler elbilar i samhället kommer efterfrågan av laddningsstat-

ioner i hemmen att öka. Stenungsundshem behöver därför undersöka hur de ska ställa sig i 

frågan kring att erbjuda sina kunder laddningsstationer på parkeringsplatser. Inspiration för 

tillvägagångssätt och uppstart till den här studien har hämtats från examensarbetet ”Utred-

ning och projektering av smarta elnät”.[2] 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet har varit att utföra en systemstudie över elbilsladdning samt kartlägga 

möjligheter till laddstationer vid flerbostadshus åt Stenungsundshem. 

1.3 Problembeskrivning och avgränsningar 

Vid laddning av elbilar krävs relativt höga elenergimängder. Beroende på hur snabbt denna 

elenergi ska tillföras bilarna kommer behovet av effekt variera. Hur många av hyresgästerna 

som kommer att skaffa elbil kommer självfallet också att påverka effektuttaget. Eftersom 

effektförbrukningen från elbilsladdningen kommer att bli relativt hög jämfört med normalt 

effektuttag från lägenheterna kan befintlig installation till hyreshuset påverkas. 

Stenungsundshem är i projekteringsfasen för ett nytt hyreshus kallat Klaras hus med ungefär 

24 lägenheter. Examensarbetets huvuddel har varit att studera förutsättningar för elbilsladd-

ning vid Stenungsundshems fastigheter. Hur många och vilken typ av laddstationer kan in-

stalleras med eller utan lastbalansering innan ombyggnation av befintligt nät krävs? Val har 

gjorts där examensarbetet inte tar hänsyn till inkommande serviskabel. Hur många laddstat-

ioner som skall installeras beror på parkeringsplatsens storlek. Det presenteras några olika 

förslag som Stenungssundshem kan ta ställning till. Vilka typer av lösningar gällande energi-

mätning och debitering finns? Vad finns det för standarder och regelverk att hålla sig till 

inom elbilsladdning? Hur ser marknaden ut gällande leverantörer för laddutrustning? Vilka 

typer av affärsmodeller finns på marknaden? Kommer ombyggnation av parkering att krävas 

för installation av laddstationer? Framtagen kunskap används för att titta på det specifika 

fallet (Byggprojektet ”Klaras hus”). Utvärdering av resultat genomförs där slutsatser redovi-

sas. 

1.4 Metodik 

Detta projekt utgår både från de tekniska och de ekonomiska förutsättningarna så att 

Stenungsundhem får ett bra och kostnadseffektivt system för laddning av elbilar på deras 
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parkeringsplats. Bearbetning av data som samlas in under projektet gång ligger till grund för 

det resultat som fås under projektet. Referensramen för detta projekt är lämpliga standarder 

så som Elinstallationsreglerna[3] och rapporter om en hållbar utveckling inom el.[4] 
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2 Om elbilen 

Världens första elbil tillverkades 1884 av Thomas Parker och var egentligen en droska som 

istället för att dras av häst drevs av en elmotor [5]. I början av 1900 talet var elbilen domine-

rande på marknaden tills att de konkurrerades ut från marknaden av de effektiva förbrän-

ningsmotorerna drivna på bensin. I dag domineras marknaden fortfarande hårt av förbrän-

ningsmotorer men på grund av nytt miljötänk i form av minskade koldioxidutsläpp är elbilen 

på upptakt igen. [6] 

2.1 Typer av elbilar 

Elbilar delas in i tre olika klasser så som elhybrider, laddhybrider och rena elbilar. Den stora 

skillnaden mellan dessa klasser är att elhybrider inte är laddningsbara medan laddhybrider 

och rena elbilar kan laddas med energi från elnätet. [6][7][8] 

2.1.1 Elhybrider 

Elhybrider drivs av två stycken motorer, en förbränningsmotor och en elmotor. Elhybrider 

kan inte laddas med energi från elnätet utan istället är det generatorn som är förbunden med 

förbränningsmotorn som under färd laddar batteriet som är kopplat till elmotorn. [7] Bero-

ende på om det handlar om seriehybrider eller parallellhybrider drivs bilarna på olika sätt. 

Seriehybrider drivs helt och hållet av elmotorn där förbränningsmotorn genererar elektrisk 

energi till motorn som driver bilen. I parallellhybrider kan däremot drivning ske av både 

elmotor och förbränningsmotor parallellt eller enbart en av motorerna åt gången. Om bilen 

är byggd som en parallellhybrid drivs bilen huvudsakligen av förbränningsmotorn. Vid låga 

hastigheter, under 30 km/h drivs bilen helt av elmotorn. Förbränningsmotorn kan även ta 

hjälp av elmotorn vid högre hastigheter om behov finns. I seriehybriden drivs bilen helt av 

elmotorn där förbränningsmotorn genererar energi till elmotorn när det behövs. [8] 

2.1.2 Laddhybrider 

Laddhybrider drivs precis som elhybrider av en förbränningsmotor och en eller flera elmo-

torer. Dessa typer av hybrider har ett laddningsbart batteri som även kan laddas med elektrisk 

energi från elnätet. Laddhybrider finns som parallellhybrider och seriehybrider som beskrivs 

i avsnitt 2.1.1. Parallellhybrider drivs huvudsakligen av elmotorn där förbränningsmotorn tar 

över drivningen när batteriet är urladdat. I seriehybrider drivs bilen helt av elmotorn och 

generatorn som sitter ansluten till förbränningsmotorn genererar endast elektrisk energi till 

elmotorn när det behövs. [6][7] 

2.1.3 Rena elbilar 

Rena elbilar drivs enbart utav en elmotor. Den här typen av elbil laddas enbart med elektrisk 

energi från elnätet. Då den här biltypen saknar förbränningsmotor kan bilen inte drivas då 

batteriet är urladdat. De avgörande faktorerna för varje enskild körsträcka är således körstil, 
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yttertemperatur och batteriets kapacitet. [6][7] På grund av dessa faktorer och tillgänglighet 

av laddningsmöjligheter bör körning och laddning av elbilar planeras väl. 

2.2 Elbilsstatistik 

Av figur 2.1 framgår att antalet laddbara fordon i Sverige ökat från några hundra 2012 till 

femtiotusen i april 2018. Bara det senaste året har antalet laddbara fordon ökat med 80 pro-

cent och Powercircle uppskattar att det 2019 kommer finnas hundratusen laddbara fordon i 

Sverige. Även om antalet rena elbilar ökar varje år är det fortfarande laddhybriderna som står 

för majoriteten av de laddbara fordonen i Sverige. [9] En prognos över laddbara fordon i 

trafiken har på uppdrag av regeringen tagits fram av Trafikanalys. Enligt prognosen är antalet 

laddbara personbilar i trafiken år 2020 209 000 stycken. Idag är 1 % av alla personbilar ladd-

bara och år 2020 är enligt prognosen 4 % av alla personbilar laddbara.[10] I snitt  körde 2017 

personbilar 1211 mil/år och med en elförbrukning på 2 kWh/mil fås en årlig genomsnittlig 

förbrukning på 2422kWh. [11]  

 

 

Figur 2.1 Elbilsstatistik 2012-2018. Med tillstånd av Powercircle 

• BEV = Battery Electric Vehicle (Rosa) 

• PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle (Grön) [9] 
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3 Laddning av elbilar 

Elbilsladdning sker genom att ansluta bilen till en laddningsstation. Laddningsstationerna är 

matade av växelström. Ett batteri kan enbart laddas med likström vilket innebär att den väx-

elström som laddningsstationerna är matade med behöver likriktas. Alla elbilar har någon typ 

av likriktare inbyggd som möjliggör laddning.  Vid laddning av höga effekter behövs däremot 

större och dyrare likriktare varpå likriktare istället placeras i laddningsstationen. [12] 

