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Introduktion 

Hur kommer vi att ladda upp eller ladda ur våra elbilar och andra elektrifierade fordon i 

framtiden? Hur påverkas elnätet av laddningen och hur kan olika aktörer samarbeta för 

att laddningen ska genomföras på ett bra sätt? Vilka är för- och nackdelarna med olika 

sätt att ladda våra fordon? Detta är bara några av de frågor som diskuterades i online-

intervjuer under slutet av 2021. Denna text är baserad på intervjuerna med sju personer 

från ett flertal centrala aktörer som arbetar med elektrifieringen inom svensk 

fordonsindustri med erfarenhet och expertis inom laddning, elfordon eller 

laddningsinfrastruktur. Här presenteras en sammanställning av intervjuerna och en 

tolkning av svaren som helhet.  

Arbetsroller bland de intervjuade 

Vilken arbetsroll och bakgrund de intervjuade har varierar, såsom projektledare, 

disputerad, konsult, strateg eller linjechef. Intresset för elfordon och vägen till det jobb 

de har idag kan ha gått i olika banor. Några personer har arbetat såväl nationellt som 

internationellt inom närliggande områden. Någon har studerat på Chalmers och någon på 

Uppsala universitet. Några av de intervjuade arbetar med laddningsfrågor vid en 

avdelning för forskning och utveckling (FoU). Flera har en bakgrund inom elektroteknik 

eller energisystem, och kan tidigare ha jobbat på andra stora företag med expertis inom 

elsystem.  

Laddningsstrategier för elfordon är ett aktuellt område 

Det råder ingen tvekan om att det händer mycket på området laddning av elfordon. 

Företag som utvecklar elfordonen arbetar med framtidens mobilitetslösningar och att 

möjliggöra god laddning. Vissa fordonsföretag ställer helt om till att alla deras 

nyproducerade fordon kommer vara eldrivna i framtiden, vilket leder till ett behov av 

tillgänglig laddningsinfrastruktur i samhället. I framtiden kanske bilen inte enbart 

används för transport utan kan bli ett nytt slags vardagsrum. Elbilarna kan alltså bidra 

med mer utav en upplevelse. Laddningsstrategier undersöks även från elnätssidan, där 

arbetet för framtidens laddning rör frågor såsom om standardisering av laddning, 

batterilagring, styrning av laddning och induktiv laddning. Olika aktörer arbetar ofta med 

olika delar av elfordonsladdningen. Exempelvis fordonsföretagen designar inte alltid 

själva laddstolparna, utan den utvecklingen kan ske i ett annat företag. 

Elektrifieringen av andra typer av fordon än bilar är också pågående, såsom 

elektrifieringen av maskiner i gruvor, skogsmaskiner och båtar, eller elektrifieringen av 

lastbilar. Laddningen kan därmed ske i andra miljöer än i stadsmiljön. 

Laddningsstrategier och utveckling för lastbilar kan bli föregångare för laddning av andra 

typer av elfordon, såsom framtida laddning av ett elektrifierat flyg. Det arbetas såväl med 

lösningar som är relevanta idag, som mot lösningar som kan vara intressanta i framtiden, 

och kunderna finns i vissa fall både i Sverige och utomlands. 
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Innovativa laddningsstrategier under utveckling 

Det finns olika sätt att ladda ett elfordon där laddning med kabel är vanligast. Det arbetas 

med såväl AC- som DC-laddning, för hemmet eller ute i samhället, där DC-laddning ofta 

benämns som snabbladdning. Apropå att ladda just snabbt så påpekas att det finns ett mål 

inom marknaden att öka effekten på laddningen och att därmed öka hastigheten för 

laddningen, vilket kan ses som mål att höja, nå, eller ”jaga”, specifika siffervärden för 

elfordon i konkurrensen om kunderna. Olika laddningssystem används idag globalt. Det 

innebär att laddning av elfordonet ska fungera oavsett var i världen som fordonet används. 

Detta relaterar även till behovet av att ha god standardisering för laddning. En 

framtidsspaning är att robotiserad laddning kan komma att bli användbart. 

