
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elnätet och dess anpassning för elektriska fordon 
En studie av hur ett lokalnät påverkas av ett ökat antal elektriska fordon 

__________________________________________________________________________ 

The power grid and its adjustment to electrical vehicles 
A study of how a local power grid is affected by an increased number of electric vehicles 

 

 
Timmy Arntsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik 

Omfattning: 22,5 hp 

Handledare: Jorge Solis 

Examinator: Magnus Mossberg 

Datum: 2015-06-23 



Förord 

Detta examensarbete har varit väldigt lärorikt från början till slut. Jag har kunnat ta vara på 

mina tidigare ingenjörskunskaper för att applicera dessa på en faktisk samhällsfråga. Något jag 

funnit väldigt intressant. Även om tiden på gymmet under vissa månader reducerats till nära 

noll så har min analytiska förmåga och kunskap istället fått sig ett riktigt styrkepass. 

 

Genomförandet av denna studie hade inte varit möjlig utan stöd från min fantastiska sambo som 

lyckats hålla mig fokuserad även de stunder när energin sinat. Min familj skall också ha ett stort 

tack för att ha supporterat mig under hela min utbildning. Jag vill även tacka Sune Bergerland 

och Stefan Larsson på Karlstads Elnät som har varit till mycket stor hjälp vid användning av 

simuleringsprogram och tekniska frågor. Stort tack till David Karlsson från DigPro som har 

varit en väldigt viktig tillgång i detta arbete gällande frågor kring simuleringsmiljöer och 

elkraft. Tack även till Ulf Jansson och Johan Andersson som fått långa dagar att kännas kortare 

med bland annat riesen-ätning. 

 

Timmy Arntsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Tillgången på icke-förnyelsebara bränslen blir allt lägre och därmed har priserna på såväl 

bensin som diesel ökat de senaste åren. Allt fler väljer därför att satsa på bilar som drivs av 

alternativa bränslen och fokus har länge legat på elektriska fordon. Detta innebär dock ett större 

tryck på elbolag runt om i världen som nu måste anpassa sig till en högre efterfrågan. Syftet 

med denna studie är därför att utreda hur ett lokalnät påverkas av elbilsladdare samt kunna 

redogöra för till vilken grad ett lågspänningsnät kan belastas med elbilsladdare för kommersiellt 

samt privat bruk, för att i vidare utsträckning ge rekommendationer för framtida dimensionering 

av lokalnätet. Få studier har utförts gällande elbilar ur ett nätverks- och försörjningsperspektiv, 

utan istället behandlat energilagringen i det faktiska fordonet. Därför har denna studie utgått 

från ett elnätsperspektiv. 

 

För att besvara syftet har såväl mätning som simuleringar genomförts. Studien har tagit fasta på 

Karlstads lokalnät och för kommersiell laddning Teslastationen i Våxnäs, Karlstad. 

Elkvalitetsparametrar som studerats är transformatorbelastning, belastningsförluster, 

effektfaktor, verkningsgrad, spänningsnivåer och spänningsfall samt osymmetri. 

 

De metodologiska förutsättningarna har medfört ett resultat som går att ha som underlag vid en 

expansion av elbilar, liten som stor. Mätningen var till stort stöd för att få en övergripande syn 

om hur karakteristiken för en laddningsession såg ut och hur kvalitetsparametrar påverkades 

under högre såsom lägre effektnivåer.  Begränsningar inom simuleringsprogram har dock 

medfört att beräkningarna utförts ur ett mer extremt scenario när det kommer till belastning. 

Detta på grund av simuleringstid med konstant effekt på minst en timme.  

 

Utifrån mätning och simuleringar av laddstation för kommersiellt bruk ser dimensioneringen ut 

att klara av dagens användning av elbilsladdning. Fler kommuner skulle därför med fördel 

kunna följa Karlstads exempel i arbetet med utvecklingen av kommersiella laddstationer. I 

landsbygd uppstod däremot stora problem med framför allt spänningsfall vid en ökad 

användning hemladdare för elbilar. Detsamma gällde i tätort men där observerades också stora 

problem med osymmetrin. Rapporten utmynnade därför i flera rekommendationer för framtida 

dimensionering av lokalnät för privatkunder, exempelvis att lokalnät bör vara uppdelade med 

flera slingor ifrån matande transformator. 

 

  



Abstract 

The availability of non-renewable fuels is decreasing and therefore the prices of both petrol and 

diesel has increased in recent years. As a result more and more chooses to invest in cars 

powered by alternative fuels and the focus has long been on electric vehicles. However, this 

means greater weight on utility companies around the world which now have to adjust to a 

higher demand. The purpose of this study is to investigate how a local network are affected by 

electric car chargers and be able to describe the degree to which a low-voltage can be loaded 

with electric car chargers for commercial and private use, in order to provide recommendations 

for the future dimension of the local networks. Few studies have been conducted regarding 

electric cars from a network and supply perspective, but have instead been focused on energy 

storage in the actual vehicle. Therefore, this study has been processed with an electricity grid 

perspective. 

 

The intent of the study has been answered by both a measurement and several simulations. The 

study is based on Karlstad’s local electrical network and the commercial charging station Tesla 

in Våxnäs, Karlstad. The parameters of power quality for which this study has taken into 

account are load of the transformers, load loss, power factor, efficiency, voltage levels, voltage 

drop and asymmetry. 

 

The methodological conditions have led to a result that can be used as a basis for an expansion 

of electric cars, big or small. The measurement was of great support to get an overall view of 

how the characteristics of a charging session appeared and how the quality parameters were 

affected during high as well as low power charging. Limitations within the simulation program 

have led to the calculations to carry out in a more extreme scenario when it comes to the load. A 

result since the simulation time for constant power was minimum one hour. 

 

Based on the measurement and simulations of the charging station for commercial use is 

dimensioned well to cope with the current use of electric vehicle charging. More municipalities 

should follow Karlstad’s example for the development of commercial charging stations. In the 

countryside great problems occurred, especially with voltage drop at an increased use of home 

chargers for electric cars. The same problems emerged in the city part of the network. The study 

also showed serious problems with asymmetry in the city. The report concluded, therefore, 

several recommendations for the future dimension of local networks for private homes, for 

example that the local network should be divided into multiple trails. 
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1. Introduktion 

Tillgången på icke-förnyelsebara bränslen blir allt lägre och därmed har priserna på såväl 

bensin som diesel ökat de senaste åren. Allt fler väljer därför att satsa på bilar som drivs av 

alternativa bränslen och fokus har länge legat på elektriska fordon. Flera forskare menar att 

elektriska hybridfordon har fått ett allt större uppsving och i USA har försäljningen ökat från 

omkring 9000 till 320 000 på endast sju år.
1
 Detta innebär dock ett större tryck på elbolag runt 

om i världen som nu måste anpassa sig till en högre efterfrågan. Få studier har utförts gällande 

elbilar ur ett nätverks- och försörjningsperspektiv, utan istället behandlat energilagring i det 

faktiska fordonet. Därför kommer denna studie utgå från ett elnätsperspektiv. 

1.1 Bakgrund 

För en större förståelse för denna studies utformning och resultat följer här en beskrivning av 

det svenska elnätet, solceller samt elektriska fordon. 

1.1.1 Det svenska elnätet 

I Sverige distribueras el på flera olika nivåer. Alla nät utgår från det som vanligtvis kallas för 

stamlinjenätet. Stamlinjenätet levererar spänningsnivåer med 400kV samt 220kV ledningar. 

Därefter förgrenas och tranformeras spänningen ner till en nivå mellan 40kV och 70kV i 

regionnätet. Slutligen förser regionnätet det lokala nätet med elenergi som har en spänningsnivå 

på upp till 20kV.
 2
 Lokalnätet är det nätverk som förser privat- och företagskunder med 

elenergi. För att detta skall vara möjligt placeras flertalet transformatorer ut på lokal nivå. 

Transformatorns kapacitet är till viss del avgörande för hur många kunder som kan belasta den 

delen av nätet. Vidare benämns transformatorer också som nätstationer och avser då detsamma. 

Det är dock inte transformatorn som ensamt avgör hur resistent en viss del av nätet är ur en 

belastningssynpunkt. Den höga belastningen/effektförbrukningen ökar fokusen för val av 

ledare, kunders placering i förhållande till strömkälla och de tekniska specifikationerna för 

billaddaren. Exempelvis om det är enfas eller trefasanslutning samt om det rör sig om 

hemmabruk eller kommersiellt användande. Då dagens elnät utnyttjas i en mindre skala i 

relation till de höga effektnivåer som laddboxar för hemmabruk kan tänkas ge är en högre 

belastning oundviklig vid en ökad användning av elbilar. Av denna orsak är det därför viktigt 

att undersöka hur resistent dagens elnät är för att kunna motverka potentiella restriktioner som 

kan uppstå om frågan förbises inför framtiden. Då detta är den stora utmaningen och eftersom 

det är en så pass bred frågeställning har fokus därför lagts på både kommersiellt bruk och 

hemmaladdning via laddbox.   

Inom ramen för denna studie har undersökningar gjorts i ett specifikt lokalnät och under 

avsnittet Om studieobjektet redogörs vidare för de transformatorer som studerats i denna 

undersökning. För en bättre förståelse för den terminologi som används i denna rapport önskar 

jag att belysa att termen märk (exempelvis märkström, märkspänning, märkeffekt osv.) avser 

den största ström, spänning eller effekt som en apparat eller komponent kan arbeta med under 

normala driftförhållanden.  

                                                           
1 Morrow, Karner & Francfort. Plug-in Hybrid Electric Vehicle Charging Infrastructure Review, 3. 
2 Alfredsson. Elkraft, 353. 
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1.1.2 Solenergi 

Av alla de nya energiformer som idag ökar i världen, är solenergi det som används mest med en 

ökning på 40-50 % nya användare per år.
3
 År 2009 hade den totala mängden av global solenergi 

ökat med 50 % och av alla nyinstallerade solpaneler stod Tyskland för hälften.
4
 Att kunna ta till 

vara på solen som energikälla i målet att försörja så stor del av Sveriges, eller i bästa fall 

världens, elförbrukning som möjligt är inte längre en omöjlighetsfråga. Ett exempel på detta är 

då Tyskland den 9 juni 2014 lyckades försörja halva sin energiförbrukning från endast 

solenergi.
5
 Sverige har mycket goda förutsättningar för solcellsenergi. I juni 2014 låg antalet 

soltimmar i Sverige mellan 160-340. Mest sol fanns i mellersta och nordöstra delen av Sverige, 

varpå Värmland låg på ca 280 timmar sol, det vill säga i snitt 9,3h sol/dag.
6
 Sveriges största 

solcellsanläggning ligger relativt nära Värmland, i Skövde, med en total effekt på 332kW.
7
 

 

 Mycket av den forskning som idag görs inom solenergi handlar främst om hur man kan få en så 

hög verkningsgrad som möjligt från solcellerna. En av de bästa massproducerade sorterna idag 

är Kiselsolceller som har en verkningsgrad på runt 15%.
 8
  I frågan om elbilar finns det många 

företag som erbjuder laddstationer som försörjs av solenergi. Storleken för dessa stationer är 

varierande. Solelia erbjuder dubbla laddstationer, för två bilar, som drivs av två solpaneler á 

7m² som tillsammans genererar en maxeffekt på 2,16kW DC.
9
 Vid ett tänkt bygge i Japan där 

Toyota skulle vara med och bygga 21 laddplatser skulle den producerade energin från 1,9kW 

solceller lagras i batterier. Lagringskapaciteten på dessa batterier skulle då ligga på 8,4kW/h.
10

 I 

studien har denna parameter tagits med för att kunna undersöka hur solceller skulle kunna vara 

av assistans vid samtidig elbilsladdning.  

1.1.3 Elektriska fordon 

Tidigare studier som behandlat elektriska fordon har lagt fokus på batterilagring i fordonet samt 

uppkomsten av övertoner i och med olinjära laster sett från elbilsladdningen. Metoden för att 

utföra detta har exempelvis skett via mätning från faktiska laddningstillfällen samt uppbyggd 

programmeringskod. . På grund av den ökade fokusen på övertoner kommer denna studie 

istället lägga vikt vid försörjningen av elbilsladdare då detta är ett område som tidigare inte 

beforskats till samma grad.  

 

För en bättre förståelse av de undersökningar som utgjorts som del av denna studie krävs en viss 

förkunskap kring laddning av elektriska fordon. Något som dessutom går att göra i det privata 

hemmet. Dock medför den lägre strömnivån (ca 16A) att en laddning tar avsevärt mycket längre 

tid för privata hushåll då uteffekten ligger, vid enfas, på ca 3,7kW. Ur den aspekten är det 

mycket mer fördelaktigt att införskaffa exempelvis en laddbox som då även tillåter trefas 

anslutning och högre effektnivåer som följd av en högre strömstyrka (32A). Detta gäller oavsett 

anslutning. Vidare är användandet av laddbox dessutom säkrare. Detta då eventuella fel får 

laddboxen, med kommunikation mellan laddbox och elbil, att avbryta laddningssessionen för att 

                                                           
3 Uppsala Universitet. Solenergi växer snabbast. 
4 Alpman, Marie. Tyskland installerar mest solceller. 
5 Vidal, John. UK and Germany break solar power records. 
6 SMHI. Normal solskenstid i juni. 
7 Sveriges största solcellsanläggning installerad. Energinyheter.  
8 Energimyndigheten. Solceller. 
9 Solelia Greentech. Product Sheet. 
10 Karlberg, Lars Anders. Toyota City bygger 21 soldrivna laddstationer. 
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undvika skador på utrustning.
11

 Av alla de kontakttyper som förkommer i dagens marknad är de 

två vanligaste för elbilar: typ 1 och typ 2, se figur 1:1 nedan. Kontaktuttagen skiljs åt dels i 

utformning men framför allt i strömstyrka. Typ 1 drivs via enfasanslutning vilket innebär att 

höga effektnivåer blir svårare att uppnå då laddningen endast matas från en fas. Typ 2 drivs 

istället via tre faser samtidigt och har större möjligheter till kortare laddsessioner i och med att 

effektnivån för att ladda elbilar har större potential. En annan stor fördel med typ 2 är en mer 

balanserad spänningstillförsel då typ 1 laddare i likhet med andra enfasanslutningar tenderar att 

skapa osymmetri.  

 

 
 

Figur 1:1, Uttag för billaddare. 