3.1 Val av hastighets på laddningen till elbilar 

Vid olika tillfällen ställs olika krav på hur fort en elbil skall laddas. Vid färd av längre sträckor 

i elbil uppstår behov av stopp för laddning under resans gång. Kravet är då att laddning ska 

ske så snabbt som möjligt. Under hemmaladdning när elbilen är stillastående några timmar 

är behovet av snabb laddning inte lika stort. Dessa olika krav på laddning skapar olika förut-

sättningar för laddstationens egenskaper. [12] 

3.1.1 Normalladdning 

Normalladdning är den långsammaste laddningen av elbilar som finns på marknaden. Denna 

typ av laddning är vanlig i hemmen och på en del arbetsplatser. En förutsättning för att 

elbilen skall bli uppladdad vid normalladdning är att elbilen står placerad på samma platser 

under en längre tid. Vanligtvis tar det tar mellan sex till tio timmar att ladda upp en elbil vid 

normalladdning. Batteriets storlek påverkar också hur lång tid laddning tar. Enfas 230V/10A 

och 230V/16A är den spänning och ström som används vid normalladdning. [12]  

3.1.2 Semisnabbladdning 

Semisnabbladdning är en snabbare laddning än normalladdning. Semisnabbladdning laddar 

upp en elbil på mellan två och tre timmar. Semisnabbladdning är vanlig på offentliga platser 

då elbilen står placerad under en ganska lång tid till exempel vid laddstationerna på ett köp-

centrum som kan ladda upp elbilarna när folk handlar. Semisnabbladdning kan även finnas 

vid ett flerbostadshus. Laddstationer med semisnabbladdning kan matas med antingen enfas 

växelström, trefas växelström eller likström. [12] 

3.1.3 Snabbladdning 

Snabbladdning är den snabbaste formen av elbilsladdning. Det tar mellan 20-30 minuter att 

ladda en elbil med hjälp av snabbladdning. Snabbladdning passar därför bra när det är höga 

krav på att det skall gå fort att ladda till exempel när någon skall ladda sin elbil på en bensin-

station. [12] 
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3.2 Kontakttyper 

I kapitlet beskrivs olika kontakttyper samt de säkerhetsklasser som användas vid laddning av 

elbil. 

3.2.1 Schuko 

Kontakttypen Schuko är benämningen på ett helt vanligt jordat enfas vägguttag, se figur 3.1. 

på grund av at Shuko saknar signalstift för kommunikation mellan laddstationen och fordo-

net rekommenderas inte den här kontakttypen för fortlöpande laddning. [12][13] 

 

Figur 3.1 Kontakttyp Schuko 

3.2.2 CEE-don 

CEE-don är industrikontakter utformade som enfas- eller trefas-kontakter, se figur 3.2. En-

fas-kontakt kan användas för laddning vid 16 A enfasladdning och trefaskontakten kan an-

vändas vid trefasladdning. Då denna typ av kontakt saknar kommunikationsstift rekommen-

deras den inte för laddning av elbilar. [12] 

  

Figur 3.2 CEE-don 

3.2.3 Typ 1 

Kontakttyp 1 som också kallas Yazaki efter det japanska företaget som tagit fram kontakten 

är en kontakt byggd för enfasladdning. Typ 1 är avsedd för strömmar upp till 32 A med 250 

V nominell spänning. Den här typen innehåller signalstift som möjliggör kommunikation 

mellan fordon och laddstation för säkrare och styrning av laddning, se figur 3.3 [12][13] 
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Figur 3.3 Typ 1 kontakt 

3.2.4 Typ 2 

Kontakttyp 2 kallas Mennekes efter företaget i Tyskland med samma namn. Typ 2 är numera 

europeisk standard [14] och är utvecklad för enfas- och trefasladdning. Den här kontakten 

är avsedd för strömmar upp till 70 A vid enfasladdning och 63 A vid trefasladdning. Typ 2 

är som Typ 1 utformad med signalstift för kommunikation mellan fordon och laddstation 

för en säkrare laddning, se figur 3.4. [12][13] 

 

Figur 3.4 Typ 2 kontakt 

3.2.5 CHAdeMO 

Kontakten CHAdeMO är utvecklad i Japan för likströmsladdning med effekter upp till 60 

kW. Spänningsnivån vid laddning uppgår till 500 V med en likström upp till 120 A. På grund 

av den höga laddningsströmmen ökar säkerhetskraven och därför är kontakten utformad 

med tio stift där åtta av stiften är dedikerade för enbart kommunikation och övervakning. 

[13] Kommunikation mellan laddstation och fordon ser till att kabel inte är spänningsatt till 

dess att fordonet är anslutet till laddstationen på rätt sätt. Kommunikation används också till 

att övervaka batteriets temperatur och laddningsgrad för att skydda batteriet, se figur 3.5. 

[13],[15] 
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Figur 3.5 CHAdeMO kontakt 

3.2.6 CCS 

Kontakttypen Combined Charging System (CCS) också kallad för Combo 2 är en kontakttyp 

utformad för både likströms och växelströmsladdning. Den här kontakttypen är utvecklad 

med en kombination av en Typ 2 kontakt som beskrivs i avsnitt 2.3.3 samt en extra kontakt 

för likströmsladdning. Laddning kan således ske även när enbart laddning med kontakt Typ 

2 är tillgänglig. [12] Combo 2 kan användas för växelströmsladdning med effekt upp till 43 

kW och maximalt 200 kW vid likströmsladdning, se figur 3.6. [16] 

 

Figur 3.6 CCS-kontakt 
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3.2.7 Kontakttyper för olika bilmärken 

I tabell 3.1 ses att Typ 1 och Typ 2 idag är de vanligaste kontakterna hos leverantörer. Då 

Typ 2 blivit europeisk standard, se avsnitt 3.2.4 får det antas att bilmärken med Typ 1 kon-

takter kommer uppdatera till Typ 2 för framtida bilmodeller. 

Tabell 3.1 Kontakttyper efter olika bilmärken [17] 

Bilmärke Kontakttyp Max laddeffekt 

Audi Typ 2 7,4kW 

Bmw Typ 2 3,7kW 

Chevrolet Typ 1 3,7kW 

Citroen Typ 1 3,7kW 

Kia Typ 1, typ 2 7kW 

Mercedes Typ 2 3,7kW 

Mitsubishi Typ 1 3,7kW 

Nissan Typ 1 7kW 

Opel Typ 1 3,7kW 

Peugeot Typ 1 3,7kW 

Porsche Typ 2 3,7kW 

Renault Typ 1, typ 2 3,7kW, 22kW 

Tesla Typ 2 22kW 

Toyota Typ 1 3,7kW 

Volvo Typ 2 3,7kW 

Volkswagen Typ 2 7kW 

3.3 Säkerhetsklasser av laddstationer 

Det är svenska och internationella standarder som bestämmer förutsättningarna för hur sä-

kerheten skall utformas kring laddstationerna. Ett krav som gäller för alla laddstioner för 

elbilar är att det skall vara jordade uttag. Det finns även ytterligare krav beroende på var 

laddstationerna för elbilar är placerade. Det finns en klassificering för elbilar som är uppdelad 

i fyra steg då mode 1 är den med lägst säkerhetskrav och mode 4 är den med högst säker-

hetskrav. [12] 
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3.3.1 Mode 1 

När säkerhetsklassen är mode 1 sker det ingen kommunikation mellan elbilen och uttaget. 