Andra alternativ är exempelvis att byta ut ett urladdat batteri eller att ladda induktivt 

(wireless/sladdlöst), exempelvis dynamiskt då fordonet är i rörelse på en elväg, eller 

statiskt då fordonet står still på en specifik parkeringsplats med induktiv laddning. Att 

mycket är nytt inom laddningsområdet innebär att samarbete kan ske mellan företag och 

andra aktörer på forsknings- och utvecklingsfronten. Aktörer arbetar även med att 

kundupplevelsen ska vara så bra som möjligt, och att kunderna på ett enkelt sätt ska kunna 

ladda exempelvis med hjälp av en app. Arbetet med framtidens laddningsstrategier 

innebär såväl praktiskt som strategiskt arbete. Mål kan vara att optimera laddningen. 

Helheten kan på många sätt ses som en kapplöpning för teknikutvecklingen inom 

elektrifieringen av fordon, utvecklingen av laddningsinfrastruktur och att bidra till en 

genomgående god kundupplevelse.  

I vissa fall kan det vara intressant att flytta laddningsutrustningen från en plats till en 

annan, såsom vid laddning av arbetsmaskiner för gruvor eller i skogsmiljöer. En 

byggplats kan exempelvis behöva el till olika eldrivna maskiner enbart under själva 

byggprocessen. Laddningen av maskiner för stora byggprojekt kan vara mycket viktig att 

överse. Om laddningen, exempelvis nattetid, inte genomförs enligt plan kan elmaskinerna 

och hela bygget stå stilla dagen därpå, vilket kan kosta bygget mycket tid och pengar. 

Olika lokala effekt- eller nätbegränsningar kan påverka elektrifieringen av vissa 

arbetsplatser eller möjligheten till snabbladdning. Några olika laddningsalternativ kan 

vara privat hemmaladdning med låg hastighet över natten, begränsad men publik laddning 

såsom med högre effekter inom ett specifikt område och publik laddning där fordonet 

laddas längs vägen. Det finns en förväntan om att antalet laddplatser kommer öka inom 

de kommande åren. Interaktiva kartor har tagits fram som visar var i exempelvis Europa 

som det skulle kunna finnas potential för mer laddningsinfrastruktur, baserat på bland 

annat var dieselfordon vanligtvis brukar stanna. I framtiden kan man även undersöka hur 

fritidsbåtar rör sig och var framtida elbåtar skulle behöva laddas.  

Framtidens laddning av elfordon – tankar om var vi är om 

fem år 

På fem års sikt kommer vi kanske inte ha radikalt förändrade sätt att ladda elfordonen, 

utan snarare mer av samma laddningssätt. Hur laddningen ser ut kan bero på vilken 



UPPSALA UNIVERSITET LADDNING AV ELFORDON IDAG OCH 
IMORGON 

5 

marknad vi tittar på, såsom nationellt eller internationellt. Här framtidsspanas att 

exempelvis hemmaladdning kan bli stort i Sverige, medan vissa andra länder kan få mer 

av DC-laddning. Det finns även för- och nackdelar med olika laddningsstrategier av 

elfordon beroende på hur man bor. Möjligheten till hemmaladdning med AC påverkas av 

huruvida man bor i en villa eller lägenhet. De som har en villa kanske även kopplar 

samman hela elsystemet på ett mer integrerat sätt, med egen elproduktion med solceller 

och batterilager.  

En nackdel med elfordon är att det idag ofta tar längre tid att ladda dessa än att tanka 

traditionella fordon. Utifrån en framtidsspaning på fem års sikt kan laddningens hastighet 

vara intressant, såsom att hemmaladdningen kan upplevas för långsam och att 

fordonsägaren kanske vill ladda på högre effekt vid längre resor för att det inte ska ta för 

lång tid att ladda. För DC-laddning kan man i framtiden spå högre effekter för snabbare 

laddning, men det finns frågetecken om det verkligen behövs för laddning av privata 

fordon. Inom de närmaste åren kommer tung trafik elektrifieras i högre utsträckning, med 

tunga batterier, och det kommer då att finnas standarder för detta. De högre 

effektstandarderna kan möjligen användas även för andra fordon än bilar och lastbilar, 

såsom för båtar och elflyg. Även andra fordonsanvändare, såsom racingsportvärlden, kan 

utveckla elektrifieringen av fordon. Positiva aspekter och fördelar med eldrift, såsom 

förbättrat ljud och minskade utsläpp, kan bidra till en ökad elektrifiering.  