 

Laddningen sker vanligtvis via kommersiella laddstationer (också kallat laddstolpar) eller via 

laddboxar i det privata hemmet. Vidare i denna uppsats benämns de privata laddboxarna också 

för last eller projekterad last då de avser simulerade billaddare vid digitala simuleringar. 

Nackdelen med privata laddboxar är att de endast har en strömstyrka upp till 32A i jämförelse 

med de kommersiella laddstolparna som ger ut upp till 335A likström
12

. Detta medför att 

effektnivån i det privata hemmet förblir anmärkningsvärt lägre och laddningen tar därmed 

längre tid. Detta gäller oberoende av laddningstyp. Vid en trefasig laddbox kan effekten i 

dagsläget uppnå 22kW. Enfasladdare kan idag komma upp till en effekt på 7,4kW hos 

privatkunder. Hur snabbt bilen laddar samt vilken effektnivå som uppnås beror bland annat av 

hur tomt samt hur stort batteriet är vid anslutning. Tesla erbjuder exempelvis, vid beställning av 

Model S, batterier i storleken 70 samt 85kWh. Enligt Tesla tar tiden att ladda från 80 till100 % 

dubbelt så lång tid jämfört med att ladda från 10-80 %.
13

 Detta på grund av att strömstyrkan i de 

övre battericellerna måste reduceras innan batteriet kan lagra den extra strömnivån.  

 

De kommersiella laddstolpar som varit del av denna studies mätningar vid Teslastationen har 

varit av typ 2. Vidare information om studiens syfte redogörs för under nästa avsnitt. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda hur ett lokalnät påverkas av elbilsladdare samt kunna 

redogöra för till vilken grad ett lågspänningsnät kan belastas med elbilsladdare för kommersiellt 

                                                           
11 Vattenfall. Laddbox för elbilen. 
12  Tesla Motors. Supercharger Utility Specifications. 
13  Tesla Motors. Supercharger. 

 



10 

 

samt privat bruk, för att i vidare utsträckning ge rekommendationer för framtida dimensionering 

av lokalnätet. 

1.2.1 Avgränsningar 

Inom ramen för hur elbilsanvändning påverkar ett elnät finns en mängd undersökningsbara 

forskningsfrågor. I denna studie har påverkansfaktorerna utgjorts av: spänningsnivåer, 

spänningsfall, osymmetri, transformatorbelastning, belastningsförluster och verkningsgrad. Jag 

har i denna studie valt att avgränsa mig från övertoner och flimmer då dessa endast var 

undersökningsbara i mätning och ej i simuleringar. Dessa faktorer behandlas dessutom utförligt 

i andra undersökningar med specifik fokus på övertoner. Vidare har jag avgränsat mig från att 

studera ledströmmen och osymmetrin på laddstation för kommersiellt bruk. Detta eftersom en 

utförd mätning, senare presenterad i metod, visade på en generellt låg osymmetri i nätet.  

Mätningen och resultatet fick mig också i ett tidigt skede att dra slutsatsen att den uppkomna 

strömmen i ledarna inte medförde några problem. Detta då spänningsfallen låg på en minimal 

nivå även vid högre effektnivåer. Dessutom var den transporterande spänningen väldigt hög 

som följd av kortare avstånd mellan transformator och förbrukningspunkt. 

 

1.2.2  Frågeställningar 

 

 Hur väl är ett lokalt lågspänningsnät dimensionerat för kommersiella laddstationer i 

tätort och på vilket sätt bör detta expanderas för framtiden? 

 Till vilken grad kan solenergi användas som energiförsörjning till kommersiella 

laddstolpar för elbilar? 

 Hur påverkas ett lokalt lågspänningsnät av en ökad användning av hemladdare för 

elbilar? 
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2. Om studieobjektet 

Denna studie har genomförts på uppdrag av Karlstads El- och Stadsnät och har därmed 

fokuserats på Karlstads lokalnät. Mätningar och simulationer har genomförts på 

lågspänningsnätet och för att enklare förstå innehållet och diskussionerna i denna rapport 

redogörs under detta avsnitt för de förutsättningar som legat till grund för arbetet. 

2.1 Nät för kommersiella kunder 

Syftet för denna studie är bland annat att utreda hur ett lokalnät och dess transformatorer 

påverkas av en expansion av kommersiella laddstolpar. I stadsdelen Våxnäs i Karlstad finns en 

station för kommersiella laddare för elbilar av märket Tesla. Mätningen för denna station 

kommer ligga som underlag för en simulerad miljö av en mindre transformator på 500kVA som 

kommer utgöra expansionen för kommersiellt bruk. Detta för att se möjligheterna med en mer 

förkommande transformatorstorlek och hur vissa elkvalitetsparametrar, exempelvis 

verkningsgrad, kan tänkas variera. 

2.1.1. Tesla-stationen 

Teslastationen utgörs av sex stycken så kallade superchargers som drivs av en 

trelindningstransformator med en primärspänning på 12kV. Transformatorn ger ut i 

sekundärlindning nummer ett 960kVA vid 480 volts sekundärspänning. Sekundärlindning 

nummer två ger ut 200kVA vid 420V. Transformatorn har en järnkärna och kabeldons skena för 

1600A. Alla laddstolpar är idag anslutna till den första lindningen så att transformatorns andra 

lindning finns tillgänglig vid en eventuell utbyggnad för laddare av andra fabrikat.  

 

Teslas superchargers har en maximal laddningskapacitet på 120kW. Effekten ändras, som 

tidigare nämnt, beroende på vart i laddcykeln som du befinner dig samt hur tomt batteriet är när 

det ansluts. 

2.1.2  Kommersiell laddstation i simuleringsmiljö. 

Efter mätning på Teslastationen i Karlstad skapades en simulerad miljö där en transformator på 

500kVA matade 20 stycken laddstolpar med en primärspänning på ca 10,6kV och en 

sekundärspänning på ca 400V. Storleken på transformatorn tillåter att varje enskild laddstolpe 

kan ha en uteffekt på maximalt ca 25kW innan transformatorn överbelastas. För att studera 

transformatorns överbelastning för bland annat analys av verkningsgrad har den maximalt 

simulerade effekttoppen lagts på 40kW. Första laddstolpen placerades 5 meter ifrån 

transformatorn och resterande med ca 2,5 meters mellanrum. För att undvika höga spänningsfall 

hos laddstolparna valde jag att inte placera dem i en lång slinga. Istället placerades 

laddstolparna tätare med parkeringsfickor löpande parallellt med ledaren och laddstolpar på var 

sida. Med avsikt att kunna bibehålla en låg spänningsnivå mellan faserna vid en högre 

belastning valdes en aluminiumledare, med rekommendation från Karlstads el och stadsnät, 

med ledararea 50mm², se figur 2.1 för ytterligare info. Vid 25kW belastning och maximala 

avståndet på 30 meter skulle då spänningsfallet ligga på ungefär 1,05 %.  

 

Figur 2:1, Ledare mellan laddstolpar och transformator för simulerad laddstation. 

Kabeltyp Matningsutförande Ledare Material Antal ledare Ledare, area mm² 

AKKJ Transformator-Laddstolpe Aluminium 3 50 
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2.2 Nät för privatkunder 

För att undersöka Karlstads lågspänningsnät för privatkunder fokuserades studierna på två 

områden. De två områdena valdes ut strategiskt för att visa på två ytterligheter i nätet. Det första 

området ligger nära en fördelningsstation, centralt i Karlstad. Det andra området ligger längst ut 

i nätet med ett långt avstånd till fördelningsstation. Nedan redogörs vidare för de olika 

områdena. 

2.2.1 Område 1, City 

Det första området utgörs av en del i nätet som ligger med kort avstånd till en 

fördelningsstation. Det undersökta området har en transformator med maximal effekt på 

500kVA, som förser 51 anslutna privatkunder med el. De tillhörande kabelskåpen förser mellan 

fyra och sju kunder vardera. Se figur 2:2. Kunden med kortast avstånd till transformatorn är 

placerad 20 meter från nätstationen. Därefter följer husen med ca 15 meters avstånd, och den 

kund som har längst avstånd till transformatorn ligger ca 190 meter bort. Vidare är avstånden 

mellan kabelskåp och privatkunder mellan 5-20 meter. Ledaren som presenterar elen mellan 

kabelskåp och kund, se figur 2:3, är densamma för varje enskild privatkund i område 1. Den har 

tre ledare där skärmen i kabeln uppträder som en jordanslutning. I tabellen går det även att se 

ledaregenskaperna mellan transformatorn och kabelskåpen. 

 

 

Figur 2:2, Nätschema över kundanslutning från matande transformator, område 1. 

 

Figur 2:3, Ledare område 1. 

Kabeltyp Matningsutförande Ledare Material Antal ledare Ledare, area mm² 

EKKJ Kabelskåp-Förbrukningspunkt Koppar 3 10 

AKKJ Transformator-Kabelskåp Aluminium 3 95 
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2.2.2. Område 2, Landsbygd  

Området på landsbygden utgörs av en transformator med 22 anslutna privatkunder. 

Transformatorn i detta område är mycket svagare med en effekt på 200kVA. Respektive 

kabelskåp i område två förser mellan två och fem kunder. Se figur 2:4. Områdets kunder är 

placerade med ett avstånd på 155-330 meter till nätstationen. Ledaren mellan kund och 

kabelskåp är, likt den i område 1, utförd i koppar fast har istället en separat ledare för jord, se 

figur 2:5 nedan, och sträcker sig mellan ca 5-10 meter. 

 

 

Figur 2:4, Nätschema över kundanslutning från matande transformator, område 2. 

 

Figur 2:5, Ledare, område 2. 

Kabeltyp Matningsutförande Ledare material Antal ledare Ledare, area mm² 

N1XV-U Kabelskåp-Förbrukningspunkt Koppar 3+1 10 

N1XV-AS Transformator-Kabelskåp Aluminium 3+1 50 

N1XV-AS Transformator-Kabelskåp Aluminium 3+1 95 

N1XV-AS Transformator-Kabelskåp Aluminium 3+1 150 

N1XV-AS Transformator-Kabelskåp Aluminium 3+1 240 
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3. Metod 

Under detta avsnitt redogörs för de tillvägagångssätt och metodologiska val som legat till grund 

för studiens utformning. Kapitlet inleds med en beskrivning av de metodologiska 

förutsättningar som format vilka möjligheter som givits för att bedriva studien. Därefter 

beskrivs de undersökningar, det vill säga mätningar och simuleringar som gjorts på det 

undersökta lokalnätet. 

 

Detta forskningsproblem hade kunnat lösas på flera tänkbara sätt. Andra studier inom samma 

ämne har exempelvis bedrivit sin forskning med hjälp av en för studien särskilt framtagen kod. 

Detta för att bland annat kunna bestämma elkvalitetsparametrar genom på förhand utsatta 

variabler och konstanta faktorer. I denna studie har tidsramen legat till grund för vissa 

metodologiska val. Eftersom området som tidigare nämnt är mindre utforskat önskade jag att 

genomföra en bred studie och att ta fram kod för en sådan bred undersökning skulle vara allt för 

tidskrävande. Detta val gjordes också då det redan finns tillfredsställande mjukvaror för denna 

typ av undersökning. En annan möjlighet skulle vara att genomföra studien med hjälp av fler 

mätningar och färre simuleringar för att på så vis få mer ackurata värden. Som följd av den låga 

elbilsanvändningen i Sverige är detta ännu svårgenomförbart och denna studie har därför 

genomförts som ett riktmärke för framtida forskning.  

3.1 Metodologiska förutsättningar 

Denna studie har, som tidigare nämnt, genomförts för Karlstads Elnät. De metodologiska 

förutsättningar som haft störst påverkan på studiens utformning är därmed den utrustning och 

mjukvaror som funnits tillhands för undersökningarna. Samtliga undersökningar kan delas in i 

två huvudsakliga kategorier: mätningar och simuleringar. Nedan beskrivs dessa två 

förutsättningar vidare. 

3.1.1  Mätningar 

Inom ramen för denna studie har en mätning gjorts. Mätningen hade som syfte att undersöka 

hur karakteristiken för laddningssessionerna på Teslastationen ser ut vid studiens 

genomförande. Den ämnade också klargöra hur de vanligaste elkvalitetsparametrar uppför sig. 

Exempelvis effekt, spänningsnivåer, effektfaktor och osymmetri. Mätningen inleddes med att 

en portabel utrustning sattes upp på Teslastationen vid lunchtid den 16 september 2014. 

Mätutrustningen var av märket Metrum och modellen SPQ med 32mb minne. Nackdelen med 

portabel nätutrustning kan i vissa fall vara en mindre exakt mätdata men då detta var en kortare 

mätning på endast fyra veckor var ändå en portabel utrustning att föredra. Noggrannheten för 

mätutrustningen var trots allt bra med en felmarginal på mindre än 0,1 %. Den låga 

effektförsörjningen på 5W bör heller inte påverka studien i någon märkbar utsträckning. 

Mätningen fortlöpte fram till den 13 oktober 2014 då mätutrustningen demonterades. Mätdata 

har sedan analyserats i mjukvaran Metrum PQ Viewer, version 1.3.6.13.  

3.1.2 Simuleringar 

För att besvara studiens syfte har flertalet simuleringar gjorts. För samtliga simuleringar har 

mjukvaran dpPower, version 6.6, använts. Alla beräkningar har samkörts med undantag för 

beräkningar av osymmetri som har genomförts separat.  
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Vidare har alla simuleringar och beräkningar i mjukvaran dpPower, för att beräkna 

effektbelastning, utförts med lastprofil och inte via Velander-formeln. Detta då Velander-

formeln utförs i samband med den årliga energiförbrukningen för den aktuella 

anslutningspunkten som dessutom påverkar framtagna konstanter som används vid beräkningen 

(k1,k2). Dessa konstanter baseras på förbrukningsmönstret och behöver uppdateras relativt 

frekvent då förbrukningen förändras med tiden i samband med anslutande apparater och 

kunders sätt att förbruka energi. Dock görs detta inte så frekvent som man skulle önska och 

därför, med rekommendation från Karlstads elnät, har jag valt att utföra alla beräkningar med 

lastprofil. 