Systemet förlitar sig på att systemets jordning skyddar elbilen. Mode 1 används upp till 16 A 

och använder sig av kontakterna Schuko och CEE-don. [12] 

3.3.2 Mode 2 

Mode 2 finns både för enfas växelström och trefas växelström och använder sig av kontak-

terna Schuko och CEE-don. Mode 2 har kontakt mellan uttaget och elbilen med hjälp av en 

Electric Vehicle Supply Equipment som förkortas EVSE. EVSEn är en kontrollenhet vars 

uppgift är att kontrollera att elbilen är rätt ansluten och att laddströmmen är på rätt nivå. Är 

inte kontakten rätt ansluten börjar inte elbilen att laddas och om fel uppstår under laddningen 

eller om laddströmmen är på fel nivå så slutar elbilen att laddas. EVSEn är placerad på kabeln 

mellan elbilen och uttaget och väger mellan 1-3 kg. Det är viktigt att den är placerad så att 

den inte överhettas. Mode 2 används upp till 32A. [12] 

3.3.3 Mode 3 

Mode 3 kan användas upp till 64A. Mode 3 använder sig av en Wall Box eller en laddstolpe 

vars uppgift är att ladda rätt elbil vid rätt tid. Om en person parkerar sin elbil i sitt hem är 

syftet med Wall Boxen eller laddstoplen att ladda upp elbilen när det inte förbrukas så mycket 

el, med andra ord när det inte är så mycket belastning på nätet. Det krävs mode 3 vid snabb-

laddning av elbilar. Mode 3 har samma funktion som mode 2, när det kommer till att kon-

trollera så att elbilen är rätt ansluten och att laddströmmen är på rätt nivå. Det är en förut-

sättning att det är mode 3 för att kunna lagra el och använda den i ett smart elnät se avsnitt 

4.2. Mode 3 använder sig av både kontakt Typ 1 och Typ 2 se avsnitt 3.2. Mode 3 är det som 

har blivit standard i Norden. [12] 

3.3.4 Mode 4 

Mode 4 används då den matande spänningen är likspänning och elbilarna skall snabbladdas. 

Mode 4 används på höga effekter mellan 20 kW och 125 kW. Eftersom elbilar drivs med 

hjälp av likström så behövs inte en likriktning av växelström till likström ske om den matas 

med likström. [12] 
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4 Reducering av effekttoppar 

I kapitlet beskrivs uppkomsten av effekttoppar samt olika varianter av lastbalansering. 

4.1 Effekttoppar vid elbilsladdning 

Höga effekttoppar är något som kan uppstå vid allt för hög belastning till exempel vid ladd-

ning av elbil. Detta är något som bör undvikas av tekniska och ekonomiska skäl. Eftersom 

abonnemangssäkringen och nätet är dimensionerad efter effekttoppar så finns det pengar att 

spara genom att kapa effekttoppar. Genom att ha en smart laddstation med lastbalansering 

kapas effekttopparna och på så vis fördelas effektförbrukningen från laddningen utöver dyg-

net när övrig belastning är lägre.[18] 

4.2 Smarta elnät 

Smarta elnät omfattar allt från elproduktion, nya tekniker i transmissionsnätet till energistyr-

ning för slutkund samt även olika tjänster och affärsmodeller. Att utvecklingen går åt att 

systemen blir mer IT-baserade gör att även slutkund kan ha en mer aktiv roll utifrån sina 

egna intressen och behov. Detta gör att kunder kan styra sin förbrukning och minska effekt-

topparna vid till exempel laddning av elbilar. [18][19]. Principiellt skulle bilar även kunna 

mata ut effekt i samband med höga effekttoppar i nätet. 
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4.3 Lastbalansering 

I framtiden kommer det bli en vanligare syn att flera elbilar laddas samtidigt. Det är då viktigt 

med rätt lastbalansering system så faserna blir jämt belastade i fastighetens nät. Tre vanliga 

system av lastbalansering beskrivs nedan.[20] 

4.3.1 Statisk lastbalansering 

Statisk lastbalansering är den enklaste varianten av lastbalansering. Vid installation ställs vär-

den in för vilken laddningsström och vilken fas som skall användas beroende på bostadens 

förbrukning samt storlek på abonnemangsäkring. Nackdelen med den här typen av system 

är att det finns outnyttjad effekt som inte kan användas även om det finns ett behov från 

andra bilar. Se figur 4.1. [21] 

 

 

Figur 4.1 Exempel för statisk lastbalansering på en bostad med 80A säkring 
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4.3.2 Dynamisk lastbalansering 

Dynamisk lastbalansering är ett system som gör det möjligt att ta ut en maximal effekt utan 

att nätet blir överbelastat. Genom att systemet mäter upp bostadens effektuttag och tilldelar 

resterande effekt till laddstationer. Se figur 4.2. Systemet mäter även upp belastningen på de 

olika faserna och tilldelar laddstationer den fasen med lägst belastning.[21] Enligt Maria Öh-

man använder Vattenfall dynamisk lastbalansering och räknar då med att effektbehovet kan 

halveras1. 

 

 

Figur 4.2 Exempel för dynamisk lastbalansering på en bostad med 80A säkring 

4.3.3 Dynamisk lastbalansering med prioriterade laddstationer 

Chargestorm har två olika sätt att lösa lastbalansering på. Det första sättet är att den tillgäng-

liga effekten delas upp på de som laddar. Om många laddar samtidigt blir det mindre effekt 

till varje laddsation. Det andra alternativet är att ställa in olika prioriteringar på olika laddstat-

ioner i nätet. Till exempel kanske alltid gästparkeringens laddare skall vara högre prioriterad 

än de boendes parkering så att gästernas bilar laddas upp snabbast2.  

  

                                                 
1 M. Öhman, Vattenfall AB, telefonsamtal, april, 2018 
2   J. Grahn, Chargestorm AB, telefonsamtal, april, 2018 
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5 Regler och lagar att hålla sig till inom el-
bilsladdning 

I kapitlet beskrivs olika regler som det bör ta hänsyn till när det ska installeras laddstationer 

för elbilar. Bidraget klimatklivet förklaras också samt olika debiteringsmöjligheter för den el 

som förbrukas i laddstationer för elbilar. 

5.1 Installationsregler 

För nybyggnationer av laddstationer för elbilar gäller ELSÄK-FS 2008:1 [22]. För att det skall 

bli enklare att följa ELSÄK-FS 2008:1 [22] har svensk standard Elinstallationsreglerna [3] 

tagits fram.  

5.1.1 Sammanlagring 

Sammanlagringsfaktorn vid matning av en laddstation ska vara lika med 1 utan lastbalanse-

ring. Då lastbalansering är tillgänglig i installation kan sammanlagringsfaktorn minskas enligt 

avsnitt 722.311 i SS 436 40 00. [3] 

5.1.2 Skydd mot överspänning 

För att inte en elbil ska skadas av någon typ av överspänning som till exempel åska eller 

liknande ska överspänningsskydd installeras i kretsen som matar laddstationen enligt avsnitt 

722.443 i SS 436 40 00. [3] 

5.1.3 Jordfelsskydd 

Varje enskild laddstation som matas av växelström ska skyddas av en egen jordfelsbrytare, 

typ A eller typ B där märkutlösningsström inte får vara större än 30 mA enligt avsnitt 

722.531.2 i SS 436 40 00. [3] 

5.1.4 Anslutning och matning av elbil 

Enligt avsnitt 722.55.101 i SS 436 40 00 ska uttag för laddning av elbilar monteras som fasta 

installationer och vara placerade på så kort avstånd till parkeringsplatsen som möjligt. Utta-

gen bör vara installerade 0,5 till 1,5 m upp på laddstationen för att minska barnolycksfallsris-

ken. Varje uttag ska endast ladda en elbil åt gången och inga flyttbara uttag får installeras. För 

att inte anslutningskontakten ska kopplas loss oavsiktligt eller om matning av elbil fortfa-

rande är aktiv ska ett elektriskt eller mekaniskt system installeras för att hindra detta. [3] 
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5.1.5 Skydd mot yttre påverkan 