I framtiden kan enklare betalningslösningar väntas för publik laddning. Kostnader och 

kundnöjdheten kommer påverka laddningen. Om kundnöjdheten skulle minska för 

laddning med kabel, av någon anledning, kan det i sin tur bidra till att andra 

laddningslösningar blir större, såsom trådlös laddning. Laddningen kan även styras 

framåt, och i vissa fall kan man vilja dra ner effekten under laddningstiden. Utöver 

laddning med kabel kan trådlös induktiv laddning eventuellt vara ett alternativ om fem 

år, särskilt i mindre skala. Det kan vara något lägre sannolikhet att vi kommer använda 

oss av batteribyten inom de närmaste åren. För alla olika laddningssätt kan man se såväl 

för- som nackdelar. Olika laddningslösningar skulle kunna vara särskilt aktuella och 

fördelaktiga för vissa fordonsslag, såsom laddning av elbussar vid hållplatserna eller 

högeffektladdning för tunga fordon.  

Framtidens laddning av elfordon – tankar om var vi om 15 år 

När vi blickar ännu längre fram, såsom 10 till 15 år framåt, kan det bli en större spridning 

av laddningsmöjligheterna för elfordon. Utöver den laddningen med kabel kan även 

elvägar med induktiv laddning bli aktuellt. En nackdel med detta är dock en förväntad 

dyrare infrastruktur som kräver uppgrävning av vägar. Även en större spridning väntas 

avseende driften av fordonen som finns på vägarna såsom fler större elfordon med 

batterier, fordon med bränsleceller, vätgas, biobränslen eller olika slags hybrider. En 

större spridning väntas även bland olika typer och användningsområden av elfordon, där 

alltifrån privata fordon till bilpooler och självkörande fordon kan vara möjliga om 10 till 

15 år. Laddningen kan bli mer automatiskt framöver, med automatiserad laddning på 

ganska höga effektnivåer där en robot genomför kopplingen till fordonet, såsom med en 
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robotarm. Denna framtidsspaning kan vara särskilt intressant och ha flera fördelar för 

självkörande fordon, då det inte finns någon fysisk kund eller förare som kan utföra 

laddningen.  

Framtidens laddningsstrategier kan vara fler strategier som inte skapar besvär för 

kunderna. Att blicka mot andra industriers framgång kan ge en fingervisning om vad som 

kan hända inom elfordonsbranschen och laddningssystemen, där vissa företag har blivit 

framgångsrika exempelvis genom en god användarvänlighet och stilren design. Fordonets 

design kan även utvecklas i framtiden. Idag kan exempelvis laddluckan sitta på olika 

platser av fordonet, men i framtiden kan fordonen utvecklas för framtida automatiska 

laddsystem, där exempelvis laddluckans placering ska vara anpassat och kompatibelt med 

laddningssystemet. Om några kan enas om olika laddningssystem eller designaspekter, 

såsom laddluckans placering, så följer möjligen andra efter. På denna långa sikt kan vissa 

delar av trenderna vi ser idag ha passerat om de mest varit en slags ”hype”. 

Det väntas bli fler snabbladdare även om vissa fordonstyper kanske inte egentligen 

behöver sådan snabbladdning, utan bör kunna ladda tillräckligt mycket med 

hemmaladdning över natten. Generellt väntas en större integrering av laddningssystemen 

för fordonet med elsystemet vid hushållen som helhet eller vid arbetsplatserna, och det 

kan bli fler DC-nät för kommersiella byggnader. Hur elpriset utvecklar sig kan även 

påverka framtidsutvecklingen rörande laddning av elfordon. På 10 till 15 års sikt kanske 

vi i större utsträckning funderar på hur el kan användas på ett så bra sätt som möjligt och 

hur fordonet kan bidra till detta. Kan vi rentav använda elfordonen som en gemensam 

resurs? Målsättningar och avtal som syftar till att minska utsläppen, för att bidra till 

nollemission, kommer påverka hur utvecklingen sker rörande exempelvis mängden 

elfordon, utbyggnad av laddningsinfrastruktur och andelen förnybara energikällor. Ur ett 

produktutvecklingsperspektiv kan vi behöva titta mot år 2030-2035, då det ofta är långa 

ledtider. Det kan vara bra att vara förutseende och börja tidigt med de förändringar som 

man vill ska ske.  