 

max2121 PPPWkWkP   

                 

                   Figur 3:1, Formel för Velander-ekvationen. 14 

 

där 

P  = dimensionerande effektuttag (kW) 

W  = årsförbrukningen (kWh) 

maxP  = maxvärdet för valda timvärden 

1k , 2k  = Velanderkonstanter 

 

Med lastprofil ges det möjligheten att istället använda ett specifikt årtal och då kunna beräkna 

belastningen under en viss timme och dag för en specifik anslutningspunkt. Exempelvis när 

effektförbrukningen var som högst för den aktuella belastningspunkten eller det totala 

lokalnätet. Man kan då utföra referensberäkningar som man lägger som grund för att utföra en 

vald beräkning för att sedan få en uppskattning om nätets egenskaper vid olika tidpunkter för 

året. För varje område har en referensberäkning utförts när effektförbrukningen var som störst 

för Karlstads el och stadsnät år 2012. Detta inträffade den 4 december när effektförbrukningen 

var totalt 587GWh. För att få så realistiska resultat inför analys och implementering i grafer 

utfördes referensberäkningen ända ifrån fördelningsstationen. På så vis baserades värdena inte 

på hur förbrukningen var sett från en lokal synpunkt utan snarare utifrån hela det lokala elnätet. 

  

Eftersom hemmaladdning är mest trolig att inträffa under kväll/natt, exempelvis efter arbetsdag, 

runt klockan fyra och framåt baserades varje enskild simulering för område 1 och område 2 på 

kvällen den fjärde december mellan 18:00-06:00. Eftersom större delen av nätets belastning i 

dagsläget är under dagtid skulle det vara extra intressant att undersöka om hur de simulerade 

områdena klarade av en eventuell expansion av elbilsladdning hemma. Med hjälp av 

referensberäkningen kunde man då få fram hur belastningen för utvald transformator och 

anslutna kunder varierade under laddningstillfällen på kvällstid.  

 

För kommersiellt bruk, där laddning verkar mest trolig att inträffa under pendling, alternativt 

lunchtid, utfördes samtliga beräkningar för den simulerbart uppbyggda stationen mellan 12:00-

13:00. Detta baserades på att större delen av laddningstillfällena inträffade under denna tid från 

den mätning som utfördes på den faktiskt verkliga Tesla stationen i Våxnäs. Vid simulerade 

                                                           
14 Lakervi, Holmes. Electricity Distribution Network design, 213. 



16 

 

miljöer av solcellsanläggningar och beräkningar var detta en tid som även kändes rimlig med 

solcellsproduktionen då antalet soltimmar är kraftigt begränsade under december månad. 

3.2 Undersökningar för kommersiella laddstolpar 

En expansion av kommersiella laddstolpar har framför allt undersökts via mätningar på 

Teslastationens transformator, som tidigare beskrivits. Dessutom har simuleringar utförts för att 

beräkna kvalitetsparametrar för transformatorn och underliggande kunder. Detta var en del i att 

besvara frågeställningen Hur väl är ett lokalt lågspänningsnät dimensionerat för kommersiella 

laddstationer i tätort och på vilket sätt bör detta expanderas för framtiden? Simuleringarna har 

då baserats på mätdata från tidigare nämnd mätning. Som följd av resultatet från ovan nämnd 

simulering, vilket beskrivs mer utförligt under Resultat, gjordes även generella simuleringar för 

laster av kommersiella laddstolpar. 

 

Hur väl är ett lokalt lågspänningsnät dimensionerat för kommersiella laddstationer i tätort och 

på vilket sätt bör detta expanderas för framtiden? 

3.3 Undersökningar för privata laddboxar 

För att besvara frågeställningen gällande lokalnätets bruk av privata laddboxar gjordes ett flertal 

simuleringar med 5 respektive 11 kilowatts projekterade laster i två specifika delar av 

lågspänningsnätet. På den svenska marknaden fanns vid studiens genomförande privata 

laddboxar med ett flertal olika effektnivåer, och jag valde då att avgränsa mig till att använda de 

som tycktes vara mest vanligen förekommande efter sökningar på internet. 

Simuleringarna med privata laddboxar gjordes i tre delar: 

1. Vid första simuleringen placerades laddboxar för privatbruk slumpmässigt över nätets 

anslutna privatkunder.  

2. Vid andra simuleringen placerades laddboxar i turordning efter deras avstånd från 

transformatorn, med start vid kortaste avstånd. 

3. Vid tredje simuleringen placerades laddboxarna i turordning efter deras avstånd från 

transformatorn, med start vid längsta avstånd. 

Vidare kallas dessa tre simuleringsmetoder för första, andra och tredje simuleringen och 

benämns i grafer som simulering 1, simulering 2 och simulering 3. 

 

Orsaken till valet av dessa simuleringar var för att mer exakt kunna se hur exempelvis 

belastningsförluster, spänningsfall och spänningsnivåer varierade då längre avstånd mellan 

strömkälla och förbrukningspunkt har en tendens att kunna påverka dessa parametrar mer och 

vice versa. Troligheten att elbilsladdning skulle ske så strukturerat känns dock ganska avlägset 

och därför utfördes en slumpmässig simulering för att få en uppfattning om hur dess placering i 

varierande grupper och avstånd skulle påverka nätet.  
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4. Teori 

Detta avsnitt ämnar placera studien inom ramen för området elektroteknik. Vidare redovisas 

den teoretiska bakgrund och förförståelse som legat till grund för studiens analyser och 

slutsatser. Avsnittet är strukturerat så att det inleds med en beskrivning av verkningsgrad och 

kortslutningseffekt för att sedan redogöra för teorin kring parametrarna spänning och 

osymmetri. 

4.1 Verkningsgrad 

Inom ramen för denna studie har en förståelse för verkningsgrad varit av stor vikt. Detta då 

villaområden (områden med privata laddboxar) till största del består av ren förbrukning och 

ingen produktion. I och med detta kan de apparater i hemmet som har en stor strömförbrukning, 

likt laddboxar, tänkas reducera verkningsgraden i ett redan belastat system. Detta kan i sin tur 

leda till stora förluster hos drivande transformatorn. 

 

När diskussioner förs gällande verkningsgrad i diverse elektriska apparater och motorer avses 

skillnaden mellan den tillförda och den faktiskt brukade energin i kretsen. Desto mindre 

verkningsgraden är, desto mer förluster och vice versa.
15

 Vidare har storleken på transformatorn 

en stor betydelse för verkningsgraden i apparaten.
16

 Verkningsgraden för en transformator kan 

beräknas utifrån följande formel. 

 

 

             

 

Figur 4:1, Formel för transformatorers verkningsgrad. 
17

 

 

Där: 

1P  = Den förbrukningsbara effekten 2P Den tillförda effekten  

nS = Märkeffekten hos transformatorn x =Belastningsgraden 

cos = Effektfaktorn 

0P =tomgångsförlusterna vid märkspänning 

bnP =belastningsförlusterna vid märkström 

 

I denna studie har fokus lagts på de faktorer som förväntats påverka verkningsgraden i 

lågspänningsnätet. Dessa är följande: 

 Transformatorbelastningen 

 Belastningsförlusterna 

 Effektfaktorn 

 

Vidare följer en mer utförlig beskrivning av respektive parameter. 

                                                           
15 Engström, Staffan och Malmquist, Jörgen. Verkningsgrad. 
16 Trafomic. Transformatorer. 
17 Alfredsson. Elkraft, 52. 
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4.2 Effektfaktorn 

Då det kan vara lätt att förväxla verkningsgrad med effektfaktorn kan en beskrivning av dess 

skillnader vara av värde för denna rapport. Effektfaktorn visar differensen mellan aktiv och 

reaktiv effekt som tillförs i ett elsystem, exempelvis en transformator med järnkärna. Av den 

totala effekten som förs in i stationen kommer det finnas en resulterande (aktiv) effekt som det 

går att utföra faktiskt arbete av. Transformatorns verkningsgrad kommer då bestämma hur 

mycket andelar i procent som kommer användas av den aktiva effekten medans resten blir till 

förluster i lindningarna och dess järnkärna. Den mängd aktiv effekt som används är det som 

vidare kallas för verkningsgrad. 

 

Effektfaktorn är lika med kvoten mellan aktiv och skenbar effekt och kan skrivas som cos(φ) = 

P/S. Se figur 4:2. 

 

 

 

                                

 

 

 

Figur 4:2, Formel för effektfaktor (effekttriangeln).
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Beroende på mängden reaktiv effekt som är tillfört i systemet kommer effektfaktorn för den 

elektriska utrustningen antingen minska eller öka mot ett maximalt värde av 1. En av många 

orsaker till varför man vill hålla effektfaktorn så hög, och den reaktiva effekten så låg, som 

möjligt är för att hålla en stark och hindersfri överföringsförmåga hos kablarna.
19

 Beroende på 

typen av system kan den reaktiva effekten fylla en större eller mindre funktion. Exempelvis 

behöver elmotorer vid uppstart en viss magnetisering som tillkommer från ledarna i samband 

med flödande reaktiv effekt. I elnätet å andra sidan ses den reaktiva effekten till stor del som en 

icke-nyttjbar energikälla som för det mesta tar plats.
20

 

4.3 Belastningsförluster 

I en transformator finns det två huvudsakliga förlusttyper: tomgångsförluster och 

belastningsförluster. Från det att systemet är spänningssatt är tomgångsförlusterna närvarande, 

även under belastning. Om primärspänningen beter sig oförändrad oavsett belastning kan 

tomgångsförlusterna ses som konstanta.
21

 Belastningsförluster uppstår, precis som det låter, när 

en transformator belastas och orsakas av förluster som följd av adderande samt resistiva 

strömmar i nätstationens lindningar.
22

 Denna typ av förlust varierar kvadratiskt med 

belastningsströmmen
23

 och är en viktig parameter för att uppskatta verkningsgraden i systemet. 

                                                           
18 Alfredsson. Elkraft, 20. 
19 Cobben. Power Quality, Problems and Solutions, 85. 
20 ABB. Faskompensering. 
21 Alfredsson. Elkraft, 51. 
22 ABB. Livslängdskostnader på transformatorer,1. 
23 Alfredsson. Elkraft, 51. 
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4.4 Kortslutningseffekt 

Då denna studie syftar till att utreda till vilken grad ett lokalnät kan belastas krävs en förståelse 

för de risker som medföljer då ett nät överbelastas. Flertalet husbränder har i Sveriges historia 

uppstått i samband med kortslutningar.
24

 Det är därför av yttersta vikt att kortslutningsvärdena 

hålls på en tillräckligt hög nivå för att minimera eventuella skador som annars kan uppkomma 

vid en kortslutning. Desto starkare nätet är (låg nätverksimpedans), desto högre 

kortslutningsvärde och mer spänningsresistent vid anslutande laster i systemet.
25

 En hög 

kortslutningseffekt medverkar även till att minska uppkomsten av spänningsdistorsion hos 

elsystem. 

 

Formeln för kortslutningseffekten kS kan ses nedan och varierar med nätets nominella spänning 

hnU  samt huvudströmmen kI när en kortslutning uppstår för en specifik anslutningspunkt i 

nätet. 

 

               

Figur 4:3, Formel för kortslutningseffekten. 
26

 

 

En viktig aspekt som kan ha en positiv påverkan på kortslutningseffekten är då kunden själv har 

en mikroproduktionsanläggning, exempelvis sol- eller vindkraft. Detsamma gäller då 

produktionsanläggningar är utplacerade på lokal nivå. Man kan därför tänka sig att utplacering 

av mindre produktionsanläggningar kan vara en lösning då distribuerande uppmäter en icke 

önskvärd kortslutningseffekt och spänningsnivå. En mer effektiv förändring sker dock vid: 

 Byte av kablage till parallellkopplade ledare med större ledare 

 Direktkopplade apparater till transformator 

Åtgärderna är mer eller mindre effektiva samt ekonomiskt fördelaktiga vilket speglas i systemet 

gällande drift och anläggning.
27

 

 

4.5  Spänningsnivåer och spänningsfall 

Spänningsfall är i lågspänningsnätet (upp till 1kV) den absolut viktigaste kvalitetsfaktorn med 

en gränsnivå på 4%.28 I och med att min studie kommer innefatta hur privatkunder påverkas av 

anslutande laster är spänningsfallet ett bra sätt för att undersöka belastningsförmågan i nätet.  

 

Nätstationer som är placerade långt ifrån en matningsstation har i regel en lägre 

matningsspänning än de som är placerade i tätort. Detta medför att anslutande laster ute i 

landsbygden med en hög effektförbrukning kan leda till stora spänningsfall. Exempel på last för 

denna studie är laddning av elbilar. För att ha ett så starkt nät som möjligt gällande 

kundbelastningar strävar elföretag att hålla den rekommenderade spänningsnivån på ±10% av 

den nominella spänningen. Det vill säga som minst 207 V och som mest 253 V oavsett vart i det 

lokala nätet man befinner sig, med hänsyn till normala belastningsnivåer.29 Områden där 

                                                           
24 Nordic Council of Ministers. The Quality of Electricity in Low-Voltage Networks, 78. 
25 Berglund, S-E. EMC, elkvalitet och elmiljö, 10. 
26 Alfredsson. Elkraft, 251. 
27 Cobben. Power Quality, Problems and Solutions, 155. 
28 Alfredsson. Elkraft, 306. 
29 Cobben. Power Quality, Problems and Solutions, 135. 
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spänningsnivån redan är så pass låg som 207 V finns risk för underspänning vid stora 

belastningsnivåer. Detta är speciellt för kunder längst ut i nätslingan. Under sådana 

omständigheter kan nätet i det utvalda området behöva dimensioneras upp med hjälp av 

exempelvis omplacering av kabelskåp och byte av ledare. Spänningsfall kan utifrån effekten 

beräknas genom formeln nedan. 

 

U

P

a

L
SU S   

Figur 4:4, Formel för spänningsfall vid angiven effekt. 

 

Där: 

S = Resistivitet (motstånd per m längd och vid 1mm² area) 

 [Cu= 0,0175], [Al= 0,028] 

 

L  = Ledningslängden i m mellan strömkälla och förbrukning (enkel längd) 

a  = Ledararea i mm² 

P  = Effekt (W) 

U  = Spänning 

 

En serviskabel med kopparledare och en area på 10mm² belastas med en 10kW trefasig 

anslutning. Avstånd mellan strömkällan och förbrukningspunkten är 15 meter och 

spänningsnivån på 400V. Det vill säga ca 230V/fas. Med dessa parametrar fås då ett 

spänningsfall på ca: 

 

%67,0
400

10

10

15
0175,0 

k
 

 

Privatkunder blir distribuerade sin el ifrån kabelskåpen under kortare sträckor vilket även 

medför en mindre ledararea som kan ses i exemplet ovan. Dock transporteras det en större andel 

el mellan transformatorer och utvalda kabelskåp. I och med detta ställs det större krav på 

ledarens egenskaper, bland annat i form av större ledararea för att undvika allt för stora 

spänningsfall. Genom att utgå från den större aluminiumledaren mellan transformator och 

kabelskåp i område 1 med en ledararea på 95mm² skulle man med tre hus à 10kW uteffekt från 

en laddbox och ett avstånd på 150 meter få ett spänningsfall på ca 3,3 % innan elen sedan ska 

distribueras upp mellan bostäderna. Ett värde inom ramen för spänningsfall men som ändå är 

relativt högt då elen sedan ska färdas från kabelskåp till förbrukningspunkterna som kan i 

samband med en lägre ledararea höja spänningsfallet ytterligare. Detta trots det kortare 

avståndet och den minskade belastningen. 