När en inkopplingspunkt är placerad utomhus ska kapslingsklassen vara minst IPX3 för 

skydd mot vatten och IP4X för skydd mot fasta främmande föremål enligt avsnitt 722.512.2 

i SS 436 40 00, se tabell 5.1. [3] 

Tabell 5.1 IP-klasser för yttre påverkan [3] 

Betecknings-

siffra 

Första siffran Andra siffran 

1 Skydd mot fasta främmande föremål 

med 50 mm diameter eller större 

Skydd mot lodrätt fallande droppar 

2 Skydd mot fasta främmande föremål 

med 12,5 mm diameter eller större 

Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar 

när kapslingen lutas högst 15° 

3 Skydd mot fasta främmande föremål 

med 2,5 mm diameter eller större 

Skydd mot strilande vatten 

4 Skydd mot fasta främmande föremål 

med 1,0 mm diameter eller större 

Skydd mot överstrilning av vatten 

 

Vid montering av laddstationer på exempelvis parkering ska material skyddas mot medelsvår 

mekanisk påverkan genom mekaniskt skydd. Placering så att mekanisk påverkan förebyggs 

eller att monterat material är av lägst klass IK07 enligt SS-EN 62262. [3] 
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5.2 Lagar kring debitering av el på laddstationer för elbilar 

Nedan undersöks och tolkas de lagar och förordningar som kan tänkas gälla för debitering 

av el vid laddning av elbilar. 

Ellagen (1997:857) säger  

1 § En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkon-
cession). Till byggandet av en ledning räknas även schaktning, skogsavverkning eller lik-
nande åtgärder för att bereda plats för ledningen. Lag (2013:207) [23]. 

Enligt ellagen (1997:857) är det nätbolaget som har nätkoncesion i området som bestämmer 

över hur en ledning skall dras. Det finns dock undantag från detta enligt Förordning 

(2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). Förord-

ningen säger  

6 § Ett internt nät, på vilket el överförs till anläggningar och byggnader som inte är avsedda 
som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till ett bostadshus, får byggas och an-
vändas utan nätkoncession [24]. 

Detta innebär att ledningar till laddstationer på parkeringar till de boende får dras utan till-

stånd av de som har nätkoncession i området. Enligt paragraferna 22 b och 31 i Förordning 

(2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) säger 

22b § Ett internt lågspänningsnät som huvudsakligen är avsett för fordons elbehov får 
byggas och användas utan nätkoncession. Förordning (2012:163) [24]. 

31 § På ett sådant internt lågspänningsnät som avses i 22 b § får överföring av el för annans 
räkning äga rum. Detta gäller även om nätet i sin helhet ursprungligen inte har använts för 
överföring av el uteslutande för egen räkning. Förordning (2012:163) [24]. 

Detta innebär att en bostadsrättsförening får ta betalt för de boendes elförbrukning på 

laddsationerna för elbilar. Däremot kan inte gästparkeringen klassas som ett internet nät och 

det behövs då ett tillstånd från de som har nätkoncessionen i området.  

5.3 Klimatklivet 

Kilmatklivet är ett statligt bidrag som ges till satsningar som bidrar positivt till klimatpåver-

kan. Kraven på laddstationen för att få bidraget är att laddstationen skall ha möjlighet att 

kunna mäta upp hur mycket el som förbrukas och ha möjligheten att kunna debitera kunden. 

Uttagen på laddstationen skall vara av typ 2 eller typ 2 Combo. Ansökan om bidrage skall 

skickas till Länsstyrelsen där laddstationen skall placeras. Ansökan skall innehålla information 

om var laddstationen skall placeras, lönsamhetskalkyl, information om hur mycket miljöut-

släppen minskar tack vare att laddstationen installerats, samtliga kostnader för installationen 

av laddstationen och information hur lång tid det kommer ta att installera laddstationen. Vid 

ansökan om bidraget skall det presenteras information om verksamheten. Om företag ansö-

ker om bidraget ska information om hur många anställda de har, årsomsättningen och ba-

lansomsättning presenteras. Bidraget kan maximalt uppgå till 50 % av investeringskostnaden 

.[25] Ansökan skall utgå från att den ekonomiska livslängden för laddstationerna är 15 år 
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[26]. För att få bidragets krävs det att investeringen inte är lönsam på fem år. Investerings-

kalkyl med och utan stöd måste presenteras. [27] 

5.4 Debitering av elen som förbrukas av laddstationerna 

På något sätt behöver det satsade kapitalet för laddsationerna genera en återbetalning som är 

minst lika stor som det satsade kapitalet för att det skall vara ekonomisk hållbart att investera 

i laddstationer. Det finns flera olika alternativ för investerarna att få tillbaka sitt satsade ka-

pital. Vilken metod investerarna väljer beror på flera olika anledningar. I texten nedan kom-

mer flera olika alternativ presenteras. [28] 

5.4.1 Publika laddstaioner 

Det finns flera möjligheter att ta betalt för den energi som förbrukas i en publik laddstation. 

I texten nedan kommer fyra olika alternativ för debitering av den energi som förbrukas i en 

publik laddstation presenteras. [28] 

5.4.1.1 Betalning för hur lång tid elbilen laddar 

Ett sätt att debitera kunden som laddar sin elbil är att debitera kunden för hur länge kunden 

har laddat sin elbil. Om en kund laddar sin elbil i åtta minuter får kunden betala ett pris för 

åtta minuter utan att hänsyn tas till hur mycket energi kunden har laddat sin elbil med. Detta 

är ett smidigt sätt att debitera kunderna men det är inte en helt rättvis metod därför att olika 

elbilar laddas olika snabbt. [28] 

5.4.1.2 Betalning för hur mycket energi elbilen laddar 

Ett annat sätt att debitera kunderna är att kunderna får betala för den mängd energi de väljer 

att ladda sin elbil med. En fördel med detta sätt att debitera kunderna är att det blir en hög 

noggrannhet i debiteringen. En mindre bra egenskap med denna metod är att elbilar som 

laddas upp snabbt inte får någon ekonomisk fördel för det. De elbilar som laddas upp snabbt 

använder inte laddstationen lika länge och det gör att tillgängligheten ökar på laddstationerna. 

[28] 

5.4.1.3 Samma pris oberoende av hur mycket som laddas 

Ett val som gör det enkelt för kunden att veta hur mycket den skall betala för sin laddning 

är att ta samma pris oberoende på hur mycket och hur länge någon laddar. Det spelar då 

ingen roll om kunden laddar i två eller tio minuter utan båda kunderna får betala lika mycket. 

[28] 

5.4.1.4 Abonnemangs avgift 

Varje kund betalar en abonnemangsavgift exempelvis varje månad och får sedan ladda på 

utvalda laddstationer. Med denna betalningsmetod kan den som äger laddstationerna ut-

forma flera olika typer av abonnemang för att kunna tillfredsställa många olika typer av kun-

der. [28] 
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5.4.2 Betalningsmetoder för de boende 

Betalningsmetoderna för de boende är uppdelade i två olika varianter. Betalningsmetoden 

”betalning för hur mycket elbilen laddar” se avsnitt 5.4.1.2 fungerar att använda både på 

publik och icke publik laddstation. En enklare typ av betalningsmetod för de som äger ladd-

stationerna är att en fast månandavgift täcker laddstationernas samtliga kostnader. Det finns 

en del olika valmöjligheter med denna typ av betalningsmetod men det finns också klara 

begräsningar då månadskostnaderna är fasta. Några valmetoder är att ta olika mycket betalt 

beroende på vilken typ av elbil kunden har. Elbilarna kan delas då upp i olika klasser och 

vilken typ av klass elbilen tillhör påverkar vilken månadsavgift kunde får betala. [28] 
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6  Dimensionering  

I kapitlet presenteras olika alternativ för klaras hus samt beräkningar på effektbehov och 

kabeldimensionering utifrån belastningsförmåga med hänsyn till utlösningsvillkor. 

