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Sammanfattning 

Den här rapporten är utförd på uppdrag av Luleå Energi AB och Luleå Energi Elnät AB. 

Rapporten behandlar laddning av laddfordon vid företag och flerbostadshus, och syftar till att 

undersöka vilka behov som finns och hur tjänster kan utformas för att tillgodose dessa behov.  

För att undersöka behov på denna icke-publika marknad utfördes intervjuer med företag och 

bostadsrättsföreningar. Ett antal frågeställningar upprättades och användes som grund vid 

intervjuerna. Utöver dessa frågeställningar uppmuntrades de intervjuade att framföra ytterligare 

synpunkter och frågor angående laddning och laddfordon. Intervjuerna visade på att det finns ett 

utbrett intresse för laddfordon och att några företag i dagsläget har såväl laddutrustning som 

laddfordon. Trots det så finns det ett omfattande behov av information om laddning och 

laddfordon, exempelvis behövs information om att det inte rekommenderas att ladda via ett 

vanligt hushållsuttag (Schuko). Det framgick även att företag och bostadsrättsföreningar i större 

bör använda rekommenderad laddutrustning. Samtliga av de intervjuade uttryckte ett intresse av 

mer information om laddning och laddfordon från Luleå Energi och ansåg att detta skulle främja 

utvecklingen av antalet laddfordon i Luleå. 

Ett omfattande teoriavsnitt framställdes med avsikt att täcka de frågeställningar som skulle 

kunna uppkomma under arbetets gång. Genom detta kunde information om laddning delges vid 

intresse hos de intervjuade. Med intervjuer och teoriavsnitt som grund upprättades ett antal 

kriterier som sedan viktades mot varandra. Detta gjordes med avsikt att presentera de viktigaste 

kriterierna vid laddning av laddfordon hos bostadsrättsföreningar och företag. Kriterierna visade 

även på faktorer som bör beaktas vid upprättande av tjänster som berör laddning. Kriterierna 

med mest tyngd är de som berör standarder för kontaktdon och säkerhet. Till dessa ingår även 

att det bör finnas en energimätare tillgänglig för vardera laddpunkt. Kriterier som viktades något 

lägre men som fortfarande anses vara av vikt, är de som berör begränsad åtkomst, ekonomiska 

aspekter, smidig funktionalitet samt effektiva betalsystem. Utöver detta viktades ett tryggt 

ägande högt vilket kan tillgodoses genom någon typ av serviceavtal. Kriterier som viktades lägst 

berör främst design samt att ytterligare uttag för motorvärmare ska finnas tillgängligt. 

För laddning vid bostäder och företag kan normalladdare med effekter upp till 7,4 kW täcka de 

flesta behov, då fordon generellt står parkerade en längre tid. Dessa kan sedan kompletteras med 

semisnabba laddare med vanligt förekommande effekter på 22 kW. Fördelar med dessa 

uppkommer främst vid företag där anställda och kunder i vissa fall befinner sig en begränsad 

tid. Snabbladdare med effekter från 50 kW är sällan ekonomiskt fördelaktiga och bedöms främst 

tillhöra de publika laddstationerna. 

För att undersöka hur energiförbrukning och räckvidd hos en renodlad elbil kan se ut i nordiskt 

vinterklimat, utfördes tester med en elbil. Mätningar av temperatur, sträcka och energiåtgång 

vid laddning var de mest väsentliga parametrarna. Två tester utfördes där det första testet bestod 

av landsvägskörning och det andra av stadskörning. Testerna visade på en reducerad räckvidd 

och en ökad energiförbrukning jämfört med de siffror som fastställts med tester enligt NEDC 

(New European Driving Cycle). Trots detta visade testerna på att räckvidden i de flesta fall är 

nog omfattande för daglig körning. De främsta fördelarna, jämfört med ett fossildrivet fordon, 

framkom vid stadskörning där det aktuella fordonet kunde framföras i nästan 3,5 h utan stopp 

för laddning. Testerna visar även på att kostnader och miljöpåverkan för drift av främst 

renodlade elbilar, är kraftigt reducerade jämfört med fossildrivna alternativ. 
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Abstract 

This thesis is done as an assignment on behalf of Luleå Energi AB and Luleå Energi Elnät AB. 

It mainly concerns charging of Plug-in electric vehicles at corporations and apartment buildings. 

The object of this thesis is to investigate current requirements with these users and to investigate 

how services can be constructed to fulfil these requirements. 

To investigate the requirements of this non-public market a series of interviews were performed. 

A number of questions were constructed to use as ground during the interviews. Apart from the 

constructed questions, the interviewed were encouraged to express other opinions and questions 

concerning charging of electric vehicles. A large interest exists concerning this mater and 

several corporations are already offering charging although it also shows that a wider non-

public infrastructure is required. The interviews also revealed that a wide spread of information 

is of importance and that charging with an ordinary home outlet (Schuko) is not to be 

recommended. All of the interviewed were of the opinion that more information from Luleå 

Energi would be of interest and that this would promote the expansion of electric vehicles. 

An extensive theory chapter was constructed to cover questions that may appear during the 

work of the thesis. This enabled a spread of information during the interviews. This chapter is 

meant to be used as information at Luleå Energi but could also be used as information to future 

clients. A number of criteria were constructed with the interviews and the theory chapter as 

foundation. These criteria were then given a weight of importance to present the aspects to bear 

in mind when implementing charge stations. The criteria that concerned standards and safety 

were the most important ones, along with the criteria of the impotence of an energy meter to 

every charging point. Criteria that where of importance but not as much as those mentioned 

earlier were limited access only to specific users, economical aspects, user friendly functions 

and effective payment systems. A confident ownership was of importance whereas some kind of 

service agreement could be of interest. Aspects of low importance were those connected to 

design but also the aspect that a connection for engine heaters is available. 

Charging of electric vehicles at apartment buildings and corporations will most likely not 

exceeded an output of 7.4 kW due to the fact that cars spend most of their time at parking 

spaces. These chargers could be complimented with chargers with a higher output up to 22 kW. 

The benefits of higher outputs appear when clients or workers spend a short time at a charging 

site. Quick chargers with outputs from 50 kW are rarely of economic benefit due to the high 

cost of the equipment and installation. 

A series of tests where concluded with a battery electric vehicle with the purpose to investigate 

energy consumption in Nordic winter climate. Temperature, travelled distance and energy 

consumption where the main parameters of the tests. The tests included both country road 

testing and city road testing. The tests resulted in a higher energy consumption and shorter range 

compared to the numbers presented from the car manufacturer. Despite this the test revealed 

that the range is enough in most of the cases with daily travel. The greatest advantages 

compared to fossil fuel vehicles appeared in city traffic where this particular vehicle could be 

driven in 3.5 hours without recharging. All together this reveals the economic and 

environmental advantages of driving a battery electric vehicle compared to a fossil fuel vehicle. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete om 30 högskolepoäng för en master i 

energiteknik utfört på uppdrag av Luleå Energi AB och Luleå Energi Elnät AB. 

Ett enormt tack riktas mot mina handledare Ulf Lindström och Folke Enevi vid Luleå Energi. 

Tack vare dessa har arbetet alltid varit spännande och roligt att utföra. De har alltid funnits där 

med kunskap, tid och energi. Utöver dessa vill jag tacka hela Luleå Energi vilka välkomnat mig 

och bistått med resurser som möjliggjort tester och undersökningar som detta arbete är baserat 

på. 

Jag vill även tacka alla de företag och föreningar som ställt upp på intervjuer och delgett sina 

åsikter som berört arbetet. Jag vill även tacka de företag vars verksamhetsområde berör laddning 

och som svarat på frågor om deras produkter och tjänster. 

Ytterligare vill jag tacka min familj och mina vänner som stöttat mig under arbetets gång.  

Handledare Umeå universitet för detta arbete har varit Mark Murphy och examinator för arbetet 

var Robert Eklund. 

 

Luleå, januari 2017 

Odd Breimark 
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1. Inledning 

Globala rekordhöga medeltemperaturer de senaste åren vittnar om människans effekt på 

planeten [1]. Temperaturökningen drabbar främst fattiga länder där torka och andra 

väderförändringar utgör ett stort hot mot hälsa och välfärd [2]. Delar av världen arbetar med 

innovationer och metoder för att reducera människan klimatavtryck. Sverige har upprättat en 

vision om att år 2030 ha en fossilfri fordonsflotta meden sammanhållen klimat- och 

energipolitik (prop. 2008/09:162): 

”Regeringen avser att stegvis öka energieffektiviteten i transportsystemet, bryta 

fossilberoendet och därigenom minska klimatpåverkan. År 2030 bör Sverige ha en 

fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.” 

Med fortsatta satsningar på en hållbar framtid samt trenden med en expanderande 

laddfordonsflotta ökar behovet av laddplatser [3]. Mycket fokus ligger på publika 

laddstationer där laddplatser vid hem och företag ofta hamnar i skymundan. Här utgör 

flerbostadshus och företag viktiga parter där dessa aktörer ytterligare kan främja trenden av 

laddfordon genom att tillgängliggöra laddplatser vid bostäder och arbetsplatser. 

1.1. Bakgrund 

Något som ofta poängteras är elbilens tidiga ursprung och nedgång med den då ekonomiskt 

fördelaktiga ottomotorn och det fossila drivmedlet till denna. För laddfordonens uppsving 

krävdes överväldigande bevis på miljökonsekvenser från förbränning av fossila drivmedel. 

Med tiden har regleringar av emissioner upprättats och fordonstillverkare vidgar sina 

alternativ och fokuserar allt mer på miljömässigt förmånliga alternativ. 

Trenden av laddfordon expanderar därmed i Luleå precis som i resten av Sverige. För att 

främja utvecklingen satsar Luleå Energi på utbyggnad av laddmöjligheter för laddfordon. 

Satsningarna har främst riktats mot publika laddstationer varvid företaget nu även riktar sig 

mot bostadsrättsföreningar och företag. 

Trenden av laddfordon bromsas sannolikt något av den allmänt uppfattade komplexiteten av 

laddfordon, dess medföljande laddbehov och köldegenskaper. Regelverk, säkerhet, tekniska 

och ekonomiska aspekter utgör ytterligare några av de huvudområden där en osäkerhet 

uppträder. 

Därmed avser Luleå Energi undersöka vilka behov som finns hos bostadsrättsföreningar och 

företag för att sedan förmedla information och lösningar till dessa. 

Flertalet undersökningar riktar sig mot attityd och kunskapsnivåer om laddfordon. Därför 

flyttas i detta arbete fokus från enbart laddfordon till laddning av dessa. Ytterligare undersöks 

attityd och kunskapsöversikt men främst vilka laddbehov som faktiskt finns. 

1.2. Syfte och mål 

Ett huvudsyfte med projektet är att undersöka hur kunder till Luleå Energi förbereder sig inför 

en expanderande laddfordonsflotta. Fokus ligger på större kunder så som 

bostadsrättsföreningar och företag där nyckelpersoner inom dessa intervjuas. Informationen 

från intervjuerna sammanställs för att frambringa en tydligare bild om specifika tjänster som 

dessa aktörer kommer att vara i behov av inom en viss framtid för att upprätta laddplatser. 
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Olika betalsystem som används vid laddning av laddfordon undersöks sedan där syftet är att 

sammanställa dessa och avgöra hur betalsystem bör utformas. Detta med främst ekonomiska 

och användarvänliga system i åtanke. 

Vidare undersöks även hur laddplatser kan belasta det befintliga elnätet i fastigheter men även 

i den närliggande omgivningen. Med befintliga motorvärmarstolpar finns möjligheter men 

även utmaningar och begränsningar där effekttuttaget i somliga fall överstiger 

belastningsgränserna hos det befintliga nätet. 