 

En fördel i samband med en låg matningsspänning på sekundärsidan av transformatorn är 

potentialen för mikroproduktion. Detta då ett naturligt utrymme redan existerar i nätet. 

Exempelvis så kan solenergi eller vindkraft nyttjas med bra förutsättningar utan att överstiga en 

spänningsnivå på 253 V. En av flera anledningar varför man strävar att hålla spänningen inom 

dessa gränser är för att hålla en god effektivitet för utrustningen, samt öka möjligheterna till en 

längre livslängd. Underspänning och överspänning kan påverka dessa faktorer avsevärt 

beroende på dess storlek. Komponenter i datorer är exempelvis utsatta om spänningsnivåer 



21 

 

över- eller understiger de spänningsintervall som komponenterna är avsedda att funktionera 

inom.
30

 

4.6 Kablage 

Spänningsfall existerar i alla elektriska nät och kan uppstå vid överbelastning av 

transformatorer och när el ska transporteras långa avstånd, exempelvis till landsbygden. Ju 

längre avstånd elen färdas desto bättre isolering och ledförmåga krävs av ledaren som ska 

presentera elen. I och med långa avstånd mellan transformator och anslutningspunkt, speciellt 

på landsbygden, har den uppträdande strömmen i ledarna tagits med i beaktning för denna 

studie då höga strömmar kan skapa höga temperaturer i ledare vilket kan reducera 

ledningsförmågan och höja belastningsförlusterna. Ledare i nät har en del som är resistiv och en 

impedans som är av induktiv karaktär. Induktansen i ledaren kan i lågspänningsnätet 

hursomhelst försummas.
31

 Dessa två parametrar tillsammans med den flödande strömmen i 

ledaren (ledströmmen) avgör hur stort spänningsfallet kommer vara fram till 

anslutningspunkten.32  

 

Den resistiva delen i kablaget kan uttryckas matematiskt som: 

 

               

 

 

Figur 4:5, Formel för den resistiva delen i kablage. 
33

 

 

Där 

 

I  = Längd (m). 

S = Materialets resistans (Ω∙mm²/m). 

A  = Tvärtsnittsarea (mm²). 

4.7 Osymmetri  

I en ideal trefasanläggning ska fasströmmen och fasspänningen vara förskjutna 120 grader från 

varandra med samma amplitud mellan varje fas. Om detta stämmer är systemet symmetriskt 

(balanserat) och om annat, osymmetriskt. Enligt de internationella riktlinjerna (EN-50160) är 

normnivån för elektrisk utrustning i låg- och mellanspänningsnät 2 %.
34

 

 

 I ett idealt balanserat system är strömmen genom nolledaren nära noll. Nolledaren, det vill säga 

fästpunkten mellan faserna, ser också till att fästpunkten för faserna hålls nära jordpotential. En 

trasig nolledare eller fas kan resultera i en snabb ökning eller minskning mellan fasernas 

amplitud. En följd av detta blir stora mängder osymmetri.35 I lågspänningsnätet uppkommer 

                                                           
30 APC by Schneider Electric. Olika typer av strömproblem. 
31 Alfredsson. Elkraft, 306. 
32 Cobben. Power Quality, Problems and Solutions, 137. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
34 Copper Developement Association. Voltage Disturbances, Introduction to Unbalance. 
35 Cobben. Power Quality, Problems and Solutions, 106. 
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större delen av osymmetri från laster anslutna i enfas. Vid obalans i en nätslinga är den mest 

grundläggande lösningen att omfördela lasterna i matande nätstation. Detta kan rent praktiskt 

göras med en strömtång som då mäter belastningsnivån mellan faserna. Det matematiska 

uttrycket för osymmetri går att se i figur 4:6. 

 

 

 

 

Figur 4:6, Formel för osymmetri. 

 

Där: 

UU = Osymmetrin i spänningen 

1U = Den önskade trefasspänningens amplitud 

2U = Amplituden för den inverterande spänningen. 
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5. Resultat 

Under detta avsnitt redovisas det resultat som bidragit till besvarandet av studiens 

frågeställningar. Avsnittet är strukturerat efter frågeställningarna och börjar därför med en 

genomgång av resultatet från mätningen för Teslastationen. Sedan presenteras resultatet för 

nätet med privatkunder och den simulerade laddstationen. 

5.1 Resultat av mätningen 

För att på bästa sätt kunna bedöma hur transformatorn belastas genomfördes först en mätning 

med avsikt att kartlägga hur laddstolparna används. Som tidigare nämnt under avsnittet Metod 

användes den fyra veckor långa mätningen för att granska laddstolparna i termer av 

laddsessioners karakteristik och diverse elkvalitetsparametrar. 

 

5.1.1 Laddsessionens karakteristik 

Som nämnt i avsnittet teori varierar laddningen beroende på batteri, temperatur och speciellt 

beroende på mängden ström i batteriet vid anslutning. Teslastationen klarar av att leverera upp 

till 120kW under ett laddningstillfälle. Av alla de 82 laddningstillfällen som skedde mellan den 

16e september och 13 oktober var det dock endast 2 tillfällen då den konsumerade effektnivån 

översteg 100kW. Av 82 laddningar hamnade ca 62 % på en matande effektnivå med ett 

toppvärde mellan 40-50kW. Strömkurvan för alla laddningstillfällen går att se i figur 5:1. 

 

 
Figur 5:1, Laddsessioners karakteristik (strömförbrukning för alla laddningstillfällen). 
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Figur 5:2, Tidsintervall innan högsta effektnivå infaller.  

 
Tidsintervall innan högsta effektnivå 

Högsta effekt under laddning <5 Min 5<Min<10  10<min<15 15<min<20 >20min 

<20KW 1         

20<kW<30       1 1 

30<kW<40 5 2 1 1   

40<kW<50 51         

50<kW<60 2     1 1 

60<kW<70       1 7 

70<kW<80 1   1     

80<kW<90   1     1 

90<kW<100 1         

100<kW<110     1   1 

 

Utseendet för en laddning varierade kraftigt mellan sessionerna. De laddningstillfällena med 

störst majoritet (40-50kW), se figur 5:2, hade en jämnare effektkurva under större delen av 

laddningsförloppet. Batteriladdningar över 50kW nådde ofta ett toppvärde med en efterföljande 

effektdipp som varade mellan 15-30 minuter innan ett ytterligare toppvärde erhölls. Denna 

relativt snabba ”effektväxling” uppkom maximalt en gång per laddning och kunde sjunka som 

mest ner till 30% av den högsta effektnivån. En annan aspekt av laddningarnas utseende och 

karakteristik var att effektnivån kunde, mellan 2-9 minuter, hållas ≥ 90 % av den högsta 

effektförbrukningen innan effekten planade ut. Den kortast uppmätta tiden var för en laddning 

med högsta effektförbrukning på ca 50kW. Den största laddningen kunde hålla ≥ 90 % av 

effekttoppen under ca 4 min. Dess strömkurva och två övriga laddningstillfällen går att se 

tydligare i figur 5:3 nedan. 

 

 
Figur 5:3, Strömkurva för 3 olika laddningstillfällen.  
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Av mätningsresultatet upptäcktes en avvikelse från effektförbrukningen. Under fyra tillfällen 

uppstod en effektkonsumtion trots att inget fordon var anslutet till laddstationen. Detta visades 

dessutom endast i fas ett och pågick mellan 12-16 timmar per gång. Under två av dessa tillfällen 

pågick samtidigt en laddningssession. Av de fyra registrerade smygladdningar var de, med en 

anslutande laddare någon gång under dess uppkomst, ca 4 timmar kortare jämfört med dem 

utan. Dock finns det inte tillräckligt med data för att kunna avgöra om detta är ett faktiskt 

samband. Smygladdningarna uppstod någon gång mellan halv 9 och halv 11 på morgonen fyra 

dagar i följd. Likt en laddsession ökades laddstyrkan fast med en mycket långsammare 

hastighet, ca 4-5,0kW/h, för att sedan fasas ut med ungefär samma hastighet. Inte alls lika 

kraftigt exponentiellt som en laddning där man i startskedet, vanligen efter någon eller några få 

minuter, når toppvärdet och där själva utfasningen är det som tar längst tid i och med att 

batteriet blir mer och mer laddat. Smygladdningarna verkade inte göra någon skillnad när en 

faktisk laddning väl uppkom gällande drift. Stigtiden till den maximala effektförbrukningen 

liknade de övrigt uppmätta intervallerna. Dock så fortsatte effektförbrukningen för 

smygladdningen efter det att laddsessionen var utförd.  

 

 
Figur 5:4, Fantomladdningarnas effektkurva med respektive utan uppkomst av laddare.  

 

5.1.2 Effektfaktorn 

Effektfaktorn hos transformatorn visade på en liten tillförd reaktiv effekt under alla uppmätta 

laddningssessioner. Den högsta registrerade effektfaktorn var närvarande under en laddning där 

effektnivån var som högst 49kW. Laddningen med störst effektförbrukning (109kW) erhöll en 

effektfaktor på 0,9923. Den absolut lägsta effektfaktorn, då den reaktiva effekten var som störst, 

uppkom inte under en laddning utan istället under en av de smygladdningarna som tidigare 

nämnts i kapitlet och varade i 15 min. Detta gällde emellertid endast fas 2. De övriga faserna 

var till synes opåverkade. En spänningsdipp, orsakad av en kortslutning utifrån nätet, fick en 

reaktiv ökning vilket orsakade effektfaktorn att sänkas ner med 8-16% mellan faserna. Detta 
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varade i ca 9 min från det att effektfaktorn började reduceras till det att den reaktiva effekten 

sänktes så pass att effektfaktorn nådde sitt ursprungliga värde innan spänningsdippen. Bortsett 

från dessa 2 registrerade incidenter var det ingen laddningssession där effektfaktorn var lägre än 

0,9697. Resultatet speglar teorin i det avseendet att den levererade spänningen till transformator 

och framförallt laddstolparna var väldigt hög då sekundärlindningen av transformatorn 

levererade 500Volt. Vidare belastades aldrig transformatorn mer än ca 10%.  

5.1.3 Osymmetri 

Osymmetrin för mätningen, se figur 5:5, var på en väldigt jämn nivå och varierade mycket lite 

mellan laddningssessionerna oavsett effektnivå. Den högsta obalansen mellan faserna uppkom 

heller inte under ett laddningstillfälle. Av de kortslutningar som uppkom under mätningen som i 

sin tur orsakade spänningsdippar med kortvarig osymmetri var inte heller orsaken till denna 

lägsta nivå. Under den högsta effektförbrukningen (107kW), med ett maximalt spänningsfall på 

ca 2% var mängden osymmetri, trots detta, endast 10% högre jämfört med en laddning runt 

halva effektnivån.  

 

Precis som diskuterat ovan rörande effektfaktorn belastades aldrig laddstationen till den grad 

som hade önskats. I och med att laddstolparna var anslutna i trefas och då spänningsfallet 

maximalt låg på 2% vid 109kW uteffekt skulle en högre belastning på laddstationen ändå tänkas 

medföra en relativt låg mängd osymmetri då det är tydligt utifrån mätningen att faserna belastas 

väldigt balanserat. 

 

 
Figur 5:5, Uppmätt osymmetri vid Teslastationen.  

5.2 Nät för privata laddboxar 

Resultatet för frågeställningen om elbilspåverkan på nät för lokalkunder är uppdelat på flera 

kategorier och sedan efter de två områden där simuleringar gjorts. Skillnaden mellan dessa två 

områden är framför allt styrkan i nätet som följd av avståndet till fördelningsstationen samt 

storlekarna på drivande transformatorerna för de underliggande kunderna. 
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5.2.1 Spänning 

Område 1, City 

Referensberäkningen för område 1 visade att matningsspänningen för försörjande transformator 

låg runt 10,7kV för primärsidan. Lägstanivån för fasspänningen/kund utan laddboxar låg på 230 

Volt, och högstanivån var då 234 Volt med ett totalt medelvärde på ca 232 Volt/kund. 

 

Då 50 % av områdets hushåll hade 5kW laster varierade spänningen mellan 228 och 232 Volt. 

När 100 % av kunderna försörjde laster på 5kW låg spänningen på 221-232 Volt. Den lägsta 

spänningsnivån tillföll kunden längst ut i nätet, se figur 5:6. Vid 11kW laster på hälften av 

områdes anslutna kunder sjönk spänningen så att den varierade mellan 222 och 231 Volt. 

 

 
Figur 5:6, Spänningsnivå hos den mest utsatta kunden vid en belastning av 5kW laddboxar, område 

1.  

 

Då alla kunder försörjde 11kW laddboxar låg spänningen på 209-213 Volt. Hos en kund sjönk 

fasspänningen med 5 % till 222 Volt när 50 % av kunderna drev en projekterad last på 50 %. 

Den mest utsatta kunden hade en spänning på 209 Volt då alla hushåll försörjde 11kW laster. Se 

figur 5:7. Spänningen sjönk därmed aldrig under den rekommenderade gränsen på 207 Volt. 

Från de olika simuleringarna kunde man även se att klyftorna ökade i samband med en högre 

effektnivå samt kundernas placering. Den mest utsatta kunden i område 1 var placerad längst ut 

i slingan. I början av simulering 2 var denna kunds slinga relativt obelastad då större delen av 

hemladdningen låg nära transformatorn. Då nätet är av radiell typ och avslutas med sista 

kunden i slingan kunde man för den mest utsatta kunden följa en väldigt stabil och mindre 

varierande spänningsnivå. Ju mer kunder som anslöt sig under simulering 2 ökade i samband 

med detta även avståndet från transformatorn. På grund av detta, och som även kan ses i figur 

5:7, reducerades fasspänningen för att tillslut hamna på ungefär samma spänningsnivå som de 

övriga simuleringarna. Eftersom de sista kunderna som ansluter sig vid simulering 3 är belägna 

långt ut i nätet resulterade det i ett större spänningsfall vid maximal belastning än vid 

simulering 2 då de sista anslutna kunderna är placerade närmast transformatorn. 
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Figur 5:7, Spänningsnivå hos den mest utsatta kunden vid en belastning av 11kW laddboxar, område 

1.  