Behovet av data för laddning – idag och i framtiden 

Dataöverföring behövs löpande vid laddning av elfordon och bör vara finkänslig. Det 

finns både för- och nackdelar rörande datadelning vid laddning av elfordon. En bild kan 

vara att ju mer data desto bättre, och att just behovet och hanteringen av data kan bli en 

knäckfråga för framtiden. En helt annan bild är att datamängden bör minskas ner så 

mycket som möjligt då det finns säkerhetsaspekter som bör beaktas vid datadelningen för 

laddning. Inblandade parter, såsom fordonstillverkare, nätägare och användare, är 

intresserade av eller kan dela olika typer av data. Sammanfattningsvis kan intressenterna 

rörande elfordonsladdning vara samhället, transportören, lokala laddplatsägaren och 

tjänsteleverantörer (såsom en aggregator, laddningsplanerare eller olika operatörer). 

Information kan delas mellan alla dessa intressenter, såsom fordonsinfo till 

laddningsinfrastrukturen för att planera laddning (med data såsom: avfärdstid, 

energibehov, batteristatus, effektbehov under olika tidsintervaller, fordonets möjlighet att 

ta emot ström osv.). För att få tillgång till en laddstation kan någon form av autentisering 
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eller ID behövas. Efter laddningen behöver föraren kunna betala och dela information 

kring kontouppgifter osv. Från laddningssystemet till fordonet delas exempelvis kostnad 

för laddningen, möjlig tillgång till effekt under olika tidsintervaller och vilken el som 

fordonet kan få för uppladdning innan den planerade avfärdstiden. Data kan gå från 

laddstationen till en cloud-lösning, men att allt informationsutbyte kan inkludera en viss 

osäkerhet.  

Datatillgång kan även bidra till kundens val av laddning, exempelvis om kunden vill ladda 

när det är billig el eller miljömässigt bra producerad el, och data över hur elmixen ser ut 

vid en viss tidpunkt kan vara relevant. Prisindikationer kan ges i olika tidpunkter och 

kunden kan välja att inte gå över vissa gränsvärden för hur mycket det kan kosta. Därmed 

finns fördelar för elfordonskunden som rör datadelning vid laddningssessionen. En 

arbetsplats eller ett företag som har elfordon kan mäta hur mycket el man använt och när, 

och utifrån den specifika lokala elmixen beräkna hur mycket miljöpåverkan elfordonen 

har jämfört med om de hade använt fordon som går på fossila bränslen. För kommersiella 

fordon är det viktigt att få data för att veta att laddningen faktiskt genomförts som 

planerat, dvs. data över monitoreringen av laddningen. Det kanske inte finns tillgång till 

laddningsinfrastruktur på alla arbetsplatser och då kan andra drivmedel såsom biogas 

används. En framtidsspaning är att även om många fordon ställer om till el kan 

förbränningsmotorn finnas kvar i vissa olika fordon, åtminstone till ca. år 2040. I vissa 

fall kan data, styrning och planering krävas när många fordon med kort varsel ska ladda 

samtidigt, såsom om eldrivna fordon används vid snöröjning.  

Det väntas komma helt nya bokningssystem för laddning i framtiden, och föraren kanske 

kommer att boka in sin laddning under själva körningen och samtidigt kunna uppskatta 

effektbehovet. Databehovet kommer vara marknadsbaserat, och redan idag finns exempel 

på hur man vill uppmuntra kunderna att ändra sina elanvändningsvanor. Exempelvis kan 

elföretag ta högre betalt för elen under perioder av effekttoppar. Fordonsmarknaden eller 

privatekonomin kan komma att påverkas av att elbolag ändrar prisbilden för elektricitet. 

Mål för styrningen av elkonsumtionen kan exempelvis vara att balansera ner effekttoppar. 