Ett omfattande teoriavsnitt är utformat för att bygga en gedigen kunskapsgrund för laddning 

och laddfordon. Med teori och intervjuer som grund är målet att redovisa hur lämpliga 

laddsystem för bostadsrättsföreningar och företag kan utformas. 

Beroende på behovet undersöks sedan vilka framtida lösningar och tjänster som Luleå Energi 

kan tillhandahålla sina kunder. Målet är att dessa lösningar och tjänster utformas på ett sådant 

sätt att kunderna på enklast möjliga sätt ska kunna implementera laddplatser, i anslutning till 

befintliga parkeringsplatser och fastigheter. 

1.3. Miljö 

För att framställa en rättvis bild av laddfordon och dess expansion förmedlas även 

miljöaspekter vilka påverkas av laddfordon och laddning av laddfordon. Som tidigare nämnts 

satsar regeringen på en fossiloberoende flotta till 2030 vilket innebär att en stor andel fordon 

kommer att bytas ut. Debatten delas och meningarna går isär där ena sidan hävdar att en ökad 

konsumtion med ökad tillväxt som följd resulterar i att förutsättningar tillgängliggörs där bl.a. 

fler har råd att vara klimatsmarta. Ytterligare hävdas det att detta system bidrar till en ökad 

teknikutveckling vilken ska reducera framtida utsläpp. Den andra sidan anser däremot 

miljöaspekter ofta blir en sekundär angelägenhet då ekonomiska vinstintressen ofta prioriteras. 

För att minska miljöbelastningar anses det att en reduktion avkonsumtionär nödvändig och att 

nya ekonomiska modeller och styrmedel är väsentliga för att reducera emissioner.  

Om hela världens befolkning levde som Sveriges befolkning skulle 3,7 jordklot krävas [4]. 

Det framträder här en korrelation mellan klimatavtryck och inkomst. Denna tyder på att rika 

länder bidrar mer till klimatförändringarna än fattigare länder. Den avgörande orsaken till 

detta består i möjligheten för ett mer utbrett konsumtionsmönster i de rika länderna. För 

närvarande släpper en svensk ut i medel ca 11 ton CO2 per år där dessa utsläpp måste minska 

till mellan 1 och 2 ton per år och person för att uppnå ett hållbart klimattryck [5]. Av Sveriges 

utsläpp härstammar ca 2/3 från hushållens konsumtion vilket innebär att även allmänheten har 

en stor möjlighet och ett stort ansvar att minska dessa utsläpp [5]. 

Denna globala reducering av växthusgaser är en övergripande angelägenhet vilken uppträder 

allt mer fundamental vid beslutsfattande. Framtidsscenarion utan reducerade växthusgaser 

redovisar en framtid där klotets fattigaste länder drabbas hårdast av klimatförändringar [2]. 

Klimatförändringarna medför orkaner, monsun och extrem torka vilket medför allt fler 

klimatflyktingar när bl.a. tillgången av vatten uteblir. Torkan medför även en reducerad 

tillgänglighet av odlingsbar mark vilket får allt större konsekvenser med en ökad global 

befolkningsmängd [2]. Ytterligare drabbas även främst fattiga länder av konfliktmineraler. 

Dessa mineraler bryts under förkastliga förhållanden av lokalbefolkningen för att finansiera 

gerillaverksamhet.  Med orsak av detta har Europaparlamentet nyligt presenterat ett lagförslag 

som innebär att företag förvisar sig om att mineraler de handlar med inte kommer från 

konfliktområden [6]. 
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Med teknikutveckling och en större allmän miljömedvetenhet är ofta uppfattningen att Sverige 

minskar sina utsläpp. Detta beskriver dock inte sanningen då Sverige fortsätter att öka sina 

utsläpp [7].  

Med laddfordon finns möjligheter att reducera transportsektorns miljöbelastning. 

Teknikutvecklingen är viktig för att förbättra energieffektivitet och främst för att reducera 

utsläpp i råvaruextrahering och produktion av fordonskomponenter. Ytterligare avgör även 

produktionsmetoden för elektricitet vilken klimatpåverkan som laddfordonet får till sist. 

Målet med examensarbetet är att bistå Luleå Energi med relevant information som främjar 

företagets fortsatta utveckling med strävan efter ett mer hållbart samhälle. Detta möjliggörs 

genom att främja trenden av en växande laddfordonsflotta där fler laddplatser tillgängliggörs. 

Med helhetslösningar från Luleå Energi är avsikten att bostadsrättsföreningar och företag ska 

uppmuntras till upprättandet av laddplatser till hyresgäster och anställda. 
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2. Teori 

Det finns ett stort antal variabler som beaktas vid upprättandet av laddplatser för laddfordon. 

Detta avsnitt initieras med ett stycke om olika typer av laddfordon för att redogöra för vilka 

typer av fordon som laddning blir aktuellt. Vidare redogörs här för hur utvecklingen av antalet 

laddfordon sett ut de senaste åren. Räckvidd undersöks då detta är en fråga som ofta 

uppkommer i samband med diskussioner om laddfordon. Även drift och tillverkning av 

laddfordon bidra till emissioner vilka närmre undersöks under ”miljöpåverkan från 

laddfordon”. Ytterligare undersöks hur ett litiumjonbatteri fungerar och hur olika mekanismer 

påverkar dess egenskaper. 

Vidare riktas fokus mot laddsystem där främst konduktiv laddning behandlas. Här redogörs 

för olika begrepp och vad dessa innebär. Dessa inkluderar bl.a. laddhastigheter, standarder, 

effekter och säkerhet. Laddsystem på marknaden undersöks där även olika betalsystem 

framgår. Ekonomiska aspekter undersöks vilka riktas mot inköp och drift av laddfordon men 

även mot etablering av laddplatser. 

Belastningar vid elnät i fastigheter undersöks där olika begränsningar i dessa påverkar 

huruvida laddning av laddfordon är lämpligt eller inte. Olika lösningar framgår även vilka 

bidrar till ett hållbart och säkert elnät lämpligt för laddning. 

Framtida tekniker för laddning av laddfordon undersöks. En enklare framtidsanalys är 

upprättad som redogör för hur olika parametrar kan påverka utvecklingen av laddfordon. Här 

ingår även jämförelser med en ytterligare nationell satsning. 

2.1. Fordon 

Laddfordon är fordon som delvis eller helt drivs med elektricitet och går att ladda från elnätet. 

Av dessa finns flera olika varianter som använder enbart elektricitet eller kombinationer av 

elektricitet och annat bränsle för framdrivning. Tabell 1 redogör en schematisk figur med 

skillnader mellan dessa laddfordon. 

PEV står för Plug-in Electric Vehicle och innebär ett fordon som kan laddas från elnätet. PEV 

inbegriper såväl renodlade elbilar som hybridfordon. Förkortning PEV och benämningen 

laddfordon är därmed synonymer. 

BEV står för Battery Electric Vehicle och infattar enbart bilar som drivs med elektricitet. 

Huvudkomponenterna i dessa fordon för framdrivning, består av batteripaket samt en eller 

flera elmotorer. 

PHEV står för Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Hybridfordon består av kombinationer av 

framdrivningssystem. De ingående komponenterna för drivlinan i dessa fordon består av en 

eller flera elmotorer med anslutning till batteripaket samt en förbränningsmotor. 

Förbränningsmotorn drivs vanligtvis av ett flytande drivmedel så som bensin eller diesel. Av 

dessa finns modeller vars både förbränningsmotor och elmotor(er) är anslutna till drivlinan. 

Benämningen på fordon med dessa system är parallellhybrid. En annan variant är fordon vars 

enbart elmotor är ansluten till drivlinan. Förbränningsmotorn driver då en generator som i sin 

tur laddar batterier vilka är anslutna till elmotorn. Dessa fordon benämns därmed seriehybrid 

eller på engelska, REEV som står för Range Extended Electric Vehicle. 
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LEV står för Light Electric Vehicle och är som namnet antyder lätta elfordon. Vissa av dessa 

går att ladda via elnätet och andra genererar energi internt. Exempel kan vara elcyklar och 

mopeder men antalet andra LEV’s har även dessa börjat öka i antal. I Sverige ökar antalet 

elcyklar kraftigt och under 2016 förväntas ca 45 000 elcyklar säljas jämför med 2013 då ca 

30 000 elcyklar såldes [8]. Elcyklarna har begränsats av en effekt på 250 W och en assisterad 

hastighet av 25 km/h men nu införs regelverk för starkare motorer och högre hastigheter. Med 

det nya regelverket får fordonet befattas av en effekt på 500 W och framföras med en maximal 

assisterad hastighet av 45 km/h. Med detta klassas då cykeln som en EU moped klass 2 [9]. 

Utöver dessa finns ytterligare fordon vilka drivs med elektricitet. Exempel är HEV (Hybrid 

Electric Vehicle) med den huvudsakliga skillnaden från en PHEV är att en HEV inte kan 

anslutas till elnätet. Batterierna i dessa typer av fordon laddas därmed med energi från 

förbränningsmotorn. Ytterligare exempel är fordon med bränsleceller, vid benämning FCEV 

(Fuel Cell Electric Vehicle) där bl.a. vätgas kan stå som energibärare. En HEV eller FCEV där 

möjligheten till nätanslutning inte finns, omfattas därmed inte av kategorin ”laddfordon”. 

En gemensam nämnare för laddfordon är att de vid retardation, omvandlar rörelseenergi till 

elektricitet. Detta möjliggörs genom nyttjandet av elmotorn i fordonet som vid retardation, 

drivs av fordonets rörelseenergi. Elmotorn verkar därmed som generator. Denna rörelseenergi 

transformeras till värme med bromskraft i ett traditionellt fordon. Laddfordon har även ett 

traditionellt bromssystem som nyttjas när krafterna ökar och en snabbare retardation krävs. 

Förluster erhålls vid energiregenerering vilket medför att energin enbart delvis transporteras 

tillbaka till batteriet. Systemet medför att räckvidden kan förlängas något men kan naturligtvis 

inte förse batteriet med samma energimängd som batteriet gjort av med vid den tidigare 

accelerationen. 

Tabell 1. Schematisk figur över drivlina i laddfordon. 

BEV Batteri  Elmotor  

Drivlina 

PHEV 

(Parallellhybrid) 

Batteri  Elmotor  

Bränsle  Förbrännings-

motor 
 

PHEV 

(Seriehybrid) 
Bränsle 

 Förbrännings- 

motor 
 Genera

tor 

 
Batteri  

Elmotor  

 

2.1.1. Laddfordonsbestånd 

Antalet laddfordon i Sverige uppgår till 26 925 stycken (december 2016) [10]. Av dessa finns 

ca 24 st BEV’s samt 88 st PHEV’s (december 2016) i Luleå [11]. Trenden ökar kraftigt i 

Luleå precis som i resten av Sverige vilket presenteras i Figur 1, Figur 2 och Figur 3 där 

ackumulerade nyregistreringar av laddfordon framgår [11]. Landets samlade laddfordon ökar 

snabbare än ökningen som sker i norr då befolkningstätheten är större i de södra delarna av 

landet. En viss skillnad framgår därmed men laddfordonen ökar kraftigt även i det undersökta 

området. 
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Närområdet till Luleå är även av intresse då de närbelägna städerna ofta lånar arbetskraft av 

varandra. Området ”fyrkanten” består av Luleå, Boden, Älvsbyn och Piteå. Statistik om 

ackumulerade nyregistreringar över detta område framgår i Figur 3. 

Det större antalet laddhybrider bedöms bl.a. härröra från den ofta förekommande begränsade 

räckvidden hos BEV’s. Mer om räckvidd finns under rubriken ”Räckvidd”. 