Område 2, Landsbygd  

Enligt resultatet från referensberäkningen var matningsspänningen för hela områdets drivande 

transformator runt 10,3kV. Detta resulterade i en lägre spänning på transformatorns 

sekundärsida för de anslutna kunderna även när transformatorn var normalt belastad. 

Medelvärdet för fasspänningen låg utan projekterade laster omkring 224 Volt per kund. 8 Volt 

mindre jämfört med område 1. Simuleringarna innebär dock att resultatet kan skilja sig något 

från verkligheten. För laddboxar med effektförbrukning på 5kW fanns ingen kund under 

lägstanivån på 207V. Differensen mellan simulering 2 & 3 var dessutom relativt låg. Det lägsta 

registrerade spänningsnivån, se figur 5:8, var 213 Volt hos den mest utsatta kunden.  

 

 
Figur 5:8, Spänningsnivå hos den mest utsatta kunden vid en belastning av 5kW laddboxar, område 

2.  

 

För att spänningsnivån skulle hålla sig över 207 Volt spelade placeringen av laddboxarna i nätet 

större roll vid 11kW effektförbrukning, se figur 5:9. Vid simulering 1 & 2 tillföll den första 

kunden en spänningsnivå under lägstanivån när 19 av 22 kunder erhöll en 11kW last. För 
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simulering 3 kunde inte ens 14 kunder ha en laddning med 11kW konstant effekt utan att 5 

kunder drabbades av en fasspänning på 206 volt. Totalt var 14 av 22 kunder under 207 volt med 

en lägsta spänningsnivå på 203 volt när alla kunder i nätet försörjde en 11kW laddbox. 

Spänningsnivån varierade då mellan 203 och 215 volt/fas med ett medelvärde på 209 volt 

mellan kunderna. Den mest utsatta kunden för område 2 var inte placerad längst bort. Istället 

var denna privatperson ansluten till kabelskåpet med mest kunder för hela området. Dock bör 

det noteras att avståndet ändå var ca 300 meter via ledare till transformatorn. 

 

Trots att dessa kunder inte var allra längst ut kan man ändå se att simuleringarna inte medförde 

en allt för grov nivåskillnad mellan simuleringarna jämfört med område 1. Stor anledning till 

det var de generellt längre avstånden mellan kunderna i område 2 som även nämnt i, om 

studieobjektet, sen tidigare och varierade mellan 155-330 meter från transformatorn.  

 

 
Figur 5:9, Spänningsnivå hos den mest utsatta kunden vid en belastning av 11kW laddboxar, område 

2.  

Kommersiell laddstation 

Från simulering med och utan 1,0 samt 2,2kW solceller gick det att se en differens mellan 

spänningsnivåerna och den ökande effekten från laddstationen. Se figur 5:10. Spänningsnivån 

lyckades öka i snitt med ca 0,9 % samt 0,4 % vid användning av 2,2kW respektive 1,0kW 

solcellspaneler. Transformatorn kunde dessutom hålla spänningsnivån med ytterligare 2kW 

belastning per laddare med understöd från 2,2kW solpaneler. Vidare visade simuleringarna på 

att värdena för kortslutningseffekt var desamma oberoende av den något förhöjda 

spänningsnivån på transformatorns sekundärsida. Detta berodde på en mycket låg 

spänningsvariation sett från solcellernas produktion. I och med detta resultat har 

kortslutningseffekten inte undersökts vidare inom ramen av denna studie. 
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Figur 5:10, Spänningsnivå för kommersiell laddstation med respektive utan 1,0 och 2,2kW solceller 

för laddstolpen med längst avstånd till nätstationen.  

5.2.2 Spänningsfall 

Område 1, City 

Nätet klarade för privatkunder och tillhörande transformator att försörja 86 % av hushållen då 

de erhöll en last på 5kW vid första simuleringen. Vid 5kW laster kunde 92 % av privatkunderna 

med elbilsladdare försörjas innan spänningsfall uppstod vid andra simuleringen. Då laddarna 

istället placerades i omvänd ordning vid tredje simuleringen uppstod spänningsfall redan vid 47 

%. Den mest signifikanta skillnaden mellan de olika simuleringarna med 5kW belastning 

varade ungefär fram till 30 % belastning hos kunderna. Efter det började effekten i samband 

med avstånden att avta till en jämnare ökning. Av det totala spänningsfallet stod endast 

anslutningen mellan kabelskåp och privatkund med ca 5-20 % beroende på simuleringsmetod. 

Resterade bestod av överföringen från nätstationen till kabelskåp. För den mest utsatta kunden 

varierade spänningsfallet mellan 1 % - 4,9 %. Se figur 5.11. 

 

 
Figur 5:11, Spänningsfall hos den mest utsatta kunden, per ansluten laddbox, vid en belastning av 

5kW, område 1.  
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Vid 11kW laster uppstod spänningsfall för första simuleringen då 47 % av hushållen försetts 

med laddboxar. Då andra simuleringen gjordes klarade nätet med tillhörande transformator att 

försörja 67 % av hushållen med elbilsladdare. Vid tredje simuleringen uppstod spänningsfallen 

vid 8 %. Här råddes ingen tvekan om avståndets betydelse i relation till en högre effektnivå. 

Den mest utsatta kunden, figur 5.12, visar skillnaderna mellan de olika simuleringarna i ett mer 

grafiskt perspektiv. Likväl som vid 5kW belastning stod den större andelen av spänningsfallen 

mellan transformatorn och kabelskåpen med en procentandel på ca 78-94 %. Kortare sträckor, 

för bägge uteffekterna, höjde fokusen mellan laddbox och kabelskåp där ledaren då stod för en 

större andel av det totala uppkomna spänningsfallet. Något som även påvisades i 

räkneexemplen i avsnittet teori för spänningsfall. Eftersom sträckorna mellan kabelskåp och 

kund är ungefär desamma, medans ledningslängden mellan nätstation och kabelskåp är kraftigt 

varierande, är det rent matematiskt inget förvånade resultat.  

 

 
Figur 5:12, Spänningsfall hos den mest utsatta kunden, per ansluten laddbox, vid en belastning av 11kW, 

område 1.  

 

Som tidigare nämnt uppstod det högsta spänningsfallet mellan kabelskåp och transformator. Genom 

applicering av formeln för spänningsfall (figur 4:4) och beräkning med en större ledararea mellan 

kabelskåp och kund gick det rent matematiskt att få ner mängden spänningsfall under normgränsen 

på 4 %. Se figur 5:13 nedan. Detta utfördes på de fyra kabelskåp i radial två som befann sig längst ut 

i nätet och som erhöll spänningsfall över 4 %.  
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Figur 5:13, Byte av ledararea mellan transformator och kabelskåp för en lägre nivå av spänningsfall (Us). 

Resistiviteten beräknades utifrån att bytet gällde aluminiumledare. 

Område 2, Landsbygd 

Som område 1 stod spänningsfallen på landsbygden till absolut störst del för ledarna mellan 

transformator och kabelskåp. Område 2 hade med lite närmare placerade laddboxar en 

dessutom lägre inverkan från ledaren mellan kabelskåp och förbrukningspunkten som endast 

stod för 1 % -10 % av det totala spänningsfallet. Detta gällde för båda uteffekterna på 5kW 

respektive 11kW. Under första simuleringen, där laddboxarna placerades ut i slumpmässig 

ordning, klarade nätet med tillhörande transformator att 50 % av kunderna laddade med en 

effekt på 5kW innan ett spänningsfall över 4 % uppstod. Vid andra simuleringen uppstod 

spänningsfall då 86 % av hushållen hade laster på 5kW. När den tredje simuleringen gjordes 

klarade nätet med tillhörande transformator att försörja 55 % av anslutna privatkunder med 

5kW projekterade laster. Kunden med störst belastning i nätet, se figur 5:14, översteg 4 % 

spärren redan vid 12 av 22 anslutna kunder under simulering 1. 

 

 
Figur 5:14, Spänningsfall hos den mest utsatta kunden, per ansluten laddbox, vid en belastning av 5kW, 

område 2.  

 

Då första simuleringen för 11kW laddboxar genomfördes uppstod spänningsfall redan då 32 % 

av hushållen hade laster. Då lasterna placerades för kunderna närmast transformatorn, vid 

simulering två, klarade nätet med tillhörande transformator att försörja 41 %. När laddboxarna 
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placerades i omvänd ordning, vid simulering tre, uppstod spänningsfall redan vid 23 % anslutna 

kunder. Vidare var skillnaderna mellan effektnivåerna och simuleringarna kraftigare än vid 

5kW belastning som även kan ses i figur 5:15 för den mest belastade kunden. 

 

 
Figur 5:15, Spänningsfall hos den mest utsatta kunden, per ansluten laddbox, vid en belastning av 11kW, 

område 2.  

 

Precis som för område 1 utfördes ett byte av kablaget mellan transformator och kabelskåp med 

spänningsfall över 4 %. Det högsta spänningsfallet tillföll det kabelskåpet med mest kunder i radial 

två och generellt för hela området. Vidare var dessutom ledararean på denna 150mm² vilket gör att 

resistansen på denna kabel redan var stor. Trots detta kunde man ändå komma ner till en mycket 

rimligare nivå genom att endast utföra ett byte till en grövre ledararea med högre resistivitet. Se 

figur 5:16. Den högsta effekten för att komma ner under 4 % för detta kabelskåp låg på ca 40kW. 

Det vill säga ca 8kW/privatkund. 

 

Figur 5:16, Byte av ledararea mellan kabelskåp och transformator för en lägre nivå av spänningsfall 

(Us). Resistiviteten beräknades utifrån att bytet gällde aluminiumledare. 

Antal kunder 90mm2 150mm2 240mm2 

5 kunder X 9,08% 5,67% 

3 kunder 7,59% 4,62% 2,89% 

3 kunder 7,78% 4,83% 3,02% 
 

Kommersiell laddstation 

Spänningsfallen för den kommersiella laddstationen var aldrig över den rekommenderade nivån 

på 4 %. Det största spänningsfallet för laddstolpen som satt längst bort från transformatorn låg 

på 1,7 % (vid standard mätning), se figur 5:17, trots en uteffekt på 40kW samt en total 

effektförbrukning på 0,8MW per timme för hela stationen. I samband med en förhöjd 

spänningsnivå från den producerade solcellsanläggningen, och en effektnivå på 2kW/h, kunde 

spänningsfallen minskas, se figur 5:18, så pass att spänningen för vissa av laddstolparna ökade 

med en högsta nivå på 20 %. Detta med en 44kW solcellsanläggning. Även med en mindre 

solcellsanläggning på ungefär halva effektförbrukningen var stödet mellan 33- och 67 % för 

laddstolparna. I samband med att effektnivån ökades reducerades dessutom stödet från 

solcellerna då förbrukningen >> produktionen. Vid 25kW, när transformatorn blev överbelastad 
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(utan solceller) kunde spänningsfallet ändå minskas ner, se figur 5:19, mellan 4-11 % samt 0-5 

% vid användning av en 44kW respektive 20kW producerande solcellsanläggning. 

 

 
Figur 5:17, Spänningsfall med respektive utan anslutande solcellsanläggningar, med en effektnivå på 

25kW och 40kW per timme och laddstolpe. 

 

 
Figur 5:18,Understöd från solenergi, angivet i procent, för spänningsfall med 1,0kW och 2,2kW 

solpaneler, med en effektförbrukning på 2kW per timme och laddstolpe. 

 

 
Figur 5:19,Understöd från solenergi, angivet i procent, för spänningsfall med 1,0kW och 2,2kW 

solpaneler, med en effektförbrukning på 25kW samt 40kW per timme och laddstolpe. 
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5.2.3 Osymmetri 

Område 1, City 

Alla kunder som var anslutna till transformatorn försörjdes en enfasig 7,4 kW last mellan 

klockan 18-19. Av totalt 51 kunder placerades det ut 17 laster/fas med hänsyn till kundernas 

placering i nätslingan. Resultatet var ett spänningsfall långt över normen, se figur 5:20. 

Kunderna som var minst drabbade var de närmast transformatorn. Dessa kunder var dessutom 

jämnare fördelade per kabelskåp, och med mindre kunder för hela slingan, vilket var en klar 

fördel när det kom till att placera ut laddboxarna jämnt mellan faserna.  

 

I och med de redan jämnt fördelade laddboxarna utfördes ytterligare simuleringar för att 

begränsa mängden osymmetri. Detta var då fokuserat på att minska mängden spänningsfall. 

Även om resultatet för spänningsfall påvisade att en större andel av det totala spänningsfallet 

var för ledaren mellan kabelskåp och transformator valdes denna metod. Anledningen var ur en 

ren realistisk synvinkel för att slippa gräva upp större sträckor för att anlägga ny ledare och då 

spänningsfallet rent matematiskt borde kunna reducera osymmetrin relativt mycket mellan 

faserna. Utbytet visade sig dock inte vara effektivt och medförde dessutom en orealistisk grov 

ledararea på 400mm². En ledare som vanligtvis transporterar större mängder el under längre 

sträckor mellan exempelvis transformatorer och dess energikälla. Utbytet kunde inte ens få 

osymmetrin under 2 % trots att spänningsfallet för den mest utsatta kunden reducerades med ca 

58 % vid full belastning, se figur 5:20. 

 

 
Figur 5:20, Osymmetri vid fullskalig 7,4kW enfas anslutning samt vid byte av kabel mellan kund och 

kabelskåp. 

 

Figur 5:21, visar spänningsobalansen för alla kunder när en enfasig 7,4kW last placerades hos 

kunden med längst, respektive kortast avstånd till transformatorn. Då lasten placerades hos 

kunden närmast transformatorn påverkades endast privatpersoner som var i samma slinga i en 

väldig liten grad. De kunder som vid denna simulering var belägna i övriga slingor blev alltså 

inte påverkade alls, vilket kan ses av den röda linjen. Mest påverkan uppträddes för kunderna 

anslutna till samma slinga som den mest avlägsna kunden när denna försörjde en 7,4kW last. 

Obalansen för dessa kunder ökade ju närmare den belastade kunden det var belägna. Som du 

kan se av den blå linjen ökade osymmetrin lika för alla kunder anslutna till ett och samma 

kabelskåp. 
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Figur 5:21, Osymmetri för alla kunder i område 1 vid anslutning av 1st 7,4kW enfasladdbox närmast 

samt längst bort från transformatorn. 