6.1 Klaras hus förutsättningar 

Klaras hus består av 24 lägenheter och tre stycken parkeringsgrupper, se figur 6.1. Parke-

ringsplatserna är öppna, med andra ord finns det inget tak som skyddar bilarna. Parkerings-

rutorna är 2,4 meter breda och 5,2 meter långa. 

 

 

Figur 6.1 Översikt av parkering med placering av laddstationer 

Huvudsäkringen för Klaras hus är planerade att vara 80 A och abonnemangstypen är effek-

tabonnemang vilket innebär att kund endast betalar för den effekt de förbrukar och inte 

storlek på huvudsäkring. Det kommer presenteras fyra olika alternativ med olika många ladd-

stationer och olika typer av laddstationer.  
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Alternativ 1: Samtliga parkeringsplatser på parkeringsgrupperna ett och två blir utrus-

tade med varsin laddstation som är normalladdning. Parkeringsgruppen 

gäst blir utrustad med två laddstationer som är semisnabbladdning.  

Alternativ 2: Samtliga parkeringsplatser på parkeringsgrupp 1 blir utrustade med nor-

malladdning. 

Alternativ 3: Fyra parkeringsplatser blir utrustade med normalladdning på parkerings-

grupp 2. 

Alternativ 4: Det undersöks hur många laddstationer som kan installeras utan lastbalan-

sering. 

6.2 Effektbehov 

En uppskattning av effektbehovet PHus hos Klaras hus beräknas med ekvation 6.1 utifrån 

tabell 6.1 enligt svensk standard SS 437 01 02. [29] 

𝑃𝐻𝑢𝑠 = 12,5 + 1,5 ∙ 𝑛 (6.1) 

Tabell 6.1 – Sammanlagrad belastning för hyreshus med fjärrvärme [29] 

Antal lägenheter (n) Effekt i kW 

1 5 

2 10 

3-10 7 + 2 ∙ n 

Mer än 10 12,5 + 1,5 ∙ n 

 

Den sammanlagrade effekten för de 24 lägenheterna i Klaras hus blir således 48,5 kW. Den 

tillgängliga effekten P enligt ekvation 6.2 där Uh är huvudspännig och IL linjeström beräknas 

till 55,5 kW med planerad huvudsäkring på 80 A. 

𝑃 = 𝑈ℎ ∙ 𝐼𝐿 ∙ √3 (6.2) 

Vid beräkningar av effekt som förbrukas av laddstaioner antas effektfaktor vara 1,0. 

6.2.1 Alternativ 1 

Laddstationer till 24 stycken boendeparkeringar, normalladdning, 3,7 kW samt två stycken 

gästparkeringar, semisnabbladdning, 22 kW, se figur 6.1, ger ett effektbehov PLadd på 132,8 

kW. Med effektbehovet PHus för Klaras hus på 48,5 kW behövs 181,3 kW för hela anlägg-

ningen. Linjeströmmen utan tillgänglig lastbalansering som beskrivs i avsnitt 4.3 beräknas 

enligt ekvation 6.3 där IL är linjeström och Uh är huvudspänning. Beräknad linjeström uppgår 

till IL, 262 A. 
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𝐼𝐿 =
𝑃𝐿𝑎𝑑𝑑+𝑃𝐻𝑢𝑠

𝑈ℎ∙√3
 (6.3) 

Om dynamisk lastbalansering som beskrivs i avsnitt 4.3.2 används kan effektbehovet för 

laddstationerna halveras vilket istället ger ett effektbehov, PLadd ,på 66,4 kW. Linjeströmmen 

vid dynamisk lastbalansering över laddningen beräknas enligt ekvation 6.3 till IL, 166 A.  

6.2.2 Alternativ 2 

Parkeringsgrupp 1, se figur 6.1, består av 16 stycken boendeparkeringar där laddstationer 

med normalladdning, 3,7 kW installeras. Till de 16 stycken uttagen behövs effekten PLadd, 

59,2 kW utan lastbalansering vilket enligt ekvation 6.3 innebär ett behov av linjeström IL på 

155 A. Vid användande av dynamisk lastbalansering beskrivet i avsnitt 4.3.2 halveras effekt-

behovet PLadd för laddstationerna till 29,6 kW. För att täcka det sammanlagda effektbehovet 

för laddstationer och Klaras hus PLadd + PHus krävs en linjeström IL på 113 A. 

6.2.3 Alternativ 3 och 4 

Med en tänkt huvudsäkring på 80 A är som tidigare beskrivet den sammanlagrade effekten 

för klaras hus, PHus 48,5 kW och den tillgängliga effekten P 55,5 kW. Vid användande av 

statisk lastbalansering som beskriv i avsnitt 4.3.1. kan alltså 7 kW allokeras till laddstationer. 

Vid denna tillgängliga effekt kan alltså två stycken ladduttag, normalladdning 3,7 kW, instal-

leras. Om dynamisk lastbalansering som beskrivs i avsnitt 4.3.2 används kan emellertid den 

effekt som allokeras istället dubblas jämfört med statisk lastbalansering. Det här ger att fyra 

stycken uttag för normalladdning, 3,7 kW kan installeras. 
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6.3 Kabeldimensionering 

Dimensionering av kabel till kabelskåp och laddstationer görs utifrån standard SS 424 14 24 

och ss 424 14 06 med hjälp av EL-Vis [30][31][32]. EL-Vis är en programvara som används 

för att utföra beräkningar av belastningsförmåga och utlösningsvillkor vid kabeldimension-

ering [32]. 

I projektet används två stycken fördelningsskåp placerade vid varsin parkeringsgrupp, se fi-

gur 6.2. Från fördelningsskåp matas varje laddstolpe med en enskild kabel. Laddstolparna är 

utformade med två stycken 16 A uttag (Normalladdning) alternativt två stycken 32 A uttag 

(Semisnabbladdning). 

 

 

Figur 6.2 Översikt av parkering med placering av kabelskåp, laddstationer och kablage 

 

Kablar för matning av laddstationerna förläggs i rör i mark enligt tabell A.3 i SS 424 14 24. 

Aluminium kabel med PEX-isolering väljs dels för att aluminium ger en lägre installations-

kostnad jämfört med koppar samt att PEX-isolering tål ett högre strömvärde jämfört med 

PVC-isolering. [30][31] 
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6.3.1 Kabel till kabelskåp 

Den kabel som matar kabelskåp 2 för parkeringsgrupp 1 och gästparkeringen måste klara en 

ström IL på 149 A. 

𝐼𝐿 =
𝑃1+𝑃𝐺ä𝑠𝑡

𝑈ℎ∙√3
 (6.4) 

Enligt tabell A.3 i SS 424 14 24 kan 95 mm2 PEX-kabel av aluminium användas som klarar 

ett strömvärde IZ på 164 A 

Kabel som matar kabelskåp 1 för parkeringsgrupp 2 måste klara en ström på 43 A. 

𝐼𝐿 =
𝑃2

𝑈ℎ∙√3
 (6.5) 

Enligt tabell A.3 i SS 424 14 24 kan 16 mm2 PEX-kabel användas som klarar ett strömvärde 

IZ på 61 A. Med fördel väljs dock 95 mm2 PEX-kabel även på parkeringsgrupp 2 för att 

underlätta framtida utbyggnad. 