Bortsett expansionen av laddfordon finns även en ökad trend i antalet elhybrider. Alltså fordon 

med delvis elektrisk drivlina med skillnaden att laddning av dessa enbart uträttas av interna 

system och inte vi elnätet. 

 

Figur 1. Ackumulerade nyregistreringar 

avladdfordon i Luleå. 

 

Figur 2. Ackumulerade nyregistreringar av 

laddfordon i Sverige. 

 

Figur 3. Ackumulerade nyregistreringar av 

laddfordon i ”Fyrkanten”. 

 

2.1.2. Räckvidd 

I dagsläget utgör ofta ett laddfordons räckvidd en begränsning. Dessa omfattar främst BEV’s 

då PEHV’s även drivs av en förbränningsmotor. Normalt kan en BEV framföras 100-150 km 

på en laddning [12]. Vissa modeller avviker dock med en flerdubbel räckvidd. 

Faktorer som inverkar på räckvidd är många. En överhängande faktor är klimatet vilken kan 

reducera räckvidden till hälften om kupéklimatet regleras med uppvärmning [13]. Vidare 

påverkar batterikapacitet och övrig kringutrustning räckvidden [12]. Beroende på bilmodell 

finns en stor varians av räckvidd vilka framgår i Tabell 2 [14], [15]. Här framgår att PHEV’s 
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har stora fördelar när det kommer till räckvidd. Vidare framkommer det även att en ökad 

räckvidd hos laddfordon ofta medför en högre kostnad. 

Utvecklingen av antalet BEV’s begränsas något då många upplever en så kallad 

räckviddsångest. Man beivrar att fordonet ska uppfylla de krav som gemene man anser att ett 

fordon ska uppfylla när det gäller räckvidd. 2015 var den genomsnittliga körsträckan för en 

personbil 33,5 km per dag vilket väl är inom begränsningarna för ett laddfordon [16]. Värt att 

notera är en relativt liten skillnad mellan de genomsnittliga körsträckorna en BEV och PHEV 

under 2015, som var 25,8 km respektive 29,3 km per dag [16]. Då den genomsnittliga 

körsträckan för bensindrivna fordon samma år var 26,5 km (700 meter mer än en BEV) 

bedöms de flesta klara sig med en BEV för dagligt bruk [16]. Begränsningarna uppkommer då 

troligt inte med den vardagliga körningen utan uppkommer när enskilda länge sträckor 

uppkommer. Med en allt mer avancerad laddinfrastruktur minskar dock begränsningens 

omfattning. 

Tabell 2. Ett urval av fordon med räckvidd och bilmodeller med räckvidd och baspris. 

Typ Märke Modell Räckvidd [km] Baspris [kr] 

PHEV Audi A3 Sportsback 3333 386 000 

PHEV BMW 3-Serie 966 516 000 

BEV BMW I3 160 339 900 

BEV Ford Focus 162 404 000 

PHEV Ford Mondeo 1262 310 000 

PHEV Honda Jazz 889 189 900 

PHEV Lexus CT 1184 239 500 

PHEV Mercedes E-Klass 2105 450 000 

BEV Nissan Leaf 199 245 590 

PHEV Peugeot 3008 1474 354 900 

BEV Peugeot iOn Premium 150 362 000 

PHEV Porsche S E-Hybrid 2581 1 085 000 

BEV Tesla Model S (60 kWh) 390 652 000 

BEV Tesla Model S (85 kWh) 4WD 502 1 094 650 

PHEV Toyota Prius+ 1098 313 900 

BEV Volkswagen e-Golf 190 390 000 

PHEV Volkswagen Golf 2667 360 780 

 

2.1.3. Miljöpåverkan från laddfordon 

En stor drivkraft i expansionen av antalet laddfordon beror på högt uppsatta miljömål. 

Fördelar återfinns där dessa fordon vid eldrift inte släpper ut föroreningar i form av bl.a. 

koldioxid, kolmonoxid och svavel. En fordonsflotta med kraftigt reducerade utsläpp är en 

viktig del i en hållbar framtid där laddfordon ingår. 

Utsläpp 

Som exempel används Volkswagen Golf vilken är Europas mest sålda bil. Modellen är en 

halvkombi med en 1,2 liters bensinmotor som släpper ut 1140 g CO2/10 km och förbrukar 0,49 

l/10 km vid blandad körning [17]. Ur ett livscykelperspektiv innehåller en liter 95-oktanig 

bensin 2,94 kg CO2e/liter (CO2-ekvivalenter) [18]. Med förbrukningen för en Golf innebär 

detta ca 1382 g CO2e/10 km. 

Utsläpp från eldrift härrör istället från energikällan. Energi som producerats med vattenkraft är 

förhållandevis ren jämfört med energi från kolkraftverk. Ur ett livscykelperspektiv genererar 

vattenkraft 9 g CO2-e/kWh [19]. Detta kan jämföras med kolkraft som genererar 781 g 

CO2e/kWh eller reservkraft (gasturbin) som genererar 1 269 g CO2e/kWh [19]. Den nordiska 

elmixen motsvarar 125,5 g CO2e/kWh [20]. För att stötta förnybar elproduktion kan därför 

certifierad elektricitet väljas vid tecknande av elavtal. 



8 

 

Motsvarande Volkswagen Golf med en elmotor (Volkswagen e-GOLF) förbrukar 1,27 

kWh/10 km [21]. Med vattenkraft släpper en e-GOLF därmed ut ca 11 g CO2e/10 km. 

Motsvarande siffra med kolkraft blir ca 992 g CO2e/10 km och med reservkraft 1 612 g 

CO2e/10 km. Slutligen producerar fordonet ca 159 g CO2e/10 km med den nordiska elmixen. 

Laddhybrider befattas av, som tidigare nämnt, system för eldrift och drift med 

förbränningsmotor. Hur mycket emissioner fordonet släpper ut beror på vilket körmönster 

föraren använder och hur ofta fordonet laddas. Vid stadskörning används eldrift om batteriet är 

laddat och vid landsvägskörning tar förbränningsmotorn vid beroende på hastigheter och 

laddstatus. 

Jämförelsen visar på att emissioner från laddfordon beror på energikälla. Reservkraft innebär, 

som namnet anger, att denna kraftkälla enbart används när det finns en tillfällig brist av energi 

i elnätet. Med nordisk elmix är fordonet däremot betydligt renare än det fossildrivna 

alternativet. Även de flesta övriga energikällorna visar på lägre utsläpp än med det 

bensindrivna alternativet. 

Med orsak av de varierande emissionerna blir även det geografiska läget där laddfordonet 

laddas avgörande. Orsaken består i att olika geografiska områden producerar elektricitet med 

olika metoder. Figur 4 visar elmix i form av koldioxidintensitet från olika områden år 2011 

[22], [23]. I samma figur framgår även medelutsläpp (126 g CO2/km) för nyregistrerade 

personbilar under 2015 med ICE (Internal Combustion Engine) [24]. Medelutsläpp för BEV’s 

beräknas till 1,5 kWh/10 km och utsläpp från detta framgår även i Figur 4. Samma 

information under en 20-årsperiod framgår i Figur 5. Emissionerna utgår från en årlig 

körsträcka om 1 222 mil, vilket var fallet i Sverige under 2015 [16]. 

 

Figur 4. Elmix för olika delar av världen samt 

exempel på förbrukning medICE och BEV. 

 

Figur 5. Ett laddfordons utsläpp under 20 år 

beroende på elmix. 

 

Livscykelanalys LCA 

Laddfordon släpper normalt ut mindre växthusgaser än konventionella fordon med 

förbränningsmotorer vid drift. Produktionsmetoderna vid fordonstillverkning har även 

kontinuerligt förbättrats med syfte att minska emissioner. Miljökonsekvenser uppstår 

exempelvis med utvinning av bl.a. jordartsmetaller vilka är nödvändiga för tillverkning av 

batterier. Detta medför att laddfordon och bränslecellsfordon omfattas av högre emissioner vid 

produktion ur ett LCA-perspektiv än fordon med förbränningsmotor [25]. 

Samma fordon i exemplet ovan, en Volkswagen e-GOLF, släpper ut ca 23,4 ton CO2 innan 

den nått kunden enligt Mike Berners-Lee vid Lancaster University [26]. Beräkningarna 
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baseras på slutsatsen att en viss koldioxidmängd släpps ut beroende av försäljningspriset på 

fordonet. Siffran som Mike Berner-Lee redovisar ligger på 60 kg CO2 per tusen kr. En 

liknande studie från 2010 visar en betydligt lägre siffra för LCA fram till och med 

produktionen. Emissionerna för denna LCA av samma fordon men sex årsmodeller tidigare 

visar på 8,1 ton CO2e. Normalt anger livscykelanalyser ett utsläpp för en BEV om ca 10 ton 

CO2e [25], [27]. De olika analyserna bör beaktas men troligt återfinns emissionerna till och 

med produktionen av fordonet troligt närmre det lägre resultatet. Vid en sammanställning av 

livscykelanalyser framgår för övrigt att emissioner till och med produktion för ett fordon med 

ICE uppgår till ca 6,9 ton CO2e, ett hybridfordon släpper ut 7,5 ton CO2e och emissionerna för 

ett fordon med bränslecell uppgår till 10,2 ton CO2e [25]. Något som är avgörande för 

beräknade utsläpp är återvinningsgraden där flera olika material är komplicerade att återvinna 

med dagens tekniker [12]. Ytterligare är energiursprunget för elektriciteten som används vid 

produktion en stor bidragande faktor för emissioner [25], [27]. 

Som exempel används åter igen en Volkswagen Golf där utsläppen var 1,14 kg CO2/10 km 

med bensinmotor. En svensk kör i snitt ca 6 000 mil på 5 år [26]. Detta fordon genererar då 

6,840 ton CO2 under fem år. Jämförelsen går även att göra med ett äldre fordon, en Volvo 

XC90 V8 som släpper ut 3,17 kg CO2/10 km [28]. Efter fem år har denna släppt ut ca 19 ton 

CO2 [26]. I Figur 6 och Figur 7 presenteras exemplet med data sammanfattat i Tabell 3 där 

förbrukningen utgår från data angiven av tillverkarna [18], [29], [20], [30], [31]. Emissionerna 

för flytande drivmedel är beräknade enligt WTW (Well To Wheel) och inkluderar därmed 

utsläpp under hela dess livscykel. 

Tabell 3. Data för förbrukning och emissioner. 

Förbrukning VW Golf - 16  

(blandad körning) 

Volvo XC 90 – 15 

(Blandad körning) 

Saab 9-5 2,0 l - 06 

(Blandad körning) 

Bensin 0,49 l/10 km T6 AWD. 0.77 l/ 10 km 0,92 l/10 km 

E 85 0,71 l/10 km  1,18 l/mil 

El 1,27 kwh/10 km   

Diesel 0,34 l/10 km D5 AWD. 0,58 l/10 km 1,9 TDI -06. 0,68 l/10 km 

Utsläpp 

Bensin E85 Diesel El 

2,94 [kg CO2e/l] 1,22 [kg CO2e/l] 2,94 [kg CO2e/l] 0,1255 [kg CO2/kwh] 

 0,74 [kg CO2e/l]1   

 

Exemplet visar på att ett redan producerat fordon med ICE kan användas i minst ca 3 – 8 år 

innan samma koldioxidmängd uppkommer som vid produktion av en BEV. Detta gäller vid en 

jämförelse av redan producerade fossildrivna fordon mot produktion och drift av en BEV 

vilket framgår i Figur 6 och Figur 7. Detta innebär således att vid nybilsköp har en BEV något 

högre utsläpp fram till produktionen jämfört med ett fossildrivet fordon men släpper ut 

avsevärt mycket mindre koldioxid vid drift. Med de reducerade utsläppen är laddfordon 

kraftigt fördelaktiga ut klimatsynpunkt. Dock är konsumtion sällan miljöfördelaktigt och i 

vissa fall består den största miljönyttan med redan producerade fordon där, det ur 

livscykelperspektiv, lönar sig att nyttja fordonet tills de är uttjänta [25]. Exemplet inkluderar 

inte emissioner sprunget ur reservdelstillverkning och förbrukningsvätskor etc. 