Styrning av elpriserna kan bidra till förändrade vanor avseende när el används. Alla 

system som är ihopkopplade behöver kunna kommunicera med varandra genom 

dataöverföring, såsom batterilager och solceller. För datahantering kan standarder behöva 

följas för att det ska vara säkert, gå fort och vara smidigt. Det finns idag vissa 

standardprotokoll för laddning av elfordon. Alla otydligheter i laddningsscenariot 

behöver lösas. Ett exempel på data som vi kan behöva dela med oss av är värdet på det så 

kallade state-of-charge (SOC) för batteriet. Nya företag har gått framåt vad gäller smart 

laddning och vissa data som delas skulle kunna förbättra upplevelsen av laddningen. Det 

finns även nackdelar då det kan vara känsligt att dela med sig av data. I detta sammanhang 

är exempelvis GDPR relevant.   

För bra data finns en tidsaspekt och det behövs viss detaljnivå på data. Upplösning, 

bandbredd, hur ofta man vill mäta och hur mycket data man kan hantera är relevant. Även 

fördröjning är en viktig aspekt, som påverkar hur snabbt ett system kan reagera och hur 

snabbt olika delar av systemet nås av relevant information. Beroende på vilken tjänst eller 

vilka aktörer man tittar på ställs olika kommunikationskrav som påverkas av olika snabb 
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reaktionstid, bandbredd, tillförlitlighet i kommunikationen osv. Vissa data är viktig att få 

direkt vid laddningens start, såsom vilken effekt som laddkabeln klarar av, medan annan 

information kan lämnas oftare under laddningssessionen, såsom möjlig effekt från nätet 

till fordonet och hur mycket effekt fordonet kan ta emot. Informationen om 

laddningssessionen måste även vara korrekt, och den data som skickas bör endast vara 

den man verkligen behöver. Det handlar om att man begär och skickar rätt och tillgängliga 

data till laddnings-cloudet eller laddstationen.  

Samtidigt måste kundens integritet bevaras. Kunden kan få en möjlighet att välja bort 

styrningen med så kallad smart laddning om man inte vill dela med sig av data. Det kan 

möjligen finnas konkurrensfördelar för tillverkare eller aktörer som inte väljer att dela 

med sig av så mycket data. För att ladda ett vanligt elfordon idag så behövs det dock inte 

så mycket data. Helst vill man inte kompromissa med batteriets kapacitet, så information 

och databehandling kan handla om att lösa frågor rörande hur mycket batteriet klarar av 

att ladda eller hur man kan hålla livslängden på batteriet uppe. Dock kan det finns andra 

ekonomiska fördelar med att använda batteriet på nya sätt. Detta kan påverkas av vad 

kunden egentligen vill optimera – vill du helst ha god laddning av ditt elfordon för att öka 

livslängden på batteriet eller vill du optimera elbehovet i hushållet som helhet, eller bidra 

med el till elnätet? Lagkrav påverkar också möjligheterna för detta. Annan viktig 

information kan även vara vad de tekniska systemen klarar av. Data kan användas för att 

optimera såväl laddningen som urladdningen av elfordonen i framtiden. 

Informationsbehov finns även för att undersöka hur man kan bygga ut 

laddningsinfrastrukturen, såsom att ta reda på allt som krävs för att man ska kunna bygga 

nya laddstationer på ett bra sätt för olika storlekar och typer av elfordon, och inte bara i 

Sverige utan även internationellt. Här kan även framtidsspaningar påverka hur 

laddstationerna dimensioneras, såsom en möjlig överdimensionering av kablarna och 

vilken effektnivå som behövs på kort- eller lång sikt. Även kostnader av olika delar av 

utrustningen internationellt kan påverka utvecklingen.  

Olika laddningsstrategier - vem gynnas eller missgynnas? 

Olika aktörer kan gynnas eller missgynnas av olika typer av laddningsmöjligheter för 

elfordon och det finns både för- och nackdelar med olika laddningsstrategier. Om 

laddningen styrs, så att effekten påverkas, kan nätföretagen gynnas av detta då det kan 

frigöra kapacitet i nätet. Däremot kan de som äger laddstolparna möjligtvis missgynnas 

om laddstolpen inte leverar i vissa perioder, då fordonsägaren kan bli missnöjd. Om 

styrning av laddningen sker, såsom att laddeffekten är lägre under vissa perioder, kan det 

vara oklart huruvida fordonsägaren alltid får information kring detta. Här kan det vara bra 

med transparens så att fordonsägaren gynnas. Detta exempelvis genom ekonomiska 

fördelar eller genom att det ger en god känsla av att man gjort något bra, såsom en känsla 

av att bidra till klimatnytta eller samhällsnytta, vilket bidrar till en positiv inställning. 