 

För att uppskatta en gränsnivå gällande antalet laddare för detta område utfördes en annan 

simulering. I detta fall placerades de enfasiga lasterna med varierande avstånd från 

transformatorn och utan att ansluta alla laster till samma kabelskåp. Orsaken var för att 

successivt fördela lasterna till bästa möjliga placering i nätet. För det kabelskåp med mest antal 

kunder anslöts endast 1 laddare. Detta för att se dess påverkan vid flera anslutna laddboxar i 

samma slinga närmare transformatorn. 

 

Resultatet medförde en gränsnivå där endast 13 av 51 kunder kunde försörja en enfasig last på 

7,4kW med observation på kunden som var ansluten till kabelskåpet med mest anslutna kunder 

längre ut i nätet. Se figur 5:22. Denna låg huruvida med en osymmetri på 2,82 %.  

 

 
Figur 5:22, osymmetri när 13 av 51 privatkunder försörjde en 7,4kW enfasig laddbox. 

Område 2, Landsbygd 

I en experimentberäkning för område 2, fick alla privatkunder driva en 7,4 kW last i en timme 

mellan klockan 18:00-19:00 under december månad när transformatorn under dygnet var som 

hårdast belastad. Laddboxarna var alla anslutna till fas 1 utan någon som helst fasfördelning för 

att få en övergripande blick över hur slingorna var dimensionerade i det aktuella området. 

Resulterande osymmetri landade då på 9,23%. 
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Udda antal kunder i kabelskåp har legat grund för större belastningar för enskilda faser precis 

som i område 1. Detta har kompenserats genom att koppla till övriga faser så noggrant som 

möjligt med hänsyn till avstånd från transformator samt antalet kunder per kabelskåp. Genom 

fasfördelning kunde därför osymmetrin reduceras ner under normgränsen med en högsta 

osymmetrinivå på 0,92 %. 

  

Vidare bör det även noteras att av de tre radialerna i område 2 hade de två med mest kunder alla 

udda antalet anslutna kunder. Detta medförde att en fas oavsett vad blev mer belastad under 

simuleringarna. Tack vare många uppdelade slingor och få kunder per kabelskåp kom denna 

extra anslutning inte till att överstiga osymmetrin oavsett till vilken fas eller slinga den anslöts 

till. Efter fasfördelning och med hänsyn till kundernas placering samt antal kunder per 

kabelskåp kunde mängden osymmetri reduceras till ett värde med god marginal under 

normgränsen, se figur 5:23 nedan.  

 

 
Figur 5:23, Osymmetri för område 2 vid fasfördelning och med 7,4kW belastning per kund.  

5.2.4 Transformatorbelastning 

Område 1, City 

Den högsta belastningen för alla simuleringar med laster på 5kW var 73,7%, vilket inträffade 

vid den första simuleringen. Vid andra och tredje simuleringen var högsta belastningen 73,6% 

av transformatorns fulla kapacitet. Detta innebär att transformatorn aldrig blev överbelastad vid 

fullskalig 5kW laddboxar vilket stämmer rent matematiskt med antalet kunder och 

transformatorns kapacitet. 

 

Med 11kW laster vid första simuleringen blev transformatorn överbelastad då fler än 66 % av 

privatkunderna anslutit sig. När alla kunder var anslutna med laddboxar vid första mätningen på 

11kW blev transformatorn överbelastad till 140,1%. Se figur 5:24. Vid andra och tredje 

simuleringen blev antal anslutna då transformatorn uppnådde full kapacitet samt den maximala 

belastningen då alla kunder var anslutna ungefär detsamma, med skillnader på ±2%. 

 

0,0% 

0,2% 

0,4% 

0,6% 

0,8% 

1,0% 

1,2% 



38 

 

 
Figur 5:24, Transformatorbelastning för laddboxar med uteffekten 5 respektive 11kW per ansluten 

kund i område 1, simulering 1.  

 

Område 2, Landsbygd 

Av alla simuleringar med 5kW laster uppstod den högsta belastningen vid 83,5 % under första 

och tredje simuleringen. Se figur 5:25. Detta är alltså 9,8 % högre än tidigare redogjorda 

simuleringar i området nära fördelningsstationen (område 1). Detta till grund av den mindre 

transformatorn. Vid den andra simuleringen var högsta belastningen 0,2 % mindre, alltså 83,3% 

av transformatorns fulla kapacitet. Inte heller i detta område 2 blev transformatorn överbelastad 

vid användande av 5kW laddboxar. 

 

Vid första simuleringen med 11kW projekterade laster blev transformatorn överbelastad då fler 

än 55 % av privatkunderna anslutit sig. Något som stämmer överens med transformatorns 

storlek på 200kVA. När alla kunder var anslutna med 11kW projekterade laster överbelastades 

transformatorn till 157,5 %. Vid andra och tredje simuleringen blev antal anslutna då 

transformatorn uppnådde full kapacitet samt den maximala belastningen då alla kunder var 

anslutna ungefär detsamma, med skillnader på ±2%. Även detta resultat sammanfaller med de 

små variationer som uppstod i området nära fördelningsstationen. 

 

 
Figur 5:25, Transformatorbelastning för laddboxar med uteffekten 5 respektive 11kW per ansluten 

kund i område 2, simulering 1.  
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Kommersiell laddstation 

 

 
Figur 5:26, Transformatorbelastningen med och utan 1,0kW & 2,2kW solpaneler med en maximal 

uteffekt på 40kW. 

 

Solcellernas produktion lyckades reducera transformatorbelastningen med 4 % och 9 % när 

transformatorbelastningen låg på 100,6 % utan solproduktion. Detta resulterade i, som kan ses i 

figur 5:26 ovan, att med solcellsproduktion kunde effekten hos varje enskild laddare ökas med 

1kW för en 20kW solcellsanläggning. Med en solcellsanläggning på 44kW kunde varje laddare 

här komma upp till 27kW istället för 25kW för att hållas på en transformatorbelastning under 

100 %. En tydligare överblick om solcellernas motverkande produktion för att reducera 

transformatorbelastningen vid ökade effektnivåer går att se i figur 5:27. 44kW 

solcellsanläggningen klarade av att producera tillräckligt med energi för att minska den 

förbrukande strömstyrkan i transformatorn mer och under en längre period än vad 20kW 

anläggningen klarade av. 

 

 
Figur 5:27, Understöd från solenergi i % för transformatorbelastning med 1,0kW & 2,2kW solpaneler 

och en ökande effekt på 0-40kW per laddstolpe.  
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5.2.5 Aktiva belastningsförluster 

Område 1, City 

Belastningsförlusterna i område 1 skiljde sig väldigt åt beroende på kundernas placering i nätet. 

Med 5kW förbrukning, se figur 5:28, låg belastningsförlusterna ca 30 % högre under en större 

del av laddningen om lasterna anslöts längre ut i nätet istället för närmare nätstationen. Störst 

skillnad var det när kunderna i nätet försörjde en 11kW laddbox, se figur 5:29. Bara genom 

simulering 2 kunde belastningsförlusterna minskas med 40 % som mest om laddboxarna 

placerades närmast transformatorn och sedan successivt längre ut i nätet.  

 

 
Figur 5:28, Aktiva belastningsförluster hos drivande transformator för varje ansluten kund i område 

1 med 5kW laddboxar. 

 

 
Figur 5:29, Aktiva belastningsförluster hos drivande transformator för varje ansluten kund i område 

1 med 11kW laddboxar. 

Område 2, Landsbygd 

I och med det allmänt långa avståndet mellan kund och nätstation i område 2 medförde i 

resultatet en mindre differens mellan simuleringarna rent generellt. 5kW laddboxar visade sig 

inte ge någon stor skillnad varken med simulering 2 eller 3. Se figur 5:30. Däremot var 

belastningsförlusterna, med fullskalig 5kW last, närmare 37 % lägre för transformatorn i 

landsbygden jämfört med den i tätort. Vid en högre fullskalig effektförbrukning (11kW/kund), 
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se figur 5:31, var differensen ännu högre jämfört med område 1. Ute på landsbygden var 

belastningsförlusterna då ca 42 % mindre. 

 

 
Figur 5:30, Aktiva belastningsförluster hos drivande transformator för varje kund i område 2 med 

5kW laddboxar. 

 

 
Figur 5:31, Aktiva belastningsförluster hos drivande transformator för mest utsatta kunden i område 

2 med 11kW laddbox. 

Kommersiell laddstation 

Vid överbelastning av transformatorn (ca 25kW/laddstolpe) låg belastningsförlusterna på 

ungefär 8,8kW utan anslutande solceller. Med en 20kW solcellsanläggning samt en förbrukande 

effekt på 25kW per laddare minskades förlusterna med ca 8,6 %. Med en producerande 

solcellsanläggning på 44kW minskades belastningsströmmen så pass att förlusterna reducerades 

ca 21 %. Se figur 5:32 nedan för att följa den ökade effektnivån hos laddstolparna med och utan 

solceller. 

 

0kW 

1kW 

2kW 

3kW 

4kW 

5kW 

6kW 

7kW 

8kW 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Simulering 1 Simulering 2 Simulering 3 

0kW 

5kW 

10kW 

15kW 

20kW 

25kW 

30kW 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Simulering 1 Simulering 2 Simulering 3 



42 

 

 
Figur 5:32, Aktiva belastningsförluster hos drivande transformator för varje ansluten kund med och 

utan 1,0kW & 2,2kW solpaneler för en ökande uteffekt 0-40kW per laddstolpe. 

 

Som kan ses i figur 5:33 var understödet från solcellerna gällande belastningsförluster till 

skillnad från transformatorbelastningen mycket bättre, även under högre effektnivåer, från 

laddstolparna. Produktionens understöd kan tyckas vara liten vid högre effektnivåer, men då det 

reducerar belastningsströmmen innebär det i en betydligt större differens på 

belastningsförlusterna. Detta då även resultatet av understödet i förlängningen varierar 

kvadratiskt i och med dess påverkan på belastningsströmmen. Resultatet innebär alltså att en låg 

solcellsproduktion kan ha en märkbar effekt på belastningsförlusterna även vid en hög 

effektförbrukning.  

 
Figur 5:33, Understöd från solenergi i % för belastningsförlusterna med 1,0kW & 2,2kW solpaneler, 

med en ökande uteffekt 0-40kW per laddstolpe.  

5.2.6 Verkningsgrad 

Via effekttriangeln för att beräkna effektfaktorn gavs värdet från alla beräkningar för hela 

studien. Dock blev resultatet orealistiskt högt med ett lägsta värde på ca 99,5 % vid full 11kW 

belastning i område 1. Trots medtagen effektfaktor för varje laddbox, samt kommersiell 
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laddstolpe, var resultatet ungefärligt detsamma. I beräkningar för verkningsgrad i detta avsnitt 

har det därför valts att låta effektfaktorn vara lika med 1 då inga lämpliga värden varit 

tillgängliga.  

 

Eftersom primärspänningen har varit densamma genom varje simulering, på grund av 

referensberäkning, ses belastningsförlusterna som konstanta vid beräkning av verkningsgraden 

för varje område. 0,7kW för område 1 och 0,4kW för område 2. 

Område 1 & 2 

I samband med den större transformatorn kunde område 1 klara av en större belastning utan att 

förlusterna i transformatorn ökade allt för mycket. Som kan ses i figur 5:34 hade båda områdena 

en verkningsgrad > 95 % när varje kund förbrukade 5kW. I relation till antalet kunder blev dock 

område 2 mycket mer utsatt när 86 % av kunderna drev en last på 11kW. Verkningsgraden 

minskade då till mindre än 90 %. Detta då inte ens effektfaktorn medtagits. När transformatorn 

belastades till sin fulla kapacitet, det vill säga 100 %, med 11kW laddboxar hade område 2 en 

verkningsgrad på 0,94 % medans i tätort landade värdet på ca 0,95 %. 

 

Figur 5:34, Verkningsgrad hos transformator i område 1 respektive 2. (n = anslutna kunder) 

(n = anslutna kunder) ɳ minimum ɳ < 90% 

5kW Område 1 98,0 % - 

5kW Område 2 96,7 % - 

11kW Område 1 87,8 % 49 ≤ n ≤ 51 

11kW Område 2 81,9 % 19 ≤ n ≤ 22 

Kommersiell laddstation 

Utan medtagen effektfaktor var verkningsgraden relativt hög även vid 40kW effektförbrukning 

från varje laddstolpe. Understödet från solcellerna verkade dock inte medföra någon större 

skillnad med hänsyn till minskade belastningsförluster samt en reducerande 

transformatorbelastning. Solcellsanläggningen på 44kW kunde höja verkningsgraden för 

transformatorn max 1 %. Detta inträffade dock när belastningen hos laddstolparna var som 

högst och då transformatorbelastningen var ca 162 %. Den högsta effekten som transformatorn 

kunde försörja låg på ca 25kW/laddstolpe. I detta fall var det maximala understödet från 

solcellerna endast 0,19 % respektive 0,42 %, se figur 5:36, från 1,0kW & 2,2kW 

solcellsanläggningarna.  

 

Från figur 5:35 och 5:36 kunde man dessutom se att verkningsgraden var lägre för en 2,2kW 

solcellsanläggning än en 1kW vid effektnivåer < 10kW/laddstolpe. Detta kan rent matematiskt 

förklaras genom att analysera formeln för att beräkna verkningsgrad, 4:1, som presenterades i 

teori. Den parameter som påverkar resultatet mest är storleken på den drivande transformatorn, 

i vårt fall 500kVA. När varje laddstolpe förbrukade 4kW och det samtidigt rådde full 

produktion från solcellsanläggningarna var belastningsförlusterna ungefär lika med noll för 

båda solcellsuppsättningarna. För 44kW anläggningen var transformatorbelastningen så låg som 

7,2 % vid 4kW/laddstolpe. Vid beräkning av nämnaren och faktorn där multipliceringen av 

transformatorbelastningen i kvadrat och belastningsförlusterna utfördes gick värdet mot noll. 