6.3.2 Kabel till normalladdning 

Varje kabel avsäkras med 32 A vilket betyder att varje kabel måste tåla ett minsta strömvärde 

IZ på 35 A enligt tabell 1 i SS 424 14 24. En 6 mm2 PEX-kabel av aluminium klarar ett 

strömvärde upp till 36 A enligt tabell A.3 i SS 424 14 24. Då kablar förläggs i rör med intil-

liggande rör i direkt kontakt med varandra måste strömvärdet omräknas med en konstant ur 

tabell A.14 i SS 424 14 24. Vid fallet med fyra stycken rör i kontakt med varandra klarar en 

kabel med arean 6 mm2 endast ett maximalt strömvärde upp till 22 A. Omräkning av maxi-

malt strömvärde med hjälp av tabell A.14 och tabell A.3 ger att en 16 mm2 PEX-kabel bör 

användas. [30] 

6.3.3 Kabel till semisnabbladdning 

Kabeln avsäkras med 63 A säkring så varje kabel måste tåla ett minsta strömvärde IZ på 70 

A enligt tabell 1 i SS 424 14 24. En 25 mm2 PEX-kabel av aluminium klarar ett strömvärde 

upp till 70 A enligt tabell A.3 i SS 424 14 24. Eftersom kablar förläggs i rör med intilliggande 

rör i direkt kontakt med andra rör omräknas strömvärdet med faktor ur tabell A.14 i SS 424 

14 24. Vid fyra stycken rör i kontakt med varandra klarar en 25mm2 kabel endast ett maximalt 

strömvärde på 55 A. Omräkning av strömvärdet enligt tabell A.14 ger att en 50mm2 PEX-

kabel bör användas. [30] 
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6.3.4 Utlösningsvillkoret vid 5 s 

Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret på 5 s görs utifrån SS 424 14 06 med 

hjälp av EL-Vis. Förimpedansen har uppskattats med hjälp av EL-Vis där en 400 kVA trans-

formator används. Till parkeringsgrupp 1 används en 95 mm2 PEX-kabel av längden 20 m, 

åtta stycken 16 mm2 PEX-kablar där längsta kabeln är 20 m och en 50 mm2 PEX-kabel med 

längden 25 m. Kabel till kabelskåp 2, med en area på 95 mm2 kan maximalt vara ungefär 240 

m. Kabel till laddstationerna med normalladdning kan maximalt vara ungefär 260 m. Kabel 

till laddstationerna med semisnabbladdning kan maximalt vara ungefär 290 m, se figur 6.3. 

Samtliga kablar till parkeringsgrupp 1 uppfyller kravet för utlösningsvillkoret vid 5 s. 

 

 

Figur 6.3 Utskrift från EL-Vis, maxlängd för kabel med hänsyn till utlösningsvillkoret vid 5s för parkeringsgrupp 
1 

Till parkeringsgrupp 2 används en 95 mm2 PEX-kabel med längden 18 m, fyra stycken 16 

mm2 kablar där den längsta kabeln är 17 m. Kabeln till kabelskåp 1, har en area på 95 mm2 

och kan som längst vara ungefär 240 m.Kabeln till laddstationerna med normalladdning, har 

en area på 16 mm2 och kan som längst vara ungefär 260 m, se figur 6.4. 

 

 

Figur 6.4 Utskrift från EL-Vis, maxlängd för kabel med hänsyn till utlösningsvillkoret vid 5s för parkeringsgrupp 
2 
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7 Förslag på laddstationer och debiteringslös-
ningar  

Under detta examensarbete har flera företag kontaktas bland annat Garo AB, Vattenfal AB, 

Chargestorm AB. Göteborgs energi och Clever Sverige AB för att få en överblick över hur 

marknaden ser ut på laddsationer av elbilar. Examensarbetet går djupare in på de tjänster och 

produkter somVattenfall AB och Chargestorm ABlevererar. Anledningen att det två företa-

gen valts är att det var enkla att samarbeta med och de hade mycket information om sina 

produkter.  

Det uppkommer en hel del kostnader vid installation av laddstationer för elbilar. Vissa kost-

nader beror på vilka förutsättningar laddstationen har. Till exempel vid installation av ladd-

stationer för elbilar vid befintlig parkering uppkommer en kostnad för att marken skall bli 

återställd till det skick den var innan grävning. Däremot uppkommer inte denna kostnad vid 

nybyggnation då befintlig parkering inte existerar. En del kostnader är dock inte beroende 

på var laddstationen skall placeras. En sådan kostnad är installationen av laddstolpe som 

uppgår till ungefär 400 kr per stolpe. En laddstolpe innehåller vanligtvis två anslutningspunk-

ter. Kostnaden för laddsationerna varierar och kommer presenteras nedan [33]. 

7.1 Vattenfall 

Vattenfall erbjuder två olika typer av laddstationer. Enligt Vattenfalls rekommendationer 
ska Evbox användas på boendeparkering och Garo LS4 på gästparkeringen3. 

7.1.1 Evbox 

Är en kompakt laddstation med måtten 60x25x40 cm som kan monteras på stolpe och finns 

i två olika utföranden med ett eller två ladduttag. Parkeringsplatsens storlek är 2,4m bred och 

5,2m lång. Detta gör att det inte blir några problem att installera något av utförandena på 

parkeringsplatserna.Av ekonomiska skäl rekommenderas installaation med två laddutag per 

stolpe. Då den laddstation som är utformad med två ladduttag blir billigare per uttag än den 

med ett uttag per stolpe. Laddboxarna går att få med en laddeffekt mellan 3,7-22 kW, men 

eftersom de ska installeras på en boendeparkering räcker det med 3,7 kW. Laddstationen är 

förberedd för dynamisk lastbalansering vilket är viktigt för Klaras hus eftersom de endast har 

en abonemangsäkring på 80A. Laddstationen är utrustad med 3G uppkoppling, RFID-läsare 

samt en godkänd elmätare för debitering. [34][35] Priset för en Evbox 3.7 kW med dubbla 

laddningsuttag är 21 000kr exklusive moms. Det tillkommer dock kostnader för två stycken 

jordfelsbrytare på totalt 6000 kr exklusive moms och en kostnad för stolpen på 2000 kr ex-

klusive moms. Den sammanlagda kostnaden per laddstation3blir 29 000kr exklusive moms. 

                                                 
3 M.Öhman, Vattenfall AB, mail, april, 2018 
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7.1.2 Garo LS4 

LS4 är tillverkad i största del av aluminium för att uppfylla de tuffare krav som finns på 

publika laddstationer, med måtten 140x37,5x20,8 cm. LS4 kan monteras direkt på betong-

platta, men det finns även olika fästen som tillbehör som gör det möjligt att montera på vägg 

eller rör. Parkeringsplatsens storlek är 2.4m bred och 5.2m lång ochdetta gör att det inte blir 

några problem att installera laddstationen. Av praktiska skäl monteras laddstationen på be-

tongplatta vid gästparkerigen. LS4 finns i olika laddeffekter mellan 3,7-22kW men eftersom 

det ska vara semisnabbladdning på gästparkeringen så passar 22kW bäst. Laddstationen är 

utrustad med två stycken typ 2 uttag och har separat säkring och jorfelsbrytare av typ B, 

vilket i praktiken innebär att om säkringen eller jorfelsbrytaren löser ut på ena uttaget så ska 

det andra uttaget inte påverkas. Laddstattionen är utrustad med 3G uppkoppling, RFID, 

jordfelsbrytare, godkänd elmätare för debitering samt en inbyggd värmare för att hålla kyla 

och kondens borta.[36] Priset för en Garo LS4 22 kW med dubbla laddningsuttag är 33 000kr 

exklusive moms.4 

7.1.3 Debitering 

Vattenfall använder sig av företaget Incharge för att få hjälp med debitering, identifiering och 

teknisk support kopplat till laddstationerna. Beroende på var laddsationerna skall placeras så 

är det olika förutsättningar för vilken typ av identifiering och debitering som de som äger 

laddstationerna kräver. Texten nedan presenterar två olika lösningar som är relevanta till 

flerbostadshus. 