                                                      
1
 Vid beräkning av reducering med 75 % jämfört med bensin [93]. 
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Figur 6. Utsläpp från VW e-GOLF och 

bensinfordon. 

 

 

Figur 7. Utsläpp från VW e-GOLF och dieselfordon. 

 

Ett ytterligare exempel bygger på höginblandad etanol (E85). Med höginblandad etanol kan 

argumentet föras att en stor del den koldioxid som släpps ut är av förnybart ursprung. Sett ur 

LCA-perspektiv är en del av den koldioxid som släpps ut från etanoldelen således ett ur 

kretsloppet och inte ytterligare tillfört till atmosfären som koldioxid från fossilbränslen. Vid 

beräkning med etanol från Agroetanol som tillverkas i Sverige reducerar denna E85 utsläppen 

med 70-80 procent (i beräkningarna 75 %). Åter igen inkluderas inte reservdelar och 

förbrukningsvätskor etc. Skillnaderna mellan utsläppen från E85 som säljs i Sverige och E85 

med etanol från Agroetanol är väsentliga vilket framgår i Figur 8 och Figur 9. 

Enligt den statliga utredningen ”fossilfrihet på väg” kan etanol tillverkat från sockerrör nå ett 

utsläpp av 30 g CO2/km. Där det även framgår att PHEV’s med möjlighet att förbränna ren 

etanol kan nå utsläpp av 10 g CO2/km [12]. 

 

Figur 8. Utsläpp från e-GOLF samt etanolfordon 

med E85 som säljs i Sverige. 

 

Figur 9. Utsläpp från e-GOLF samt etanolfordon 

med etanol från Agroetanol. 
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2.1.4. Litiumjonbatteriet 

Konstruktion 

Ett litiumjonbatteri är en konstruktion av flera litiumjonceller och är det vanligast 

förekommande batterialternativet till laddfordon på marknaden idag. En Litiumjoncell nyttjar 

en kemisk reaktion där litiumjoner förflyttar sig från den negativa elektroden till den positiva 

elektroden vid urladdning och omvänt vid laddning av cellen. Den kemiska reaktionen för 

processen framgår i ekvation (1) [32]. 

 𝐿𝑖𝑥 + 𝑀𝑦𝑂𝑧 ↔ 6𝐶 + 𝐿𝑖𝑥𝑀𝑦𝑂𝑧  (1) 

Huvudkomponenterna i en litiumjoncellbestår av anod (negativ elektrod), katod (positiv 

elektrod), elektrolyt och separator. Vid urladdning vandrar litiumjoner från anoden genom 

elektrolyten och separatorn för att till sist ansluta till katoden. Vid detta skede uppstår även en 

elektronvandring från anod till katod genom en extern elektrisk krets [32]. Denna krets förser 

sedan övriga komponenter, i exempelvis ett laddfordon, med energi. 

Anoden består ofta av ett kolbaserat material så som grafit. Elektrolyten består av ett litiumsalt 

i en organisk lösning med karbonater. Elektrolytens huvuduppgift är att transportera elektroner 

i cellen mellan elektroderna. Separatorn består ofta en polymer och ansvarar för att 

elektroderna inte ska ta i varandra. Detta är avgörande då stora säkerhetsrisker uppstår om dess 

vidrör varandra. Vissa batterikonstruktioner befattas dock inte av en separator då elektrolyten i 

sig själv separerar elektroderna. Slutligen är katoden konstruerad med olika litium- och 

oxidsammansättningar. Dessa materialval samt den fysiska konstruktionen utgör tillsammans 

vilka egenskaper som cellen kommer befattas med [32]. 

Laddning 
Vid laddning av litiumjonbatterier är det viktigt att kontrollera spänningen då överdrivna 

spänningsnivåer kan skada batteriet. Ytterligare får spänningsnivåerna inte heller understiga 

den spänning som krävs för att förse cellen med energi.  Till batteriet krävs likström (DC) för 

laddning vilket innebär att en likriktare ofta krävs då elnätet levererar växelström (AC). 

Laddningen behöver även övervakas för att alla celler i batteriet ska laddas lika mycket, kallat 

laddningsutjämning. Cellerna befattas med olika SOC (State Of Charge) vilka beror på olika 

självurladdningstider men även de varierade temperaturerna i batteriet kan påverka en cells 

SOC. Den gemensamma självurladdningstiden för ett litiumjonbatteri är mindre än 10 % på en 

månad [32]. Uteslutandet av laddningsutjämning kan innebära att vissa celler inte laddas 

tillräckligt vilket resulterar i en reducerad livslängd jämfört med de övriga cellerna i batteriet. 

Vid detta läge blir cellerna istället en last för resten av batteriet och kan resultera i ett haveri. 

För att förhindra detta tillåts cellerna överladdas med en mycket låg strömstyrka vilket innebär 

att vissa celler överladdas något och de övriga blir fulladdade. Den låga strömmen är orsaken 

till varför batteriet laddas långsammare ned höga effekter när det närmar sig fulladdat. Detta är 

även orsaken till varför det är viktigt att normalladda (mer om normalladdning under 

”Laddhastigheter”) sitt laddfordon ibland [32]. 

Urladdning 

Urladdning av batterierna i ett laddfordon sker kontinuerligt när fordonet använder eldrift. En 

BEV använder alltid batteriet när den används då detta är den enda energikällan. Ofta 

begränsas urladdningen till 80 % DOD (Depth Of Discharge) [33]. Detta för att förlänga 

batteriets livslängd då en mer tillåtande DOD resulterar i nedbrytning av cellernas elektroder 

[34].  



12 

 

Livslängd 

En battericells livslängd beror på många olika parametrar. Elektrokemiska reaktioner drabbar 

främst elektroderna som med tiden bryts ned och korroderar. Vid anoden sker fleratlet 

reaktioner vilka resulterar i en minskad kapacitet och begränsar effekten. Under första 

laddningen av en litiumjoncell bildas ett skyddande lager som täcker anoden. Lagret benämns 

SEI och står för Solid Electrolyte Interphase. Beläggningens uppgift är att skydda anoden från 

korrosion och hindra elektrolyten från nedbrytning. SEI-lagret utvecklas dock med tiden och 

medför en lägre mängd tillgängliga litiumjoner och bidrar med tiden till elektrolytens 

nedbrytning. Sidoreaktioner vid anoden är den främsta orsaken till åldring av batteriet när det 

lagras. Utöver detta finns risk för gasbildning när lösningar diffunderar genom SEI-lagret och 

reagerar med anoden. Ytterligare reaktioner kan uppträda vilka resulterar i att det bildas ett 

litiumlager på anoden eller där SEI-lagret bryts ned. Även katoden besitter problematik där 

denna bryts ned och sidoreaktioner medför att elektrolyten också bryts ned och oxiderar. 

Huvudsakligen resulterar reaktionerna i mindre tillgängligt litium, mindre tillgängligt 

elektrodmaterial och en förhöjd intern resistans. Många faktorer kan påskynda processerna där 

SOC, temperaturer och kortslutning är några faktorer [35]. 

Det finns två huvudsakliga typer av åldring. Dessa är kalenderåldring, och cykelåldring. 

Mycket visar på att temperaturer påverkar kalenderlagring främst där höga temperaturer 

påskyndar korrosion av elektroder och låga temperaturer resulterar i ändringar i cellens kemi 

[35]. Cykelådringen beror också på temperatur men påverkas även av skillnaden i SOC. Höga 

spänningsnivåer vid laddning och urladdning påvisar även påskyndade åldringsmekanismer 

och förkortar livslängden [35]. För att avgöra batteriets nuvarande tillstånd finns ett mått som 

heter SOH (State Of Health) vilken jämför det nuvarande tillståndet med tillståndet när detta 

var nytt. 

Livslängden för batterier i laddfordon är svår att avgöra då dessa inte funnits under den 

tidsperiod som krävs för att säkerställa vad en normal livslängd innebär. Åsikter och forskning 

går isär där vissa hävdar minst tio år och andra räknar med att batterierna ska fungera under 

hela fordonets livslängd [12], [36]. Undersökningar har utförts där bl.a. Tesla Model S 

studerats. Denna påvisade att de undersökta 68 fordonen hade tappat ca 6 % av kapaciteten 

efter 100 000 km [36]. 

2.2. Laddsystem 

För laddning av laddfordon har flertalet system utvecklats. Dessa laddsystem beror på fordon, 

laddhastighet och säkerhetsnivå. För de enklaste laddsystemen är endast jordfelsbrytare 

inkluderat jämfört med lösningarna med utökad säkerhet som kräver speciella laddboxar eller 

laddstolpar med inbyggda komponenter för övervakning och styrning av laddningen. 

2.2.1. Konduktiv laddning 

Konduktiv laddning är den vanligaste typen av laddning idag och innebär att fordonet ansluts 

till nätet med en kabel. Tabell 4 visar de främst förekommande kontaktdonen som används 

idag [37], [38], [39], [40]. Tabellen redogör även för olika exempel så som laddtid och 

räckvidd. Dessa beror av flertalet parametrar och de exempel som redogörs, bildar en 

uppfattning om skillnader mellan laddtyper. 
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Effekt 

Den tillgängliga laddeffekt (P) som finns vid laddning beror på flera faktorer. Vid beräkning 

av aktiv effekt med likström (2) utgör spänningen och ström parametrarna. Med enfas 

växelström (3) beaktas även fasförskjutning. För trefas (4) inkluderas även en parameter för 

faserna. 

 

 
𝑃 = 𝑈𝐼 (2) 

 

 
𝑃 = 𝑈 𝐼 cos(𝜑) (3) 

 

 
𝑃 =  3 𝑈 𝐼 cos(𝜑) (4) 

 

P är effekten [W], U är spänning [V] och I är ström [A]. Effektfaktorn (cos(𝜑)) tenderar till ett 

värde över 0,99 varvid denna avrundas till 1 [41]. Detta innebär att fasförskjutningen (𝜑) [º] är 

nära 0º. 

Vid laddning av litiumjonceller går ca 15 % av energin till förluster i form av värme [42]. 

Därmed måste detta inkluderas vid beräkning av exempelvis laddtider. För beräkning av 

exempel i Tabell 4 antas ett batteri med kapacitet av 20 kWh och att förbrukningen vid drift är 

2 kWh/10 km. Batterikapaciteten motsvarar en av normal storlek [43]. Förbrukningen ligger 

något i överkant vid jämförelse av angivna siffror från fordonstillverkare men är ett rimligt 

antagande med verkliga siffror i åtanke [44], [39]. 
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Bilaga 1redovisar beräkningar för effekt, körsträcka efter att batteriet laddats en timme samt 

den totala laddtiden. 
Dagens laddfordon kan inte alltid omhänderta hela effekten varvid laddtiden begränsas av 

systemet som är integrerat i fordonet och inte av själva laddaren. Detta innebär att även om 

laddaren levererar exempelvis 22 kW är det inte säkert att fordonet kan hantera mer än 11 kW. 

Därmed reducerar fordonet laddningseffekten för att inte skada det integrerade batteripaketet. 