Snabbladdning kan gynna slutkunden som slipper stå och vänta på laddningen, men det 

kan däremot eventuellt medföra nackdelar för batteriernas livslängd och missgynna 

nätägarna då det bidrar till effekttoppar. Snabbladdning kan däremot missgynna kunden 
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om batteriet och fordonet slits av snabbladdningen, samtidigt kan snabbladdning vara 

nödvändig för att möta kundens mobilitetsbehov. Fordonsägaren kanske hellre vill ha en 

god batterikapacitet och livslängd på batteriet än snabbare laddning. Vissa 

laddningsstrategier kan alltså påverka restvärdet på fordonet och kan ge kunden nackdelar 

om fordonet har påverkats negativt av laddningen. Nätägarna kan se fördelar med att 

variera priset för elen för att försöka minska effekttoppar, men det kan missgynna 

kunderna som antingen behöver ladda sina elfordon vid andra tider eller betala ett högre 

elpris. De kunder som kan anpassa sin elanvändning gynnas medan andra kan missgynnas 

av regleringen, vilket kan leda till missnöje om exempelvis elkostnaderna blir för stora 

för vissa kunder.  

Konceptet vehicle-to-grid (V2G) väntas kunna gynna exempelvis elnätsbolagen, som 

skulle kunna spela en aktiv roll för att fordonen blir resurser för elnätet. Det finns frågor 

kring vem som gynnas och tjänar pengar på att fordonsbatteriet kan användas till annat 

än att köra fordonet. Detta påverkas av valet av affärsmodell. Kunden kan gynnas om 

elräkningen minskar. Så kallade aggregatorer kan få fördelar om de arbetar som en 

planerande mellanhand mellan olika aktörer för att möjliggöra flexibel laddning. 

Sammanfattningsvis är batteriets livslängd något som inte bör kompromissas med, 

oavsett om man äger fordonet eller leasar, och att viss livslängd som lovats ska hållas så 

att inte kunden missgynnas. Det innebär att man helst inte ska under- eller överladda 

batteriet. Här kan man välja mellan att långsamladda sitt batteri, som verkar mer 

fördelaktigt för batteriets livslängd, eller om man som kund hellre vill ha bekvämligheten 

av att ladda snabbt. Nätägaren gynnas om laddningen är jämn, medan kunden kan gynnas 

om laddningen enbart sker över en kort tidsperiod. Nätägare kan även dra fördelar av att 

styra och reglera elanvändningen hos kunden, för att inte behöva bygga ut elnätet. Kanske 

kan nätägare och fordonsägare gynnas av god schemaläggning av laddningen. Det kan 

även finnas fördelar med att inkludera ett batterilager på vissa platser där flera vill ladda.  

Framtiden för vehicle-to-grid (V2G) 

Vehicle-to-grid (V2G) innebär att elfordonen inte bara kan laddas från elnätet, utan även 

kan laddas ur till elnätet. Det finns övergripande en positiv inställning till V2G i denna 

kontext och det är något som det pratas om inom industrin. Det skulle kunna vara bra att 

utnyttja den stora batterikapacitet som finns framåt i elfordonen för att stötta elsystemet 

och lokala elanläggningar. V2G kan bli viktigt i framtiden för att balansera effekterna i 

nätet men att det kanske snarare är relevant från ett flott-perspektiv där många fordon 

ingår, snarare än för en privatperson. Flera elfordon har redan hårdvaran som med en 

mjukvaruuppdatering kan användas för V2G. Fordonstillverkare förbereder sig alltså för 

V2G, men det är oklart hur fort det kan göras bra. Exempelvis diskuteras huruvida AC 

eller DC ska laddas ur och hur man gör med frekvensreglering.  

Andra frågor avser var komponenterna för V2G ska sitta, exempelvis i fordonet eller i 

laddstationen? Frågor rör även hushållen som helhet, tänk dig att du har solceller på ditt 

hustak och inte använder all elen själv. Ska du i så fall ladda ut solcellselen direkt till 

elnätet, som görs idag, eller via elfordonet och därefter ut till elnätet? Variationen i olika 
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tekniker kan innebära att det inte finns en konventionell modell och standard för detta. 