In charge non-public är en lösnings som passar bra för parkeringsplatserna som tilldelas till 

de boende i Klaras hus. Det systemet ger alla boende ett kort eller en bricka som gör att de 

kan ladda sin elbil på deras parkeringsplats. På detta sätt säkerställer Vattenfall att inga obe-

höriga laddar sin elbil på de boendes parkeringsplatser. Incharge tar hand om fakturering av 

de boendes elförbrukning. Med Incharge non-public kan bostadsrättföreningen själv be-

stämma elpriset på laddstationerna. Priset för in charge non public ligger på 200 kr exklusive 

moms per månad.  

Till gästparkeringsplatserna passar Incharge public bättre då det är en lösning som tillåter 

utomstående att ladda mot en kostnad som bostadsrättsföreningen själva bestämmer. Det 

som också skiljer dem åt är att kunderna även kan betala via en app med in charge public. 

Kostnaden för denna lösning ligger på 200 kr exklusive moms per månad. [37][38] 

  

                                                 
4 M.Öhman, Vattenfall AB, mail, maj, 2018 
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7.2 Chargestorm 

7.2.1 Laddstationer 

Chargestorm erbjuder flera olika varianter av samma laddstation beroende på vilket behov 

kunderna har. I detta projekt är det lämpligt att välja två olika varianter av modellen EVA 

Connected. EVA-Connected 3-fas 32 A är en snabbare laddare till gästparkeringen som kos-

tar 24 495kr exklusive moms för en laddstation utrustad med två laddutgångar. EVA-Con-

nected 1-fas 16 A är en långsammare laddare till de boende som kostar 18 950kr exklusive 

moms för en laddstation utrustad med två laddutgångar5. EVA connected är en laddstation 

som kan monteras på vägg eller monteras på en stolpe. I Klaras hus finns bara möjlighet att 

installera laddstationerna på en stolpe då det inte finns någon vägg att installera laddstationen 

på. Priset för stolpen är 1000 kr exklusive moms5. EVA connected är klassad IP44 [40]. Det 

gör att den är godkänd att användas på den svenska marknaden enligt SS 436 40 00 [3]. EVA 

connected är utrustad med RFID möjlighet. Det gör det möjligt att veta att rätt person laddar 

på laddstationerna och hur mycket varje person har laddat. Måtten på EVA connected är 

44x16x28 cm så det kommer inte bli någon platsbrist att installera laddsationerna på parke-

ringarna. Laddstationerna är utrustade med två laddningsutgångar på varje laddstation. EVA 

connected är utrustad med inbyggd jordfelsbrytare av typ A.[39] 

7.2.2 Debitering. 

Chargestorm använder sig av ett debiteringssystem som fungerar genom att de boende som 

har tillgång till en parkeringsplats som är utrustad med en laddstation får ett påslag på sin 

parkeringskostnad. Kostnaden för installationen av laddstationen betalas antingen av de bo-

ende eller av hyresvärden6.  

  

                                                 
5 M. Norlander, Chargestorm AB, mail, april, 2018 
6 M. Norlander, Chargestorm AB, mail, maj, 2018 
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8 Projekteringskostnader 

I kapitlet presenteras uppskattade kostnader för de olika alternativen. 

8.1 Kostnader för laddstationer 

Beräkningar för de fyra olika alternativen presenteras i tabell 8.1. De fyra olika alternativen 

förklaras i avsnitt 6.1 ”Klaras hus förutsättningar”. Priserna för en enskild laddstation pre-

senteras i avsnitt 6.5.2.2, 6.5.2.4 och 6.7 och är exklusive moms. 

Tabell 8.1 Sammanställda kostnader för laddstationer, stlolpar och jordfelsbrytare för de olika alternativen. 

 Vattenfall Chargestorm 

Alternativ  Garo LS4 
(kkr) 

Evbox 
(kkr) 

Summa kost-

nad     (kkr) 

EVA-Con-
nected 32A 
(kkr) 

EVA- 
Connected 
16A       
(kkr) 

Summa kost-

nad    (kkr) 

1 33 348 381 25 240 265 

2  232 232  160 160 

3  58 58  40 40 

4  29 29  20 20 
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8.2 Kostnader för kabelförläggning enligt EBR 

Beräkningar för de fyra olika alternativen presenteras i tabell 8.2. De fyra olika alternativen 

förklaras i avsnitt 6.1 ”Klaras hus förutsättningar”. Kabelskåpet K3 är valt vid alla alternativ 

på grund av liten prisskillnad på mindre storlekar vilket också säkerställer framtida utbyggnad 

utan att behöva byta kabelskåp. Priserna är exklusive moms och hämtade från elbyggnads-

rationalisering (EBR-e). Alla priser är inklusive förläggning av rör och kabel samt återfyllnad 

av schakt.[40] 

Tabell 8.2 Tabellen presenterar längd, pris och antal för kabelförläggnigen för de olika alternativen. 

 

Alternativ Schaktning 

611kr/m 

Kabelskåp 

K3 

15000kr/st 

N1XV 

4x16-Al 

14kr/m 

N1XV 

4x50-Al 

25kr/m 

N1XV 

4x95-Al 

44kr/m 

Rör SRN 

110 

29kr/m 

Summa 

kostnad 

(kkr) 

1 82m 2st 106m 25m 30m 82m 86 

2 48m 1st 68m  18m 48m 47 

3 19m 1st 9m  12m 19m 28 

4 15m 1st 2m  12m 15m 25 
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8.3 Totala investeringskostnader 

Sammanställning av kostnader för laddstationer och kabelförläggning enligt tabell 8.1 och 

8.2 presenteras i tabell 8.3 och 8.4. Kostnaderna presenteras både med och utan bidrag från 

initiativet ”Klimatklivet” där bidrag upp till 50% av investeringskostnaderna kan erhållas. 

Total kostnad med Klimatklivet är beräknad vid fullt bidrag. 

Tabell 8.3 Tabellen presenterar totala kostnaden med och utan Klimatklivet och Vattenfall som leverantör. 

 Vattenfall 

Alternativ Kostnad laddstat-

ioner     (kkr) 

Kostnad kabel-

förläggning (kkr) 

Total kostnad 

utan klimatklivet      

(kkr) 

Total kostnad med kli-

matklivet 50% (kkr) 

1 381 86 467 234 

2 232 47 279 140 

3 58 28 86 43 

4 29 25 54 27 

 

Tabell 8.4 Tabellen presenterar totala kostnaden med och utan Klimatklivet och Chargestorm som leverantör. 

 Chargestorm 

Alternativ Kostnad laddstat-

ioner   (kkr) 

Kostnad kabel-

förläggning (kkr) 

Total kostnad 

utan Klimatklivet      

(kkr) 

Total kostnad med Kli-

matklivet 50% (kkr) 

1 265 86 351 176 

2 160 47 207 104 

3 40 28 68 34 

4 20 25 45 23 
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9 Diskussion 

9.1 Laddstationer för elbilar ur ett samhällsperspektiv 

Om laddstationer ses från ett samhällsperspektiv är det något som gynnar samhället i stort. 

Detta eftersom de skapar en möjlighet att nå de olika miljömål regeringen har beslutat om. 

De skapar en möjlighet för de boende att välja en miljövänlig personbil. En förutsättning för 

detta är att det finns laddstationer på parkeringsplatsen så att de boende kan köpa en elbil 

och sedan ladda den. När de boende ser att det finns en möjlighet att ladda sin elbil på par-

keringsplatsen kommer även valet av en laddbar personbil vara ett alternativ när de skall 

inhandla en ny personbil. Stenungsundshem vill ta ett samhällsansvar och bör därför instal-

lera laddstationer för elbilar på sin parkering. 