Detta varierar mellan fordon där framtida system blir mer toleranta mot höga laddeffekter. 

Detta då en reducerad laddtid eftersträvas för ett mer användarvänligt fordon. 

Konstruktion av laddare 

Konstruktionen av laddare till laddfordon skiljer sig något mellan tillverkare där 

grundkonstruktionen dock är den samma. Den inkommande elektriciteten till batteriet måste 

vara av likström varav detta är ett fundamentalt steg i laddaren. 

Den ingående växelströmmen (AC) från elnätet filtreras och konverteras till likström (DC). I 

detta steg återfinns även korrigering av effektfaktorn, kallad PFC (Power Factor Correction). 

Denna ingår för att förhindra förluster av laddeffekt. Nästa steg innebär en DC/DC-

konvertering för att ändra ström och spänning för anpassning av batteriet. Slutligen filtreras 

även likströmmen innan det når batteriet. Systemet övervakas även av en Micro-controller för 

mätning och kontroll av laddning [45]. 



15 

 

Tabell 4. Kontaktdon, egenskaper och exempel på laddeffekt och laddtider. 

Namn 
Schuko 

CEE 

enfas 

CEE 

trefas 
TYP 1 TYP 2 CCS CHAde-MO 

Illustration 

     
 

 

Alternativa namn Hushålls-

uttag 
 

Trefas- 

uttag 
Yazaki Mennekes Combo  

Kontakt till 

nätanslutning 
X X X  X X X 

Kontakt till fordon    X X X X 

Kommunikation 

mellan kontakt 

och fordon 

   X X X X 

Rekommenderas    X X X X 

EU-Standard     X X  

Mode 1/2 1/2 1/2 2/3 3 3/4 4 

Normalladdning X X X X X X  

Semisnabb AC   X X X X  

Semisnabb DC      X X 

Snabb AC      X  

Snabb DC      X X 

Faser 1 1 3 1 1-3 1-3  

Spänning [V] 230 230 400 120/230 230/400 400 500 

Ström [A] 
10 16 3x16 32 

Enfas 70 

Trefas 63 
125 120 

Effekt [kW] 2,3 3,72 11 7,4 43,7 503 604 

Körsträcka efter 1 

h laddning [mil] 
1 1,6 4,7 3,1 18,6 21,3 25,5 

Laddtid för 

fulladdning 

10 h 

14 min 

6 h 

30 min 

2 h 

7 min 

3 h 

12 min 
32 min 28 min 24 min 

 

Med Schuko sker laddningen vanligtvis med 2,3 kW eller 3,7 kW. Med laddboxar som 

använder typ 2 är laddeffekterna 3,7 kW, 7,4 kW och 22 kW de främst förekommande för 

hemmaladdning. Mer om laddboxar finns under rubriken ”Laddsystem på marknaden”. 

  

                                                      
2 Upp till 
3
Avser vanligt förekommande snabbladdning. Effekter upp till 200kW är dock möjliga [37]. 

4
Avser vanligt förekommande snabbladdning. Effekter upp till 100 kW är dock möjliga [102]. 
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2.2.2. Laddhastigheter 

Laddare utformade för laddfordon befattas ofta med olika egenskaper beroende på 

batterikapacitet samt vilken laddhastighet som önskas. Tabell 5 visar teoretiska laddtider med 

exempel av olika laddhastigheter och batterikapaciteter. Vissa fordon befattas även en inbyggd 

laddare för enkel anslutning. 

Normalladdning 
Normalladdning är den vanligaste typen av laddning och används främst när fordonet står 

parkerad en längre tid. Normalt står fordon stilla ca 95 % av tiden vilket medför att 

normalladdning ofta lämpar sig väl [46]. Laddtypen är lämplig att använda vid exempelvis 

bostäder där fordonet i normala fall hinner fulladdas över natten [38]. Laddfordon är oftast 

utrustade med inbyggda laddare vilket innebär att fordonet kan anslutas till nätet med en 

Schuko eller med ett CEE-don [39]. Vid en sådan anslutning bör dock jordfelsbrytare och 

överströmsskydd installeras. Då begränsningarna för säkerhet ofta sitter i kontaktstycket bör 

dessa bytas ut mot standardanslutningar för laddfordon [47], [38]. Direktanslutning med 

Schuko rekommenderas inte av elsäkerhetsverket [38]. Förväntade egenskaper som 

normalladdning medför framgår i Tabell 4. 

Semisnabbladdning 

Semisnabbladdning nyttjar en högre laddeffekt, vilken möjliggörs med trefasuttag eller en 

större säkring [38], [39]. Laddtypen medför att laddningen är upp till fem gånger snabbare än 

vid normalladdning [38], [39], [40]. Med en kortare laddtid är denna laddtyp fördelaktig vid 

exempelvis offentliga platser där laddtiden är begränsad. Med högre laddeffekt krävs typer av 

kontaktdon med höga toleranser. Dessa presenteras i Tabell 4. Vanligtvis anges 

semisnabbladdning som lägst vid 11 kW. 

Snabbladdning 
Snabbladdning nyttjar en ytterligare högre effekt än semisnabbladdning. Ett vanligt 

förekommande är även att laddmetoden med likström där denna förs direkt till batteriet [38]. 

Laddtypens fördelar framkommer när räckvidden snabbt behöver utökas. Laddtiden ska 

begränsas till att föraren kan vänta vid fordonet medan laddningen utförs [38], [39]. 

Snabbladdning är därför användbar som räckviddsförlängare men kan vid daglig användning 

reducera batteripaketets livslängd [12]. 

 

Tabell 5. Exempel på teoretiska laddtider. 

Ladd- 

Hastighet [kW] 

Batterikapacitet [kWh] 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 

 Laddtider [hh:mm] 

Normal 

2,3 02:33 05:07 07:40 10:14 12:47 15:21 20:28 25:35 30:41 35:48 40:55 

3,7 01:35 03:11 04:46 06:22 07:57 09:32 12:43 15:54 19:05 22:15 25:26 

7,4 00:48 01:35 02:23 03:11 03:58 04:46 06:22 07:57 09:32 11:08 12:43 

Semi 
11 00:32 01:04 01:36 02:08 02:40 03:13 04:17 05:21 06:25 07:29 08:33 

22 00:16 00:32 00:48 01:04 01:20 01:36 02:08 02:40 03:13 03:45 04:17 

Snabb 50 00:07 00:14 00:21 00:28 00:35 00:42 00:56 01:11 01:25 01:39 01:53 

 

Tabell 5 visar att begränsningar i vissa fall uppkommer med låga effekter. Exempelvis kan en 

rimlig tid som ett laddfordon står still i sträck sättas till tio timmar. Detta sker exempelvis 

under nätter efter att kvällens ärenden är utförda tills dess att nästa arbetsdag börjar. 

Begränsningen om tio timmar innebär då även den tid som finns för fordonets batteri att 
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fulladdas. Tabell 5 visar på att den lägsta effekten om 2,3 kW räcker för batterier som 

understiger ca 20 kWh. Det framgår då att högre effekter i vissa fall krävs beroende på 

batteristorlek. Tabell 5 visar kapaciteter upp till 80 kWh och vid dessa kapaciteter finns 

begränsningen vid 11 kWh men där effekter över denna tillgodoser behoven. 

2.2.3. Säkerhet 

Flera lagar, standarder och andra åtgärder har implementerats för att uppnå högsta möjliga 

säkerhet relaterat till laddning av fordon. En utav dessa åtgärder är standard IEC 62196 som 

sätter standard för olika ”modes” (Mer om standarder under ”Standarder och regelverk för 

laddplatser”). De fyra olika ”modes” som finns i dag listar bl.a. nivåer av kommunikation 

mellan uttag och fordon. 

Modes 

Mode 1 innebär att inget informationsutbyte mellan fordonet och nätanslutningen 

förekommer. Denna säkerhetsnivå förutsätter istället att kontakter och övriga komponenter 

kan omhänderta belastningarna som uppkommer vid laddning. Detta mode gäller främst upp 

till och 10 A men förekommer även vid 16 A. Uttaget ska vara försett med jordfelsbrytare. 

Detta är inget lagkrav men rekommenderas. Mode 1 kan exempelvis användas i uttag som 

tidigare använts för motorvärmaranslutning [38], [39]. Detta medför dock en viss säkerhetsrisk 

och högre modes är att rekommendera. 

Mode 2 innebär att kommunikation mellan kontrolldosa på laddkabeln och fordon 

förekommer men åsidosätter kontroll av nätanslutningen. Informationsutbytet består av 

kontoroll av jord, strömstyrka, temperatur och kontrollerar att anslutningen är korrekt. 

Systemet kan även styra laddningen genom att initiera eller avsluta laddning. Mode 2 innebär 

inte att någon speciell elinstallation krävs och att strömstyrkan inte får överstiga 32 A [38], 

[39]. 

Mode 3 innebär informationsutbyte mellan nätanslutning och fordon. Detta mode anses som 

det säkraste och innebär även möjligheter i ”smarta elnät” vilket behandlas närmre under 

”Smarta elnät”. Informationsutbytet är som i mode 2 med skillnaden att kontrollenheten är 

placerad i laddstationen. Mode 3 förutsätter därmed en elinstallation i form av en laddbox eller 

en laddstolpe. Laddningen tillåts i upp till 63 A [38], [39]. 

Mode 4 innebär att fordonets ombordladdare förbikopplas och informationsutbytet sker 

mellan laddstationen och fordonets batteriövervakningssystem. I övrigt är informationsutbytet 

det samma som i mode 3. Laddningen sker med likström (DC) i effekter upp till 125 kW [38], 

[39]. 

Ansvar för laddutrustning 

Den som ansvarar för att säkerheten vid laddning av laddfordon bestäms av förordning 

1993:1068. Denna förutsätter att CE-märkning av komponenter och att den som förser 

användaren med laddutrustning bär ansvaret. Exempelvis kan det vara återförsäljare, uthyrare, 

ägare etc. beroende av situation. Utöver detta är den som tillhandahåller laddplatsen skyldig 

att kontrollera att platsen är underhållen och säker för laddning. Den som använder platsen är 

även ansvarig med tillsyn för att säkerställa att laddutrustningen inte är fysiskt skadad [39]. 

Mer om vilka säkerhetskrav som skall uppfyllas finns under ”Standarder och regelverk för 

laddplatser”. 
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Batterisäkerhet 

Batterisäkerhet utgör något av det fundamentala när det kommer till laddfordon. De olyckor 

som orsakats av batterihaveri är få. Vid batterihaveri där brand uppstår, startar branden ofta 

vid ett annat ställe i fordonet och sprider sig till batteriet. Tester utförs för att kontrollera att 

batterierna klarar säkerhetskriterierna. Dessa tester består bl.a. av vibrationstester, 

kortslutningstest, överladdning, överurladdning och övertemperatur. Markbrand utgör även ett 

test där detta säkerställer att batteriet klarar en öppen låga en viss tid. Tidsåtgången för att en 

öppen låga ska sprida sig till ett batteripaket ofta är 20 – 30 min. Detta grundas till stor del i 

batteripaketets stora termiska massa. Lagstiftning om dessa tester för typgodkännande 

behandlas av FN under lagstiftning R100. Denna lag är obligatorisk och gäller fordons- och 

komponenttillverkare. Lagen infattar även de tester som skall utföras för typgodkännande. 

Framtida tester kommer även inkludera hur väl batteriet motstår vatten, exempelvis vid en 

översvämning [48], [49]. 

Endast ett fåtal bränder har inträffat med laddfordon och mycket pekar på att eldrift är säkrare 

än drift med ICE. Vidbränderna har termisk rusning i vissa fall varit orsaken. Termisk rusning 

innebär att celltemperaturen ökar och i vissa fall ökar temperaturen till den grad att cellen 

antänder. Det finns flera säkerhetssystem för att undvika detta varvid bränder är ovanliga  

[50]. 