Med en lägre transformatorbelastning och en effektfaktor lika med 1 ökar betydelsen av övriga 

parametrar i ekvationen. Eftersom det förutsattes ett konstant värde hos tomgångsförlusterna, på 

grund av en oförändrad huvudspänning, är det denna parameter som kommer till att påverka 
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resultatet mest vid låga belastningsnivåer. Alltså blir verkningsgraden något lägre för den större 

solcellsanläggningen på grund av en lägre transformatorbelastning vilket ökar betydelsen hos 

tomgångsförlusterna. Baserat på detta så blir förlusterna i transformatorns övergång, från 

primärsida till sekundärsida, större med en större solcellsanläggning när effektnivån är < 

10kW/laddstolpe vid full produktion. Vidare beror den ökade verkningsgraden under högre 

effektnivåer med hjälp av solceller av det motsatta. Den högre transformatorbelastningen 

reducerar tomgångsförlusternas inverkan till den lilla graden att den kan bortses från. Den något 

reducerade transformatorbelastningen, tack vare solcellerna, leder till att de sista två variablerna 

i nämnaren ( bnPx 2
) får en ökad betydelse. För att ha en verkningsgrad nära ett i samband 

med en högre transformatorbelastning skulle denna parameter behöva gå mot noll. 

Transformatorbelastningens reducering från solcellerna under 40kW belastning, 6% respektive 

2,5%, ökas i samband med kvadreringen. Med de något minskade belastningsförlusterna 

resulterar det i att parametern ( bnPx 2
) minskar vilket i sin tur ökar verkningsgraden under 

denna tidpunkt och belastning. 

 

 
Figur 5:35, Verkningsgrad i % med och utan 1,0 & 2,2kW solcellspaneler. 

 

 
Figur 5:36, Understöd från solenergi i % för verkningsgrad med 1,0kW & 2,2kW solpaneler, med en 

ökande effekt mellan 0-40kW från laddstolpar. 
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5.2.7 Strömstyrka i kundernas serviskablar. 

Eftersom höga strömstyrkor i ledare bland annat ger upphov till större spänningsfall redogörs 

här för strömstyrkan i serviskablarna för kunderna i område 1 och 2.  

Område 1, City 

Vid normal belastning utan laddboxar var strömstyrkan för den matande transformatorn 158A. 

För varje 5kW ansluten laddbox steg strömstyrkan med ca 6-8A beroende på kundplacering. 

Med 11kW laddboxar anslutna till nätet ökade strömstyrkan i transformatorn med ca 14-20A 

per laddbox. Detta höjde dessutom strömstyrkan med ca 260 %, respektive 110 % (5kW) för 

varje kund, jämfört med strömnivån utan laddboxar. Se figur 5:37 nedan för en mer grafisk 

förståelse.  

 
Figur 5:37, Ström i ledare för varje kund i område 1 (Simulering 1). 

 

Område 2, Landsbygd  

Vid normalt belastad transformator, det vill säga utan anslutna privata laddboxar, var 

strömstyrkan 87,4A för nätstationen. För varje 5kW laddbox som anslutits till nätet ökade 

strömstyrkan i transformatorn med ca 6-10A beroende på kundplacering. Se figur 5:38. Vid 

11kW laddboxar ökade strömstyrkan med 17-24A för varje anslutet hushåll.  

 

 
Figur 5:38, Ström i ledare för varje kund i område 2 (Simulering 1). 
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6. Analys 
 

Nedan följer de analyser och reflektioner jag för utifrån resultatet av studien. 

6.1 Hur väl är ett lokalt lågspänningsnät dimensionerat för 

kommersiella laddstationer i tätort och på vilket sätt bör detta 

expanderas för framtiden? 

Utifrån den mätning som genomförts vid den kommersiella laddstationen gjordes en specifik 

observation som kommer ligga som grund för denna analys. Då större delen av antalet 

laddtillfällen sammanföll med en effekttopp på 40-50kW inom 5 min är det högst osannolikt att 

alla dessa hade lika laddade batterier vid anslutning. Det är därför rimligt att tänka sig att tiden 

fram till effekttoppen i mycket liten utsträckning beror på hur laddat batteriet är vid anslutning. 

 

Vidare bör det dessutom klargöras att trots att storleken för den simulerade transformatorn var 

för liten för att driva 20 laddstolpar med en maximal uteffekt på 40kW, är transformatorns 

storlek fullt tillräcklig. Detta var såklart under förutsättningen att det råder en konstant effekt på 

40kW/laddstolpe under en hel timme. Jag vill i studien inte uppmana eller rekommendera 

anslutning till transformatorer som inte klarar full belastning från varje laddstolpe. Snarare vill 

jag upplysa om sannolikheten att maximal uteffekt tas från varje enskild laddstolpe samtidigt.  

Baserat på mätningen som visat dagens användning av Teslastationen är det högst orimligt att 

detta skulle ske. Man kan också tänka sig att det ur en användningssynpunkt skulle vara mer 

lämpligt att vid en expansion bygga en liknande station vid en annan plats i Karlstads elnät än 

att bygga ut Teslastationen på Våxnäs, för att på så sätt öka tillgängligheten. 

 

Vid simuleringen låg spänningen vid märkdrift mellan 227-229V/stolpe som är, trots 

överbelastningen, en väldigt hög spänningsnivå. En följd av detta är en mindre andel ström av 

den uttagna effekten från laddstolparna. Den lägre strömstyrkan borde även höja 

förutsättningarna, rent matematiskt, för en högre effektfaktor. Vidare var valet att låta varje 

laddstolpe vara direkt ansluten till transformatorn med en aluminiumledare på 50mm² en klar 

fördel. Något som resulterade i att laddstolparna inte blev direkt påverkade av varandra som vid 

radiell anslutning som resulterade i en stabil energiöverföring. Detta kan styrkas med att 

spänningsfallet låg maximalt på 1,01 % och belastningsförlusterna på 8,8kW vid full 

transformatorbelastning. 

 

Baserat på belastningsförlusterna och transformatorbelastningen såg även verkningsgraden ut 

att leverera höga värden. Under märkdrift låg andelen nyttjande inkommande effekt på 98 %. 

Ett värde snarlikt det under tomgång. Den relativt lilla belastningsströmmen var en klar fördel 

för att bibehålla detta resultat. Baserat endast för att hålla verkningsgraden så hög som möjligt 

skulle den reaktiva effekten i anläggningen behöva stå för 60 % av den skenbara effekten för att 

värdet, rent matematiskt, skulle minska med endast en procent. Då reaktiv effektkompensering 

används för att hålla den nyttjande effekten i elnäten så hög som möjligt är detta inte något som 

borde kunna inträffa i dagens elnät. Dessutom så visade sig effektfaktorn vid Tesla mätningen 

att vid ett laddningstillfälle endast vara som lägst 0,97. Man bör dock ha i åtanke att spänningen 

på sekundärsidan för Teslastationen var 100V högre än 500kVA transformatorn som 

simuleringarna har utgåtts ifrån. Den högre spänningsnivån ökar förutsättningarna för att ha en 

högre effektfaktor. Därför bör man inte ta dessa värden som en pålitlig referensram för 



47 

 

beräkning av den simulerade transformatorns verkningsgrad. För att öka verkningsgraden ännu 

mer skulle transformatorns storlek behöva öka eller belastningsförlusterna reduceras ytterligare. 

Vid val av transformator med syftet att driva en laddstation bör hänsyn tas till transformatorns 

tomgångsström för att minimera onödiga kostnader och miljöpåverkan genom outnyttjad 

elenergi. 

 

En annan aspekt som skulle kunna påverka liknande anläggningar negativt är om nätstationen är 

placerad långt bort från en fördelningsstation och laddstolparna är utspridda med långa avstånd 

till transformatorn. Spänningsfall orsakade av ökade strömvärden i ledare, för låga 

spänningsnivåer och sämre verkningsgrad är bara några av de parametrar som skulle kunna 

påverkas. Den simulerade anläggningen var placerad med väldigt bra förhållanden gällande 

placering från fördelningsstation och avstånd mellan laddstolparna. En stor orsak till detta var 

på grund av en separat parkeringsyta med kort avstånd till en eget försörjande transformator. 

6.2 Till vilken grad kan solenergi användas som energiförsörjning till 

kommersiella laddstolpar för elbilar? 

Denna studie har baserats på konstanta förhållanden gällande solcellsproduktion samt uteffekt 

från laddstolparna. De konstanta värden som använts för solcellsproduktionen har varit de 

maximala, vilket kan vara viktigt att poängtera då detta inte till fulla överensstämmer med 

verkligheten. Baserat på teorin bör spänningsnivån i lågspänningsnätet ligga på ±10% av den 

nominella spänningen, det vill säga mellan 207 och 253 Volt. Detta naturliga utrymme fyller en 

bra funktion då det, som tidigare nämnt i avsnittet för teori, tillåter spänningshöjningar vid 

exempelvis mikroproduktionsanläggningar. Denna studie visade dock att stora höjningar kräver 

betydligt större solcellsanläggningar än vad som simulerats med i detta arbete. Resultatet för 

denna studie visade att spänningen som följd av solcellsproduktionen maximalt höjdes med 1 

volt per fas mellan laddstolparna när transformatorn låg obelastad. Då solcellsproduktionen 

utgjorde en mycket liten del i relation till effektkonsumtionen innebar understödet inte en stor 

minskning av spänningsfallen. Spänningsfallen reducerades med ca 4 % respektive 8 % per fas, 

vid en 44kW och 20kW solcellsanläggning då uteffekten var 25kW per laddstolpe. För att 

spänningsfallen ska kunna sänkas från kritiska 4 % till 3 % behöver understödet från solcellerna 

vara 25 %, vilket endast uppstod för enskilda laddstolpar när effektkonsumtionen från varje 

laddare låg under 6kW. Eftersom avstånden mellan laddstolparna och transformatorn var som 

längst 30 meter, samt att ledarna var direkt anslutna med stor ledararea är spänningsfallen på 

den simulerade laddstationen redan på en låg nivå. Därav spelar solcellsproduktionen en mindre 

betydande roll. Vid stationer med längre avstånd mellan laddstolpar och transformator, 

alternativt vid seriekopplade laddstolpar kan solceller tänkas fylla en större funktion för att 

minska spänningsfall. Detsamma kan tänkas gälla i ett lågspänningsnät för privatkunder, till 

exempel som följd av den lägre effektnivån. 

 

De parametrar som däremot utgjorde en större positiv påverkan av solcellsproduktionen var 

transformatorbelastningen och belastningsförlusterna. Detta kan tänkas öka livslängden hos 

transformatorer och kablar som får en reducerad strömstyrka som vidare leder till mindre 

förluster i transformatorn och en mindre värmeproduktion i anläggningen. Vid lätt 

överbelastning av transformatorn (utan anslutande solceller), vid 25kW konstant effekt per 

laddare, kunde belastningsförlusterna minskas med 9 % och 17 % från en 20kW respektive 

44kW solcellsanläggning. En reducerad huvudström i transformatorn ger en större möjlighet för 

att kunna försörja flera kunder alternativt kunna ge ut högre effektnivåer under laddning. 
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För att solceller ska kunna producera en större del av energin behöver verkningsgraden öka 

drastiskt, alternativt storleken på solcellerna, eller någon form av lagringskälla i form av batteri 

då solen inte skiner. Den ökade samhällsstressen ställer krav på en teknikutveckling som leder 

till snabbare laddningar. Om batterier för att lagra solcellsenergi skall användas i framtiden 

behöver dessa i och med stor effektförbrukning från laddstolpar vara av större karaktär. 

Kostnaden för dessa batterier kan inte enbart beräknas vid inköp utan också underhåll för 

elnätets distributör. Även om transformatorbelastningen, med hjälp av den motverkande 

produktionen från solcellerna minskades, skulle det nog inte det vara möjligt att installera en 

mindre transformator. Orsaken till detta har med begränsade antalet soltimmar under höst och 

vinter halvåret. Eftersom solenergin dessutom är oregelbunden finns det inga underlag för att 

reducera transformatorns storlek. Det som i så fall skulle kunna reducera kostnaden i detta fall 

är den faktiska produktionen från solcellsanläggningarna. Vid lägre effektnivåer, som reducerar 

transformatorbelastningen, ökar tomgångsförlusternas betydelse. För att verkningsgraden skall 

öka, enligt denna studie, behöver uteffekten vara ca 5 gånger så stor som produktionen för 

2,2kW solceller. Vidare var understödet väldigt begränsat vid maxbelastning, och ökade som 

mest vid högre högre effektnivåer. Dock kan andra parametrar påverka förlusterna i 

transformator och utrustning vid en sådan överbelastning. Därför är denna del av resultatet av 

mindre vikt då det inte är önskvärt att hålla en sådan hög belastning, och man bör istället 

fokusera på hur mycket solcellerna kan bidra med vid märkdrift. Det vill säga när 

transformatorbelastningen är som mest 100 %. 

 

Beräknat på de solceller som finns tillgängliga på marknaden idag kan dess storlek bli ett 

problem om man önskar att dessa ska stå för en större del av laddstationens elförsörjning. I 

avsnittet för bakgrund presenterades att storleken på en 2,2kW solpanel med kisel, anpassad för 

elbilsladdning och med en verkningsgrad på ca 16,5 %, motsvarar en yta på närmare 14m². Om 

man önskar försörja en laddningsstation med en maximal effektkapacitet på 40kW/laddning 

skulle storleken, om man utgår från 7m²/kW, bli 140m²/stolpe endast för att kunna försörja 

hälften av den maximala effektnivån vid full produktion. Dessutom kräver detta att 

verkningsgraden hos växellikritarna är höga.  

 

Intresset för solceller, och därmed utvecklingen, ökar mer och mer för varje år. Istället för att 

enbart öka verkningsgraden med olika material kan utvecklingen också tänkas leda till 

exempelvis en högre tidsmässig effektivitet från det att solcellerna belyses till det att energin 

producerats. 

6.3 Hur påverkas ett lokalt lågspänningsnät av en ökad användning 

av hemladdare för elbilar? 

Att läsa av studiens resultat skulle det lokala lågspänningsnät som studerats i denna studie inte 

klara att försörja en markant ökad användning av hemladdare för elbilar. Trots att en del av 

simuleringarna visade på en överbelastad transformator är detta inte troligt att ske i 

verkligheten. Utifrån mätningen var det tydligt att högsta effektförbrukning nås efter olika lång 

tid utan direkt samband med till vilken grad batteriet är laddat vid anslutning. Detta, i 

kombination med en icke konstant förbrukning vid laddning, innebär att transformatorn skulle 

klara av en mycket stor expansion av hemladdare för elbilar utan att bli överbelastad. Det var 

alltså i första hand inte transformatorns storlek som var begränsande utan snarare uppkomsten 

av spänningsfall. Även verkningsgraden bibehölls på en hög nivå trots höga effektnivåer upp till 
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100 %. Vid en ökad användning av hemladdare för elbilar kan det dock vara av värde att vidare 

undersöka belastningsförlusterna, som tillsammans med transformatorbelastningen sänkte 

verkningsgraden med 5 % respektive 6 % i område 1 respektive område 2. Vid en framtida 

utveckling av elnätet kan det därför vara aktuellt att undersöka möjligheterna med 

transformatorer som är mer resistenta, det vill säga ger mindre förluster, vid höga effektnivåer. 