Om laddbara personbilar blir standard i framtiden kommer det skapas många nya arbetstill-

fällen. Det kommer behövas personer som arbetar med produktion och utveckling av elbilar. 

Det kommer behövas behöriga elektriker som kan installera laddstationer till elbilar. Detta 

är bara några av de arbetstillfällen som kommer skapas om laddbara personbilar blir standard 

i samhället. 

Sverige är ett land som historiskt sett ofta varit med och drivit utvecklingen av teknik framåt. 

Det finns nu en möjlighet för Sverige att fortsätta vara ett av de länder som arbetar med den 

nya tekniken med laddstationer för elbilar. Sverige är även ett land som gjort mycket för 

miljön och genom att installera laddstationer för elbilar i samhället kan Sverige visa att det 

går att klara sig med enbart laddbara elfordon i framtiden. Norge är ett land som visat fram 

fötterna när det kommer till laddbara fordon och det vore intressant om Norden skulle starta 

ett samarbete för att lyckats skapa ett samhälle med enbart laddbara fordon.  

9.2 Laddstationer för elbilar är en ny marknad  

Laddstationer för elbilar har inte funnits på marknaden under en längre tid så det finns en 

möjlighet att marknaden förändras de kommande åren, både när det kommer till debiterings-

lösningar och kostnader för laddstationer för elbilar. Det är även möjlighet att lagar kommer 

förändras när laddstationer för elbilar etablerat sig på marknaden. Att det är en ny marknad 

är även något gruppen har märkt under detta examensarbete. För det har varit svårt att få 

fram fakta från oberoende källor. Till exempel har det varit svårt att få fram fakta om lastba-

lanseringen utan att vända sig till olika leverantörer och återförsäljare av laddstationer för 

elbilar. Med ett samhälle som får allt fler laddstationer för elbilar kommer det skapas problem 

för de som äger elnäten då belastningen kommer öka. Det är då viktigt att de kablar som 

finns nätet klarar av den ökade effekten som laddstationerna kommer bidra med.  
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9.3 Föreslagna lösningar för Klaras hus 

Klaras Hus planeras vara klart hösten 2019. 2020 uppskattas det att 4% av alla personbilar i 

Sverige är laddbara [11]. 24 stycken boende skall ha sina personfordon parkerade på parke-

ringsgrupperna. Det innebär att i snitt är en av de 24 personfordon laddningsbara. 4% är ett 

uppskattat värde och det kan vara högre eller lägre än 4%. Politiska beslut kan öka antalet 

elbilar drastiskt genom att det ges statliga bidrag till de som köper laddningsbara fordon. En 

annan faktor som kan förändra antalet laddningsbara fordon drastisk är bensinpriset. 

En laddstation för gästparkeringen är en dyr lösning för Stenungsundshemvilket visas i ka-

pitel 7. Beroende vem som laddar på parkeringensgruppern påverkas debiteringsmöjlighet-

erna. Ett beslut om gästparkeringen borde fattas av de boende vid Klaras hus. Är det villiga 

att betala en del av kostnaden för gästparkeringen? De boende kanske anser att de vill erbjuda 

sina gäster möjligheten att ladda sina laddbara personbilar på gästparkeringen och därför kan 

tänka sig betala en del av kostnaderna. 

En nackdel med resultatet enligt kapitel 7 och 8 är att det enbart har jämförts två olika före-

tags alternativ på laddstationer för elbilar. Något annat företag hade kanske erbjudit en bättre 

produkt till en lägre kostnad. Gruppen har inte tagit hänsyn till någon form av mängdrabatt 

som skulle kunna tillkomma om Stenungsundshem köpte en stor mängd laddstationer. De 

alternativen med många laddstationer skulle antagligen bli billigare än det vi har kommit fram 

till. Därför är jämförelsen mellan de olika alternativen inte helt rättvis. Det kan även till-

komma en del kostnader som inte har tagits upp i analaysen. En sådan kostnad är att det 

kommer bli en dyrare kostnad för säkringen till Klaras hus för Stenungsundshem.  

Vattenfall är dyrare än Chargestorm se tabell 6.3 men erbjuder även andra typer av betal-

ningsmöjligheter som inte Chargestorm erbjuder. De erbjuder en tjänst som gör att Bostads-

rättsföreningen själv kan bestämma pris på den el som förbrukas i laddstationerna och hjälper 

då även till med debitering av kunderna. En smidig lösning men inte en ekonomiskt lämplig 

lösning. Detta eftersom de tar ungefär 200kr i månaden för tjänsten och vilket ger en års-

kostnad på 2400kr per laddpunkt, se kapitel 7. En personbil kör i snitt ungefär 1200 mil 

årligen, det motsvarar ungefär en förbrukning på 2400 kWh om personbilen skulle vara en 

elbil, se avsnitt 2.2. Med ett uppskattat elpris på 1kr/kWh så blir det en årlig elenergikostnad 

på 2400 kr. Själva elen kostar då lika mycket som kostnaden för debiteringen och möjligheten 

att få reda på exakt hur mycket de olika boende har laddat sin elbil. Det får anses som en 

orimligt hög kostnad. Utan en billigare lösning är en förhöjd avgift för de parkeringsplatser 

som är utrustade med laddstationer mer lämplig.  

Några av boende kommer antagligen att anse att de är orättvist att alla boende med en par-

keringsruta behöver betala samma förhöjda parkeringsavgift, men när debiteringslösningen 

är dyra anser vi att den bästa möjliga lösningen för Stenungsundshem är en förhöjd månads-

kostnad. Samtliga priser för laddstationerna kan Stenungssundshem stå för och sedan lägga 

på det på den årliga kostanden för parkeringen. Beroende på hur många laddstationer 

Stenungsundshem väljer att installera påverkas priset per laddpunkt. I storleksordningen blir 

den årliga kostnaden 500kr per laddpunkt exklusive moms och inklusive fullt bidrag från 
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Klimatklivet. Kostanden för Stenungsundshem blir ungefär 3000kr årligen per laddpunkt. 

Stenungsundshem bör dock ta ut ett högre pris från de boende för att täcka oförutsägbara 

kostnader och att inte alla laddpunkter är uthyrda hela tiden. 
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10 Slutsats 

Av de alternativ som undersökts kan alternativ ett och två uteslutas för det får anses som 

orealistiskt att en sådan hög del av de boende skaffar elbil innan år 2020 Således är det alter-

nativ tre och fyra som bör vara intressanta för Stenungsundshem. Om Stenungsundshem 

väljer Vattenfall AB som leverantör blir den uppskattade kostnaden 27kkr för alternativ 4 

och 43kkr för alternativ 3 Om Stenungsundshem väljer Chargestorm AB som leverantör blir 

den uppskattade kostnaden 23kkr för alternativ 4 och 34kkr för alternativ 3. Priserna är ex-

klusive moms och med bidrag från klimatklivet inkluderat. 

Det Stenungsundshem bör undersöka är om elcentralen för Klaras hus är utrustad med möj-

lighet att installera 13 stycken laddstationer. Detta så att de inte behöver byta ut elcentralen 

om elbilar blir standard i framtiden. De bör även undersöka vad det är för prisskillnad på de 

olika huvudsäkringarna för Klaras hus. De bör även begära offerter från flera olika leveran-

törer av laddstationer så att det får ett bra underlag när det skall välja leverantör. 

Stenungsundhem bör även kontakta de som har nätkoncession för området och begära den 

exakta förimpedansen så att det vet exakt hur långa kablar som kan dras till laddstationerna. 

I rapporten har  en debiteringslösning för Stenungsundhem presenterats men detta är ett 

område Stenungsundhem kan undersöka vidare så de får en debiteringslösning som passar 

så bra som möjligt för deras behov. 
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