Verkstäder 

För arbete med laddfordon i verkstäder krävs speciellt utbildad personal. Det finns olika kurser 

som personal kan närvara för att uppnå önskad kompetens. Anledningen till krav på utbildning 

är de höga spänningar och ström som ingår i laddfordon. Syftet är främst att undvika 

personskador som kan uppkomma vid arbetet. För att undvika detta krävs specifika kunskaper 

beroende på fordonsmodell och dess elsystem. Bil Sweden med andra aktörer har utformat en 

branschstandard med guidning om vad som gäller vid arbete med laddfordon [51]. 

IP-klassning 

IP-klassning är en klassificering som visar på hur väl elektroniska komponenter är skyddade. 

Den är därför riktad mot kapslingen där klassningen bygger på hur väl den kan motstå fukt, 

dam och hårda föremål etc. Den första siffran anger hur väl kapslingen kan motstå hårda 

föremål. Detta testas med olika typer av föremål och tryck mot kapslingen. Utöver detta testas 

kapslingen även motståndet mot dam. Gradering och innebörd framgår i Tabell 6 [52] [53]. 

Tabell 6. IP-Klassning. Betydelse av första siffran i klassning. 

Gradering Skydd mot Test Resultat för att uppfylla klassning 

0 Inget skydd   

1 Beröring 
Tryck mot kapsling med sfär om 50 mm i 

diameter under 50 N. 

Ska befattas av ett tillfredställande 

avstånd från farliga delar. 

2 
Beröring av farliga delar 

med finger 

Tryck mot kapsling med testfinger om 12 mm i 

diameter och 80 mm långt under 10/30 N. 

Ska befattas av ett tillfredställande 

avstånd från farliga delar. 

3 
Beröring av farliga delar 

med verktyg 

Tryck mot kapsling med verktyg om 2,5 mm i 

diameter under 3 N. 
Får inte genomborra kapsling. 

4,5,6 
Beröring av farliga delar 

med tråd 

Tryck mot kapsling med tråd om 1 mm i 

diameter under 1 N. Skydd mot damm. 

Tråd får ej genomborra kapsling. 

Damm får ej tränga in där de kan 

störa funktion eller säkerhet. 
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Den andra siffran anger hur väl kapslingen motstår vatten. De lägre graderingarna anger 

motstånd mot droppande vatten och de högre där kapslingen helt sänks i vatten. Gradering och 

innebörd framgår i Tabell 7 [52], [53]. 

Tabell 7. IP-Klassning. Betydelse av andra siffran i klassning. 

Gradering Skydd mot Test Resultat för att uppfylla klassning 

0 Inget skydd   

1 Vattendroppar 
Droppande vatten i 10 min 

med 1 mm/min. 

Får ej tränga in i sådan omfattning att det 

påverkar funktion eller säkerhet. 

2 Vattendroppar 

Droppande vatten i totalt 10 

min med 3 mm/min med 15° 

lutning av kapsling. 

Får ej tränga in i sådan omfattning att det 

påverkar funktion eller säkerhet. 

3 Strilande vatten 
Strilande vatten med 60° 

lutning av kapsling. 

Får ej tränga in i sådan omfattning att det 

påverkar funktion eller säkerhet. 

4 Strilande vatten 
Strilande vatten från alla 

vinklar 

Får ej tränga in i sådan omfattning att det 

påverkar funktion eller säkerhet. 

5 Kraftig vattenstråle 

Minst 3 min med munstycke 

om 2,5-3 meter från kapsling 

med flödet 12,5 l/min. 

Får ej tränga in i sådan omfattning att det 

påverkar funktion eller säkerhet. 

6 Kraftiga vattenstrålar 

Minst 3 min med munstycke 

om 2,5-3 meter från kapsling 

med flödet 100 l/min. 

Får ej tränga in i sådan omfattning att det 

påverkar funktion eller säkerhet. 

7 
Kortvarig nedsänkning i 

vatten 
30 min i ett djup av 1 m. 

Får ej tränga in i sådan omfattning att det 

påverkar funktion eller säkerhet. 

8 
Långvarig nedsänkning i 

vatten 

Test med tryck och tid 

beroende på överenskommelse 

med kund. 

Får ej tränga in i sådan omfattning att det 

påverkar funktion eller säkerhet. 

2.3. Standarder och regelverk för laddplatser 

Med utvecklingen av laddfordon har även standarder införts för att driva utvecklingen åt rätt 

håll och för att ställa krav på kvalitet och säkerhet. Tabell 8 presenterar några av dessa 

standarder som berör laddfordon och laddplatser. 

Tabell 8. Standarder som berör laddning. 

Beteckning Namn Beskrivning 

IEC 61851-1 Electric vehicle conductive 

charging system. 

Beskriver specifikationer av laddning och anslutningar till fordonet. 

Inkluderat krav på jordfelsbrytare och andra säkerhetskrav. Denna 

behandlar även olika ”modes” [54]. 

IEC 62196 Plugs, socket-outlets, vehicle 

couplers and vehicle inlets. 

Utgår från IEC 61851-1 och behandlar främst kontakter och kablar [54]. 

SS EN-61851 Elbilsdrift – konduktiv 

laddning. 

Direktiv för konduktiv laddning. SS EN-61851-1 innehåller samma 

information som i IEC 61851-1 [39]. 

SS EN-62196 Anslutningsdon för konduktiv 

laddning av fordon. 

Innehåller samma information som IEC 62196-1. 

SS 4364000 Elinstallationer för 

lågspänning. 

Säkerhetsföreskrift med syfte att förhindra bl.a. personskador och skada på 

egendom. 

EN 60529 Kapslingsklasser. Klassificeringssystem för kapslingar vilken anger graden av skydd. 

SS-EN 50272-3 Laddningsbara batterier och 

batterianläggningar – 

Säkerhet. 

Standarder för säkerhetsåtgärder i samband med verksamhet med batterier i 

elfordon. 

SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska 

anläggningar 

Säkerhetsstandard riktad mot arbete med bl.a. laddfordon men även andra 

anläggningar. 
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Flera lagar och förordningar berör laddfordon vilka även dess utformats för att främst 

säkerställa säkerhet i samband med laddning. Några av dessa framgår i Tabell 9. 

Tabell 9. Lagar, direktiv och förordningar som berör laddning. 

Beteckning Namn Beskrivning 

Lag 

2011:791 

Om ackreditering och teknisk 

kontroll. 

Regler och krav för tillstånd av utfärdande av CE-märkning. En CE-märkt 

produkt säkerställa att denna genomgått krav på miljö, säkerhet och hälsa 

[55]. 

Förordning 

(1993:1068) 

Om elektriskt materiel. Säkerhetsbestämmelser vilka riktas till distributör, installatör etc. vilka 

ansvarar att materiel uppfyller dessa bestämmelser [39]. 

Lag 

(2004:451) 

Produktsäkerhetslagen Bestämmelser vilka ämnas förhindra personskador. 

Direktiv 

(2006/95/EG) 

Lågspänningsdirektivet Harmoniseringsdirektiv för medlemsstater [39]. 

Lag 

(1997:857) 

Ellagen Sammanställning av lagar som berör elektriska anläggningar, elsäkerhet 

etc. 

Förordning 

(1990:806) 

Elinstallatörsförordningen Avser förebygga person- och egendomsskador. 

Förordning 

(2007:215) 

Om undantag från kravet på 

nätkoncession enligt Ellagen 

(1997:857) 

Undantagsvillkor från kravet på nätkoncession. Undantaget gäller för 

laddpunkter i parkeringshus och vid flerbostadshus. 

 

Bl.a. Elsäkerhetsverket har även sammanställt föreskrifter med råd om hur standarder, lagar 

m.m. bör användas. Dessa förordningar framgår i Tabell 10. 

Tabell 10. Föreskrifter som berör laddfordon. 

Beteckning Namn Beskrivning 

Föreskrift 

(ELSÄK-FS 

2000:1) 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss 

elektrisk materiel samt allmänna råd om 

dessa föreskrifters tillämpning. 

Samling med råd om hur lagar etc. bör tolkas och efterföljas. 

Föreskrift 

(ELSÄK-FS 

2006:1) 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om allmänna 

råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig 

verksamhet. 

Föreskrifter för säkerhet vid arbete med starkström (Samt 

ändringsföreskrifter (ELSÄK-FS 2010:1 och 2015:3). 

Föreskrifter om starkström framgår även i ELSÄK-FS 

2008:2 – ELSÄK-FS 2008:4. 

Föreskrift 

(ELSÄK-FS 

2008:1) 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om allmänna 

råd om hur elektriska 

starkströmsanläggningar ska vara utförda. 

Säkerhetsteknisk praxis med syfte att undvika personskador 

etc. 

Föreskrift 

BFS 

(2013:14) 

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets 

byggregler. 

Föreskrifter angående lokaler och ventilation mm. 

 

2.4. Laddsystem på marknaden 

Ett utbud av laddsystemen som återfinns på marknaden för normalladdning och semisnabb 

laddning återfinns i Tabell 11. De flesta laddsystem av denna typ förekommer i formatet av en 

så kallad laddbox. I denna är elektroniken för styrning och laddning väl skyddad mot yttre 

påverkan. Boxen ansluts till elnätet av en berättigad montör för att fastställa en hög säkerhet. 

Fordonet ansluts med ett integrerat kontaktdon i laddboxen alternativt är laddboxen utrustad 

med en egen laddkabel. Andra alternativ till laddboxar kan vara laddstolpar. Dessa består ofta 

av samma komponenter som en laddbox, med den huvudsakliga skillnaden att någon typ av 

fundament krävs för en laddstolpe. 
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Boxarna kommer med en stor varietet av funktioner. Flera modeller är utrustade med en 

internet- och/eller GPRS-anslutning. Några av de boxar med anslutningsmöjligheter framgår i 

Tabell 12. Internetanslutningen möjliggör övervakning av laddning och ofta möjlighet att styra 

denna. Fördelar med anslutningarna framkommer även med möjligheter vid olika betalsystem. 

Mer om detta finns under rubriken ”Betalsystem”. Styrning av laddboxar hanteras även i vissa 

fall via menysystem på boxen och vissa modeller är utrustade med system som kräver 

certifiering av användaren för att undvika obehörig laddning. 

För kommunikation är ett system kallat OCPP (Open Charge Point Protocol) under 

uppbyggnad och som tillämpas allt oftare. Detta är ett öppet system som är till för 

kommunikation mellan laddstationer och företag som tillhandahåller laddtjänster [56]. 

Chargemaster erbjuder flera olika typer av laddstationer där såväl laddboxar som 

laddstationer för publika lösningar återfinns [57]. 

Chargestorm har några olika typer av lösningar beroende på behov [58]. Dessa består en box, 

modul för uppgradering av motorvärmare samt en mobil laddare. Företaget tillhandahåller 

flera olika varianter av betaltjänster. 

Clever levererar helhetslösningar till såväl privatpersoner som till bostadsrättsföreningar och 

företag. Clever är återförsäljare av laddboxar från Keba av bl.a. modellen KeContact p20 [59].  

Garo är ett etablerat fabrikat för elektronisk utrustning bl.a. laddsystem [60]. Garo erbjuder ett 

urval av laddboxar som levereras med fastmonterad kabel eller uttag av typ 2. Möjligheten att 

välja insatser som passar befintliga motorvärmarstolpar finns även. Dessa laddsystem är dock 

begränsade till mode 2 men ett tillval med energimätare finns att tillgå. Dessa levererar även 

särskilda helhetslösningar där laddaren matas med energi från medföljande solpaneler.  