 

Som presenterat i avsnittet för resultat uppstod spänningsfall redan då 8 % av kunderna 

försörjde en 11kW laddbox i område 1, simulering 1. Vid 5kW laster uppstod spänningsfall vid 

47 % vid samma simulering i område 1. I område 2 var värdena något högre då spänningsfall 

uppstod vid 50 % under en av simuleringarna med 5kW laster och vid 23 % under en annan 

simulering med 11kW laster. Dessa värden kan tyckas höga då sannolikheten att exempelvis 50 

% av kunderna, motsvarande 11 hushåll i landsbygd, skaffar elbil är mycket låg. Däremot är 

resultatet viktigare i tätorten där elbil dels är mer förekommande men man kan också tänka sig 

att populariteten ökar klustervis i olika områden och en nivå på 8 %, motsvarande 4-5 kunder, 

är inte otänkbart. I dessa fall skulle ledare med större areor mellan transformator och kabelskåp 

exempelvis utgöra en lämplig uppdimensionering. Även om beräkningarna ledde till att värdet 

för spänningsfallet i område 2 och radial två inte höll sig under 4 % får man dock som tidigare 

nämnt ha i åtanke att de simulerade värdena råder konstant effekt. På grund av detta och 

eftersom endast ca 10 % av det totala spänningsfallet sammanföll mellan kund och kabelskåp är 

värdet relativt stabilt. Det kan också vara hjälpsamt att dela upp nätet i fler slingor för att 

minska belastningen längst ut i nätet. Vid anslutning av enfasiga laster visade studiens resultat 

snabbt på fler fördelar med uppdelade slingor då område 2 hade färre kunder per slinga än i 

område 1. I område 2 som låg längre bort från fördelningsstationen och som dessutom hade 

större ledaravstånd från nätstation till kund uppkom aldrig några osymmetrivärden över 2 % vid 

fasbalansering. Område 1 uppmätte fortare höga osymmetrivärden då ett högre antal kunder i 

kombination med fler kunder per slinga resulterade i att inte ens 26 % av alla kunder klarade av 

att försörja en 7,4kW last. Resultatet påvisade även att byte till grövre ledararea kunde 

underlätta för att bibehålla en lägre mängd osymmetri. Simuleringarna visade dock att ett sådant 

utbyte inte var till förmån mellan kabelskåpen och kunderna då ledararean steg till att bli 

orealistiskt stor samt att resultatet inte var tillfredsställande. 

 

På landsbygden är en stor ökning av elbilsanvändningen inte trolig inom en snar framtid, men 

istället kan färre kunder skapa en större negativ påverkan på nätet. Detta, då nätet redan idag 

som följd av långa avstånd från fördelningsstationen erhåller lägre spänningsnivåer för 

transformatorernas sekundärsida. De låga spänningsnivåerna innebär att spänningsfall blir mer 

påtagliga i landsbygd i jämförelse med i tätort där normalvärdet på spänningsnivån är högre. 

Den lägre primärspänningen i transformatorn ute på landsbygden visade sig dessutom ha stor 

påverkan i hur den bibehöll spänningen enligt spänningsregulationerna på sekundärsidan. 

Eftersom matningsspänningen hos transformatorn i område 2, landsbygden, var ca 400 Volt 

lägre i jämförelse mot den i område 1 samt i likhet med Ohms lag, för att få samma effektnivå 

hos varje kund, höjs strömnivån speciellt för de mest avlägsna kunderna i nätet. Då avstånden 

från transformatorn var generellt längre var det därför inte överraskande att strömnivån för 

kunderna i landsbygden var något högre än de i tätort, detta i samband med spänningsfall. Som 

tidigare nämnt i avsnittet teori kan underspänning orsaka skador på elektrisk utrustning genom 

exempelvis reducerad livslängd och funktion från den ökade värmeproduktionen som följd av 

en högre andel ström. Resultatet av denna studie visade på att spänningen förblev på en god 

nivå trots höga effektvärden från laddbox och borde inte orsaka sådana skador. Trots att 
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spänningen i vissa fall underskred 207V nåddes aldrig så pass låga nivåer att skador på elektrisk 

utrustning borde kunna ske då detta kräver betydligt lägre värden. En integrerad 

spänningsomkopplare i transformatorn kan dock vara till hjälp då den bidrar till att höja 

spänningsnivån på sekundärsidan, vilket skulle förbättra spänningsnivåer för de kunder längst ut 

i näten som idag är mer utsatta. 

 

I teorin kring spänningsfall klargjordes att den uppkommande strömmen i ledarna medför 

spänningsfall vilket tycks stämma överens med resultatet för vartdera området. Kunderna med 

högst uppkommande strömvärde i ledaren var även kunderna med störst spänningsfall genom 

hela studien och vice versa för hushållen med lägst strömstyrka. Detta gällde även vid normal 

förbrukning och för de simulerade effektnivåerna från laddboxarna. De kunder med högst 

uppkommande strömvärde var vidare anslutna till kabelskåpen som försörjde mest antal 

privatpersoner. Andelen spänning till den givna uteffekten från laddstolparna var då lägst för 

dessa anslutningspunkter som då kompenserades med en högre strömstyrka mellan varje fas och 

som i sin tur gav upphov till större spänningsfall. Detta i kombination med generellt längre 

avstånd mellan förbrukningspunkt och strömkälla skulle därför tänkas vara en lämplig 

förklaring till utseendet för de bägge områdena.  
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7. Slutsatser 

Under detta avsnitt dras de slutsatser som genom studiens resultat och analys besvarar de frågor 

som legat till grund för studien. 

7.1 Hur väl är ett lokalt lågspänningsnät dimensionerat för 

kommersiella laddstationer i tätort och på vilket sätt bör detta 

expanderas för framtiden? 

Det lokalnät jag studerat via mätning och simuleringsmiljö av kommersiella laddstationer ser ut 

att klara av dagens användning av elbilsladdning utifrån de kvalitetsparametrar som medtagits i 

denna studie. Med grund i att Teslastationen endast försörjde en bil åt gången och 

transformatorn som mest belastades till 10 % av sin fulla kapacitet drar jag slutsatsen att den 

kommersiella laddstationen i Karlstad är bra dimensionerad för troligtvis flera år framöver. 

Eftersom många billaddare i Sverige är placerade utspritt på exempelvis varuhus eller 

parkeringsplatser kan man tänka sig att dessa är mer utsatta som följd av exempelvis avstånd till 

transformator. Jag vill därför rekommendera fler kommuner att ha Karlstads exempel i åtanke 

då denna station är dimensionerad för att klara framtida expansion vid en ökad användning av 

elbilar. Av det som studerats i denna studie, från både teori och resultat, kan man nämna vissa 

parametrar som Karlstads El och Stadsnät arbetat väl med, exempelvis: 

 Transformatorstorlek och dess placering i förhållande till fördelningsstationen 

 Egenförsörjande transformator till laddstolparna 

 Kort avstånd mellan laddstolpar och transformator 

 

Som flöjd av högre effektnivåer då laddstolparna inte endast bli fler utan troligen även mer 

avancerade kan elnät runt om i Sverige bli tvungna att inverstera i ännu större transformatorer. 

Dessutom skulle man med fördel kunna stadsplanera så att parkeringsytor med laddare för 

elbilar inte får en allt för stora spridningar gällande avstånd gentemot varandra. En annan fördel 

skulle vara att med hänsyn till laddstolparnas placering se till så att anslutningen inte blir radiell 

utan förslagsvis parallell eller direktansluten till transformatorn. Som följd av de kostnader som 

detta kommer innebära är det klokt att redan nu expandera eller förbereda för en framtida 

användning av elbilar. 

7.2 Till vilken grad kan solenergi användas som energiförsörjning till 

kommersiella laddstolpar för elbilar? 

Enligt resultatet för denna studie och storleksvalet för solcellspanelerna kan man med lokala 

solceller försörja en laddstation i första hand som stöd. Någon form av huvudsaklig 

energiförsörjning måste ändå vara tillgänglig, vilket gäller speciellt under det första 

laddningsförloppet där den högsta effektnivån nås. Studien visade att en full försörjning från 

solceller visserligen skulle vara möjlig, dock under orealistiskt låga effektnivåer alternativt med 

ofantligt stora solcellspaneler. Trots att solenergi till en mycket liten grad kan användas som 

energiförsörjning till kommersiella laddstolpar fyller understödet från solcellerna ändå en viktig 

funktion och visade sig påverka flera elkvalitetsparametrar positivt. Detta gällde dock inte 

kortslutningseffekten som förblev densamma. 

 

Under högre effektnivåer från laddstolparna hade understödet från solcellerna en betydande roll 

i minskningen av belastningsförluster och transformatorbelastning. Produktionens understöd 

kan i sig själv tyckas vara liten vid höga effektnivåer, men då det reducerar 
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belastningsströmmen innebär det i en betydligt större differens på belastningsförlusterna. Detta 

då även resultatet av understödet i förlängningen varierar kvadratiskt i och med dess påverkan 

på belastningsströmmen. Resultatet innebär alltså att en låg solcellsproduktion kan ha en 

märkbar effekt på belastningsförlusterna även vid en hög effektförbrukning. I och med stora 

förluster då stora solcellspaneler används lokalt, på grund av en lägre verkningsgrad, 

rekommenderar jag att solceller används som mikroproduktionsanläggning vid laddstationer 

endast där laddning sker mer frekvent då solcellsproduktionen är som högst. 

7.3 Hur påverkas ett lokalt lågspänningsnät av en ökad användning 

av hemladdare för elbilar? 

De lokala områden i nätet som utgjort studieobjekt för denna undersökning påverkades i olika 

hög grad av en ökad användning av hemladdare för elbilar. I landsbygd uppstod framför allt 

problem med spänningsfall. Detsamma gällde i tätort men där observerades också stora problem 

med osymmetri vid en ökad mängd hemmaladdare för elbilar. Anledningen till skillnaden 

mellan områdena ligger främst i hur de är uppdelade i slingor, där man i tätort har fler kunder 

per slinga. För anslutning av enfasiga laster rekommenderas därför starkt fler uppdelade slingor, 

specifikt långt ut i nätet. Detta skulle reducera osymmetrin i hög grad samt minska påverkan 

från övriga kunder vid fler enfasiga anslutningar. Studien visade också på att något grövre 

ledararea förbättrar potentialen för lägre nivåer av osymmetri vilket också borde appliceras 

mellan transformator och kabelskåp för att reducera spänningsfall. 

 

Transformatorstorleken för både område 1 och 2 kommer vara tillräcklig för en lång tid 

framöver som följd av att laddsessioners karaktär inte ter sig konstant. Detta innebär att en stor 

del av nätets kunder kan använda hemladdare för elbilar samtidigt utan att överbelasta 

transformatorn då varje hushålls laddare högst sannolikt når maximal effektnivå vid olika 

tillfällen. Vid en ökad användning av hemladdare för elbilar är det alltså inte främst 

transformatorns storlek som bör utvecklas, utan snarare andra parametrar. En av de 

förbättringspunkter som förespråkas efter denna undersökning är att välja transformatorer som 

är mer resistenta, det vill säga ger mindre förluster, vid höga effektnivåer. Detta för att öka 

verkningsgraden på nätets transformatorer genom minskade förluster i energiöverföringen för 

primär till sekundärsida.  

 

Som följd av de eventuella problem som kan tänkas uppstå vid en ökad elförbrukning skulle jag 

rekommendera elföretag att undersöka möjligheten att föra statistik över antalet kunder med 

privata elbilsladdare. Detta för att snabbt kunna följa trenden och vidta lämpliga åtgärder 

huruvida nätet skulle behöva dimensioneras om.  
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8. Diskussion 

Arbetet för denna studie har gått bra och jag har fått en övergripande förståelse om hur ett 

lokalnät är uppbyggt. Jag upplevde resultatet av studien som positiv då den visade på inte enbart 

bra värden utan också att Karlstad i stor mån är redo för en elbilsexpansion. Om jag skulle 

genomföra studien igen skulle jag göra många saker likadant. Exempelvis är jag nöjd med de tre 

simuleringarna som gav ett bra utslag. Detsamma gäller mätningen som inledningsvis gav en 

mycket bra förståelse för hur laddsessionerna fungerar. Det finns än dock några punkter som jag 

skulle försöka göra annorlunda. Bland annat hade det varit önskvärt att kunna simulera med 

icke-konstanta laddsessioner som i större grad liknar det verkliga laddningsförloppet. Jag skulle 

också välja att avgränsa studien i ett tidigare skede då de nu skett successivt under arbetets gång 

vilket innebar en del onödig arbete. 

 

Vid framtida studier rekommenderar jag att fokus läggs på olika spetsområden, vilket diskuteras 

vidare under nästa avsnitt. 

8.1 Framtida studier 

Denna studie utfördes med syftet att kartlägga hur ett lokalt elnät påverkas av en ökad 

användning elbilar. Den har därför i sin karaktär blivit övergripande och av framtida studier 

hoppas jag att se mer djuplodande forskning som kan hjälpa elnätsföretagen ytterligare vid 

framtida dimensionering av lokalnät. 

 

I min studie valde jag att utgå från två områden som följd av deras olikheter. Detta gav en bred 

bild och i framtida studier hade det troligen vara givande att inrikta sig mer specifikt på 

områden med olika problem, för att kartlägga möjliga åtgärder. Ett exempel skulle vara att 

undersöka möjligheterna för mikroproduktionsanläggningar med att minska spänningsfall i 

utsatta områden där privata elbilsladdare kan komma till att användas, alternativt för- och 

nackdelar vid utbyte av ledare mellan transformatorn och kabelskåpen. En annan möjlighet 

skulle vara att undersöka områden som redan är belastade med elbilsladdare för privat bruk.  

Resultatet av denna studie visade att Karlstads el- och stadsnät arbetat väl med att dimensionera 

Teslastationen för dagens och kommande års elbilsbruk utifrån de parametrar som studerats. 

Denna väldimensionering innebar att min studie visade på bra aspekter och därmed hade 

svårigheter att belysa faktiska svårigheter, utan snarare möjliga problem. Det skulle därmed 

också vara intressant att utföra studier som utreder hur avståndet till transformatorn påverkar 

spänningsnivån vid höga effekter i laddstolpar för kommersiellt bruk. 
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