Satsningen på en specifik teknik för V2G kan vara fördelaktigt och bidra till att standarder 

skapas. V2G väntas kunna bidra till att möta ett flexibilitetsbehov som exempelvis 

elnätssidan kan nyttja.  

För att V2G ska kunna implementeras på ett realistiskt sätt så bör det finnas tydlig vinning 

i detta och därmed ge olika fördelar, och det bör finnas riktlinjer. Fordonsägaren bör 

uppleva att de tjänar pengar på det eller att det bidrar till klimatnyttan. Effekttaxa kan 

bidra till ekonomiska incitament för V2G, men batterier och olika komponenter är ofta 

dyra. Vad är då en rimlig kompensationsnivå? Man kan tänkas få kompensation för den 

el som går ut till nätet från fordonet, liknande det sätt som privatpersoner som är 

solcellsägare får då de bidrar med el till nätet. Men fordonsägaren bör även få 

kompensation för den ökade cyklingen av batteriet som kan slita mer på batteriet och 

fordonet. Om tekniken finns tillgänglig så kommer nog någon att kunna tjäna pengar på 

det. 

Designaspekter för laddning 

Angående designaspekter för elfordon och laddningsinfrastruktur så kan det som designas 

med fördel vara säkert, funktionellt, bekvämt, billigt, användarvänligt, standardiserat och 

unikt. Designutveckling inom transportområdet har redan skett. Tidigare har branschen 

gått från fordon med förbränningsmotorer, via hybridfordon och nu till fullt elektrifierade 

fordon. Det har även utvecklats laddningslösningar som baseras på AC eller DC. I 

teknikutvecklingen måste olika standarder fungera tillsammans och passa ihop. I 

framtiden kan vi behöva anpassa designen för att ta hänsyn till att högre effekter kan 

användas vid laddningen, att det blir fler cyklingar av batteriet, och generellt att anpassa 

designen utifrån hur fordonet väntas användas i framtiden. Även om mycket redan har 

hänt med teknikutvecklingen inom laddning av elfordon så är vi nog ännu bara i en 

startfas. Fordonet kommer framöver kunna användas på flera olika sätt. Ju mer vi tar reda 

på om användningsområdena, desto mer kan vi optimera designen framåt för detta. 

Särskilda designaspekter kan handla om var olika funktioner ska sitta någonstans. 

Dessutom finns det fler olika typer av fordonsmärken än olika typer av laddare, vilket 

påverkar hur designen kan utvecklas framåt för att systemen ska vara kompatibla med 

varandra. Vissa fordonsmärken kan ha en styrka i att de står för både fordonsdesign och 

laddlösning, och det kan finnas konkurrensfördelar i att bidra med helhetsbilden. Under 

de kommande åren kan även designen av elvägar och spårvägar utvecklas.   

Ytterligare utmaningar och möjligheter på längre sikt 

Det finns många andra frågor som skulle kunna vara relevant för datautbyte mellan fordon 

och elnät för optimal laddning. Lagar, regler och cybersäkerhet påverkar, och detta bör 

tas i beaktning när många parter väntas dela data sinsemellan. Även olika 

laddningsstandarder måste tas fram och de ska dessutom passa ihop trots en snabb 

teknikutveckling. Att vi just utgår ifrån Sverige, med relativt hög köpkraft, bra elnät och 
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stor andel elektricitet genererad från förnybara energikällor, är kanske inte representativt 

för alla olika marknader som man arbetar mot. Andra marknader kan efterfråga andra 

typer av laddningsstrategier och V2G kan möjligen bli mer populärt på andra marknader. 

Det ska vara så lätt som möjligt att ladda sitt elfordon, kanske även utan att behöva starta 

en särskild app för laddningen och det ska finnas bra betalmöjligheter. Konceptet Plug N 

Charge kan bli större i framtiden, vilket är ett extra lätt sätt att genomföra laddningen och 

betalningen. I framtiden väntas man även kunna ruttplanera sin laddning. Vilken typ av 

laddningsstrategi och vilka effektnivåer som vissa särskilda fordonstyper väljer att 

använda spås även påverka laddningsstrategier inom andra fordonssegment. Vid ett 

elavbrott så behöver man lösa hur man hanterar alla elfordon som var mitt i en 

laddningssekvens och huruvida de slumpvis ska kopplas in igen eller om laddningen ska 

rampas upp. Systemen ska som helhet vara användarvänliga. Teknikutvecklingen bör inte 

vara för komplicerad eller dyr, för att det inte ska bli för krångligt. För krångliga lösningar 

riskerar att inte bli implementerade. Vi kan redan nu förbereda oss för den kommande 

teknikutvecklingen och arbeta tvärdisciplinärt för att ligga i framkant och fortsatt vara 

konkurrenskraftiga. 