HALO RAY är ytterligare ett alternativ vart syfte är en portabel användarvänlig laddare. 

Laddeffekten uppgår till 16 A och laddaren ansluts till ett vanligt Schuko-uttag och typ 2 till 

fordonet. För ytterligare säkerhet återfinns en temperatursensor i Schuko-kontakten vilket 

innebär att laddningen avbryts vid för höga temperaturer [61]. 

HALO Wallbox är en smidig box som även är utrustad med en Schuko-kontakt [62]. 

Företaget kommer att vidga deras utbud och lansera ytterligare boxar med effekt upp till 22 

kW. Dessa boxar levereras med monterad kabel av typ 1 eller typ 2 beroende på önskemål 

[62]. 

Schneider tillhandahåller även boxar för hemmaladdning [63]. Temperaturspannet är det 

största av de redovisade laddarna och uppgår från -30 ºC till 50 ºC. 

Sun Drive levererar boxar för exempelvis hemmaladdning av fabrikatet Keba [64]. 

Wallbox Pulsar är en kompakt laddare med möjlighet av anslutning med Bluetooth för 

styrning och övervakning. Med anslutning till internet besitter boxen ett stort utbud av tjänster 

så som automatiska programvaruuppdateringar samt övervakning och styrning [65]. 

Möjlighet till snabbladdare finns även men där denna lösning sällan är kostnadseffektiv för ett 

företag eller bostadsrättsförening. Kostnaderna uppkommer troligt till ca 500 000 kr inräknat 

kostnader för materiell och tjänster [12].  
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Tabell 11. Ett urval av fabrikat på marknaden. 

Fabrikat 
Typ av 

laddare 

Maximal 

laddeffekt 

[kW] 

Anslutning och säkerhet Temp [Cº] 
Ca pris 

[kr] Faser Typ Schuko Mode IP Min Max 

Garo(352450) Box 3,7 1 2  3 44 -25 40 10 000 

Garo(352456) Box 22 3 2  3 44 -25 40  

Chargestorm 

(CKIT50) 

Upp-

gradering 
3,7 1 1/2 X 3 44 -30 50 7 000 

Chargestorm 

(CSH50) 
Box 7,4 1 1/2  3 44 -30 50 9 000 

Chargestorm 

(CSM132) 
Mobil 22 3 2  3 44 -30 50 30 000 

HALO 

Wallbox 
Box 3,6 1 1/2 X 3 66 -30 45 10 000 

HALO RAY Mobil 3,7 1 1/2  2 66 -25 45  

KeContact 

P20 
Box 11 1 1/2  3 54 -25 50 

10 000 – 

 11 500 

ABL-Sursum Box 22 1/3 1/2  3 54 -25 50 15 000 

Chargemaster Box 22 3 2  3 54 -25 40  

Schneider Box 7,4 1 2  3 54 -30 50  

Schneider Box 22 3 2  3 54 -30 50  

Wallbox 

Pulsar 
Box 7,4/22 1/3 2  3 54 -25 45 10 000 

2.5. Betalsystem 

Vid debitering av laddning finns flera lösningar av betalsystem där kunden har möjligheten att 

anpassa system efter behov. Med den övriga teknikutvecklingen möjliggörs betalsystem som 

inte hade varit möjliga för ett tiotal år sedan. Leverantörer och betalsystem presenteras i Tabell 

12 [66], [67]. Boxar från de flesta leverantörer går att använda vid upprättning av egna 

betalsystem då mätning av förbrukning alltid finns inbyggt eller finns som tillval. 

Ett betalsystem drar stor nytta av en internet- eller GPRS-anslutning. Anslutningen 

tillgängliggör exempelvis övervakning av energimätning som kan användas vid 

fakturaunderlag. Systemet kan även användas för styrning av laddprocessen så att denna 

anpassas efter avresetider etc. 

Mobilapplikationer och SMS-tjänster är ett vanligt förekommande vid publika laddstationer 

men kan även användas till andra icke- publika laddstationer. Systemet bygger på att ett SMS 

sänds med laddarens identifikationsnummer för att initiera laddning. Fordonsägaren debiteras 

sedan via telefonräkningen eller separat faktura. Applikationslösningar fungerar i liknande 

regi. 

Identifikation med ett kort eller RFID (Radio Frequency IDentification) nyttjas även ofta vid 

publika laddstationer där flera olika användare brukar laddaren. Med identifieringen startas 

laddningen och debitering sänds till personen eller företaget som identifikationen tillhör. 

Systemet används även vid abonnemang med fasta månadskostnader. Fördelar består ofta i 

möjligheten till laddning även om internetförbindelsen för tillfället brutits. 

Kostnaden för laddning kan även bestämmas till en fast månadskostnad i samband exempelvis 

en personlig parkeringsplats. Med metoden krävs färre komponenter för exempelvis mätning 

och internetanslutning. I samband med en personlig laddplats kan dock en elmätare installeras 
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och avläsas med internetanslutning eller fysisk avläsning för att sedan debitera 

parkeringsplatsinnehavaren den faktiska förbrukningen. 

Tabell 12. Ett urval av betallösningar på marknaden. 

Leverantör 
Uppkopplingar 

Internetanslutning 
APP SMS RFID/kort Mätning 

Garo X  X Tillval X 

Chargestorm X X X Tillval X 

HALO Wallbox X  X X X 

Clever   X X X 

Vattenfall X  X X X 

Fortum X  X X X 

Park+Charge X X X X X 

eon   X X X 

 

Flertalet aktörer finns på marknaden för betallösningar. Huvudsakligen erbjuds 

helhetslösningar men vissa har även specialiserat sig inom vissa delområden. Dessa kan bestå i 

molntjänster för förberedande av fakturaunderlag eller i enbart administrationslösningar för 

exempelvis fakturering. Sedan finns även elmontörer som specialiserat sig på installationer av 

laddboxar. 

Chargestorm tillhandahåller lösningar för fakturaunderlag. Systemen bygger på molntjänster 

där information sparas och kan direkt eller via Chargestorm användas och integreras till 

faktureringsunderlag. Metoden möjliggör i vissa fall att månadskostnaden för laddningen kan 

inkluderas direkt i exempelvis fakturan till en hyra. Beroende på system går en månadsavgift 

till Chargestorm vilken varierar något beroende på system men uppgår i vanliga fall till ca 80 

kr per månad [68]. 

Clever erbjuder helhetslösningar med hjälp av molntjänster. Systemet möjliggör 

driftövervakning och styrning vilket medför att Clever’s kundtjänst kan assistera vid behov. 

För mätning och styrning ansluts laddboxen till nätet via GPRS eller via en internetanslutning. 

Med deras kortalternativ identifieras användaren och energimängden registreras för 

fakturaunderlag till den specifika användaren. Kortet kan även användas vid deras publika 

laddare där Clever sedan kan använda informationen för den totala laddningen och 

administrera fakturor vilka skickas direkt till användaren. Tjänsterna för betallösningen kostar 

från 98 kr per månad beroende på uppkopplingsmöjligheter etc [69]. 

Eon bistår även dessa med helhetslösningar. Molntjänster ingår för övervakning och systemet 

kan anpassas för mätning av individuell förbrukning. Med faktisk förbrukning som underlag 

kan Eon sedan bistå med fakturahantering. Kostnaderna för betalsystemet beroende på antal 

boxar, vilken typ av boxar och övrigt system men börjar på 35 kr/mån [70]. 

Fortum erbjuder färdiga lösningar genom vad de kallar ”Charge and drive”. Detta är främst 

för publik laddning. De kan även bistå med förbrukningssiffror för fakturaunderlag till 

bostadsrättsföreningar och företag. Kostnaderna beror till stor del på antal laddare och övriga 

tjänster [71]. Utöver detta arbetar Fortum med ett komplett betalsystem som baseras på 

mätvärden [72]. 

Garo förser sina användare med molntjänster vilket tillgängliggör information om 

energiförbrukning etc. Informationen möjliggör fakturaunderlag vilket hanteras av tredje part. 

Betalsystemet utgår från hantering av laddaren med exempelvis mobiltelefon i form av en 
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applikation eller med RFID. Möjligheter med färdigt integrerade betallösningar finns där 

fordonsägarens kontokort registreras i applikationen i telefonen för betalning av laddningen.  

Halo Wallbox är en svensktillverkad laddbox. Boxen är utrustad med elmätare vilket 

möjliggör information för fakturaunderlag. Informationen tillgängliggörs via en molntjänst 

vilka boxen även kan styras genom. Molntjänsten för Halo Wallbox är kostnadsfri. 

Park+Charge erbjuder flera alternativ i alla steg i laddprocessen. De förser kunderna med 

flera olika identifieringsalternativ med flertalet olika betallösningar. De är även återförsäljare 

av laddboxar och laddstolpar. Tjänsterna inbegriper även molntjänster där styrning och 

övervakning är möjlig [73]. 

Vattenfall tillhandahåller helhetslösningar där allt från installation till 

faktureringsadministration ingår. Identifiering vid laddning sker då med ett Vattenfalls egna 

kort varvid kunden sedan debiteras per kWh eller per minut. Lösningar finns även där dessa 

enbart installerar en box och bostadsrättsföreningen eller företaget står för 

energiförbrukningen [74]. Kostnaderna för systemet avgörs beroende på antal laddare och 

övriga tjänster [75]. 

2.6. Ekonomi 

En avgörande konkurrensfråga är hur kostnader uppstår i samband med inköp och drift av 

laddfordon jämfört med fossila alternativ. Ekonomiska fördelar är ofta den avgörande faktorn 

som styr vid inköp av produkter, däribland fordon. 

2.6.1. Laddfordon 

Med expansionen av laddfordon är inköpskostnaderna för dessa i en nedåtgående trend. Detta 

beror till stor del på att tekniken för laddfordon mognat, volymförsäljningen har ökat och 

batteritekniken är lönsammare. 

För pådrivning av utvecklingen har regeringen introducerat vissa incitament. Ett av dessa är 

supermiljöbilspremien vilken gäller fordon som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per 

kilometer [76]. Med en premie av upp till 40 000 kr för rena elbilar (0 g CO2/km) och upp till 

20 000 kr för laddhybrider (upp till 50 g CO2/km blandad körning) är syftet att främja 

nybilsköp av fordon som har en reducerad påverkan på miljön, vid drift [76]. Ytterligare 

befrias miljöfordon från fordonsskatt de fem första åren. Befrielsen befattar HEV’s, PHEV’s 

samt fordon som klassats med Euro 5 eller Euro 6 [77]. För att omfattas av de specifika 

euroklassningarna ingår krav på begränsningar av emissioner i form av bl.a. koldioxid och 

partiklar. 