Slutord 

Sammanfattningsvis bidrar intervjuerna till en översiktlig bild av hur vi kan vänta oss att 

ladda elfordonen i framtiden, vilka möjligheter och utmaningar vi står inför och vilka steg 

som kan vara intressanta att ta vad gäller laddningsstrategier, laddningsinfrastruktur, 

fordonsutveckling och samverkan mellan olika intressenter. Förhoppningen är att 

beskrivningen av samtalen och diskussionerna kring laddning av elfordon kan bidra till 

vidare samverkansmöjligheter mellan industri, akademi och samhälle, och att det kan leda 

till eftertanke och vidare dialog och analys.  

Tack till alla de intervjuade. Tack till kollegor vid Uppsala universitet som bidragit med 

råd och stöd och till goda kollegor inom SEC. 

Bakgrund  

Det var totalt sju personer som medverkade vid intervjuerna online över Zoom i november 

och december 2021. Målet med denna rapport är att bidra till en översiktlig bild om var 

vi är idag och möjliga riktningar framåt när det gäller laddningsstrategier, detta utifrån de 

intervjuade nyckelpersonerna som arbetar inom industrin med laddning av elfordon. 

Frågorna som utgicks ifrån återfinns i Bilagan och mejlades ut i förväg till de som skulle 

bli intervjuade. Arbetet genomförs inom ramen för forskningsprojektet Data exchange 

between vehicle and power system for optimal charging inom Tema 5 vid Swedish 

Electromobility Centre (SEC). Jag som intervjuade och sammanställer materialet heter 

Jennifer Leijon och arbetar vid avdelningen för elektricitetslära, institutionen för 

elektroteknik vid Uppsala universitet. Jag är temaforskare inom SECs Tema 5 och i slutet 

av 2021 blev jag biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet. Mitt 

forskningsintresse handlar om olika aspekter av elektrifieringen i samhället, och jag har 
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även undervisat inom elektromobilitet och elektriska maskiner. Att genomföra och 

sammanställa dessa intervjuer har gett mig en ökad förståelse och bild av möjligheter för 

laddning av elfordon både idag och i framtiden, särskilt utifrån ett industriperspektiv.  

Jennifer Leijon 

2022-02-16, Uppsala 

Bilagan: Intervjufrågorna 

Berätta om dig själv och din roll i företaget eller organisationen. 

 

På vilket sätt arbetar du och din organisation med olika typer av laddningsstrategier av 

elektriska fordon? 

 

I framtiden, säg om fem år, vilken typ av laddning av elfordon tror du kommer finnas då 

i samhället? 

 

Om vi blickar ännu längre fram, säg om 10 år eller 15 år, vilken typ av 

laddningsstrategier och elfordon kommer det då att finnas tror du? 

 

För laddning så krävs ett visst informationsflöde, så jag undrar vilken data eller 

information som du tror kommer att kunna behövas för laddning av elfordon? 

 

Vilken upplösning behövs på olika data och vad menas med bra data om laddning av 

elfordon? 

 

Jag tänker mig att vissa aktörer kan gynnas av olika laddningsstrategier mer än andra. 

Kan du beskriva vilka aktörer som kan gynnas eller missgynnas av olika 

laddningsstrategier (såsom bilägaren, nätföretagen, biltillverkare osv.)? 

 

Hur resonerar du kring vehicle-to-grid (V2G)? 

 

Hur kan V2G på ett realistiskt sätt implementeras i samhället? 

 

Om applicerbart: Hur designas elfordonen eller laddningsinfrastrukturen för olika typer 

av laddning? 

 

Är det något annat som vi inte har talat om som kan vara relevant för datautbyte mellan 

fordon och elnät för optimal laddning? 

 