En sammanställning av laddfordon och fossildrivna fordon har utformats för att påvisa 

kostnader för fordon under tre år, vilka framgår i Tabell 13 där dessa numrerats med den 

dyraste modellen som nr. 1. Jämförelsen tar inte hänsyn till kostnader som bidrar lika mycket 

till båda typer av fordon, så som däck och försäkringskostnader. Den tar inte heller hänsyn till 

servicekostnader och reservdelar. Jämförelsen utgår från lika möjligast fordonsmodeller (med 

motsvarande drivlina) då dessa dock kan variera något i utrustning etc. Supermiljöbilspremien 

är inkluderad för alla laddfordon och skattebefrielse gäller för alla inkluderade fordon de fem 

första åren. Värdeminskningen bygger på att fordonet färdas 10 000 km per år och beräknas 

med verktyget ”bilsvar” framtaget av konsumentverket, energimyndigheten och trafikverket 

[15]. Det finns dock vissa osäkerheter om värdeminskningen och den angivna är en enbart en 

uppskattning. 
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Förbrukningen som använts i beräkningarna bygger på den av tillverkarna deklarerade 

förbrukning vid blandad körning. Den verkliga förbrukningen kan därför överstiga de angivna 

siffrorna. Vid laddning beaktas även en energiförlust av 15 %. Bränsleförbrukningen hos 

Mercedes E-Klass PHEV utgår från att de båda energikällorna driver fordonet lika lång 

sträcka. Elförbrukningen antas då till 2 kWh/10 km. Kostnaden för elektricitet är satt till 1 

kr/kWh vilket blir den ungefärliga kostnaden med skatter och andra tillägg vid tecknande av 

ett treårsavtal med fast kostnad [78]. Kostnaden för bensin är satt till 13,30 kr/l och diesel till 

12,78 kr/l vilket var kostnaderna under augusti månad 2016 [79]. Tydligt framgår en 

reducerad bränslekostnad för ett laddfordon där en BEV kostar ca 2 kr/10 km i 

drivmedelskostnader om beräkningen utförs med verklig förbrukning. 

Framtida kostnader för såväl elenergi som fossila bränslen är ovissa. Troligt kan fossila 

drivmedel öka i kostnad med ökade skattepålägg i takt med strävan efter en fossilfri 

fordonsflotta. Däremot kommer dock förbränningstekniken i fossildrivna fordon ytterligare 

utvecklas till att reducera bränsleåtgången varvid minskad förbrukning och ökad kostnad 

möjligen kan ta ut varandra. 

Tabell 13. Sammanställning av kostnader för fordon av årsmodell 2016 under tre år. 

Typ Märke Modell 
Baspris 

[kr] 

Värdeminskning 

[kr/år] 

Förbrukning5 

[per 10 km] 

Kostnad 

[kr/3 år] 
Nr. 

PHEV Audi 
A3 

Sportsback 
386 000 

33 000 0,16 l (b)/1,14 

kWh 109317 
13 

ICE Audi 
A3 

Sportsback 
253 000 

31 000 0,46 l (b) 

111354 
11 

PHEV BMW 3-Serie 422 000 42 000 0,19 l b/1,19 kWh 137 687 9 

ICE BMW 3-Serie 335 000 46 000 5,5 l (b) 159945 7 

BEV Ford Focus 404 000 66 000 1,51 kWh 203210 2 

ICE Ford Focus 286 000 41 000 0,68 l (b) 150132 8 

PHEV Mercedes E-Klass 450 000 55 000 0,41 l (b) 176630 5 

ICE Mercedes E-Klass 367 000 54 000 0,61 l (b) 186339 4 

BEV Volkswagen e-Golf 390 000 73 000 1,27 kWh 223382 1 

PHEV Volkswagen Golf 376 000 
36 000 0,16 l (b)/1,16 

kWh 118386 
10 

ICE Volkswagen Golf 228 000 30 000 0,53l (b) 111147 12 

PHEV Volvo V60 D6 519 000 55 000 0,18 l d/1,13 kWh 175 800 6 

ICE Volvo V60 D4 400 000 56 000 0,55 l (d) 189087 3 

 

Med fokus på värdeminskning och bränslekostnader visar jämförelsen på att skillnader i 

kostnaderna, för ägande av laddfordon jämfört med fossildrivna fordon, tycks mindre 

påtagliga än tidigare år. Baspriset är ofta högre för laddfordon men denna extra kostnad i 

inköpspris tjänas in under ägandetiden. Därmed reduceras driftskostnaderna och en längre 

ägandetid är fördelaktigt ekonomiskt för laddfordon. Skillnaden i värdeminskning är ofta inte 

av ansenlig magnitud detta med anledning bl.a. en mer utvecklad batteriteknik. 

Servicekostnader och kostnader för reservdelar bedöms även vara reducerade för BEV’s då 

dessa befattas med färre rörliga motordelar. Dock är batteriets livslängd avgörande vid en 

ekonomisk jämförelse över en längre tid. 

  

                                                      
5
b=bensin, d=diesel. 
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Som tjänstebil finns även möjligheten till reducerat förmånsvärde. Detta innebär att 

laddfordonets inköpspris justeras till närmsta fordon med traditionell ICE. Detta då laddfordon 

vanligtvis är dyrare än enbart fossildrivna alternativ. Reduceringen av förmånsvärdet 

begränsas till 40 % eller högst 16 000 kr. Reglerna gäller till och med 2016 men avses 

förlängas till och med 2019 med begränsningen om maxbeloppet av 10 000 kr [80]. 

Alternativ till att köpa fordon kan vara att leasa. Fördelen med leasing är ett mer 

bekymmersfritt ägande där värdeminskning etc. inte behöver beaktas. Ytterligare bekostas inte 

service och reparationer av fordonsinnehavaren. Den mest sålda elbilen i Sverige är Nissan 

Leaf vilken kostar 3 099 kr/mån vilket ofta blir förmånligt med tanke på de låga 

drivmedelskostnaderna som uppkommer med laddfordon [81]. 

Bonus-malus 

En utredning på uppdrag av regeringen har utförts där syftet var att undersöka och lämna 

förslag på ett bonus-malus-system för miljöfordon. Systemet innebär att miljöfordon får 

skattelättnader och premieras vid inköp medan fossildrivna fordon får ekonomiska 

belastningar i form av beskattningar. Utredningen föreslår olika beskattningsklasser beroende 

på utsläpp. Exempelvis ska en bonus omfatta inköp av rena elbilar om 60 000 kr. Ytterligare 

höjs skatten för fossila drivmedel de tre första åren med 80 kr/g CO2 som fordone tsläpper ut 

över 95 g CO2. Efter de tre första åren kommer denna kostnad sjunka till 22 kr/g CO2över 95 g 

[82]. Förslaget ligger nu på regeringens bord för granskning och förslaget kan komma att 

justeras. 

2.6.2. Laddplatser 

Då fordon står parkerade 95 % av dess livstid blir någon typ av hemmaladdare i det flesta fall 

den huvudsakliga laddkällan [46]. Vid inköp är även normalladdare det mest ekonomiskt 

fördelaktiga alternativet. Ytterligare finns alternativet med semisnabbladdare som vilka 

förhåller sig något över normalladdare kostnadsmässigt. Några olika alternativ av laddare med 

kostnader i inköp av dessa framgår i Tabell 11. Normalt sett kostar en normalladdare 

(laddbox) ca 10 000 kr i inköp. En ny kapsling till motorvärmarstolpe kostar normalt ca 7 000 

kr. Den totala kostnaden vid upprättandet av en laddplats med normalladdare bedöms av 

Elforsk kosta ca 10 000 till 15 000 kr [47]. 

Många helhetslösningar som finns på marknaden inbegriper även installationer av laddboxar. I 

övriga fall ska laddboxen installeras av behörig elektriker. Kostnaden för installationen av en 

laddbox varierar beroende på förutsättningarna. Ett vanligt förekommande vid 

parkeringsplatser är att redan befintliga nätanslutningar kan användas vid anslutning av 

laddboxar. Detta då dessa parkeringsplatser ofta är utrustade med anslutningsmöjligheter för 

motorvärmare. När installation av laddbox med bra förutsättningar utförs bedöms 

installationen uppgå till en kostnad av ca 1 000 – 2 000 kr [83]. 

Utöver investeringar uppkommer även löpande kostnader. Dessa består i kostnader som bl.a. 

berör energiförbrukning. Dels kostnader för förbrukad energi men även andra 

abonnemangskostnader som ingår i elavtalet. Dessa ingår dock ofta i elavtal vilka fastigheten 

redan är tecknad mot. Merkostnaden består därför troligt främst i förbrukad energi och övriga 

tjänster så som betaltjänster. Utöver detta är ett serviceavtal för laddutrustningen av vikt för att 

säkerställa att laddutrustningen är säker att använda och för att säkerställa funktionaliteten. 

Något som kan öka i kostnad beroende på laddtyp är abonnemanget för huvudsäkringen, mer 

om detta under ”Belastningar”. Kostnaden för abonnemanget ökar 700 till 1 300 per steg och 

år [47].  
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Laddning vid företag 

När ett privatägt fordon laddas vid arbetsplatser anses detta en förmån och ska beskattas då 

drivmedel är en skattepliktig förmån. Detta innebär att arbetsplatsen måste mäta 

energiförbrukningen för beräkning av bränsleåtgången hantera administreringen för detta [84]. 

Även parkeringsplatser med eller utan motorvärmaruttag anses vara en skattepliktig förmån. 

På marknaden finns redan flera olika tjänster för laddning vid företag. Med detta slipper 

företaget hantera energimätning och administrering. Beroende på lösning och tjänster kan 

fordonsägaren debiteras alternativt inkluderas förbrukningen vid utbetalning av lön. Vid fasta 

avgifter kan systemet simplifieras något. 

2.6.3. Klimatklivet 

Klimatklivet är en satsning från regeringen genom naturvårdsverket, energimyndigheten och 

länsstyrelserna. Syftet med detta är att fördela ekonomiskt stöd för att främja klimatsatsningar. 

Vid upprättande av laddstationer vid bl.a. företag eller bostadsrättsföreningar kan ekonomiskt 

stöd från klimatklivet att sökas. Stödet kan nå hälften av kostnaden förutsatt att denna inte 

överstiger 20 000 vid införandet av en normal- eller semisnabbladdare. Laddaren kan vara 

avsedd för en specifik parkeringsplats och ett specifikt fordon men den kan även vara 

upprättad med syfte att vara tillgänglig för allmänheten. För privatpersoner finns inte stödet att 

söka. Däremot kan ROT-avdrag utföras vid installationen av en laddbox [46]. 

2.7. Belastningar 

Vid uppförandet av laddplatser uppstår nya belastningar i det befintliga elsystemet. I vissa fall 

är elnät i fastigheter underdimensionerat för omfattande laddutrustning. Detta med orsak av 

det ursprungliga ändamålet att förse motorvärmarplatser med energi. Den högsta laddeffekten 

från ett vanligt enfasuttag är 3,7 kW detta innebär dock en potentiell brandrisk vidkontinuerlig 

laddning. Begränsningarna återfinns ofta i kontakten varvid en laddbox eller stolpe att 

rekommendera. Vid upprättande av enstaka laddboxar för 3,7 kW är belastningen sällan ett 

problem. Vid upprättande av flera boxar uppkommer belastningar som är säkerhetsrisker och 

även problematiska då den ytterligare belastningen orsakar att säkringar löser ut vilket kan 

påverka större delar av fastighetens elsystem. Samma problematik kan uppkomma även vid 

enstaka installationer av boxar med högre effekter. Under detta kapitel redogörs därför hur 

fastigheters elnät kan påverkas av laddning och vad som bör regleras och införas för att 

säkerställa en säker och stabil laddning. 

För att säkerställa säker laddning är rekommendationer utformade om lägsta tvärsnittsarea på 

elektriska ledare fram till anslutningen, dessa framgår i Tabell 14 [47]. Utöver tvärsnittsarea är 

även kabelns längd avgörande för att minimera risker. 

Ledarnas dimensioner är relevanta då underdimensionerade ledare medför en potentiell 

brandrisk. Principen leder till samma resultat som för en smältsäkring vid överbelastning. 

Smältsäkringen dimensioneras efter specifik strömstyrka och övergår strömstyrkan denna 

gräns så smälter ledaren i säkringen för att hindra brandrisk. Liknande utveckling sker vid 

underdimensionerade ledare. Elektronflödet hindras av ledarens dimensioner varvid värme 

utvecklas. Detta kan medföra att isolatorn runt ledaren smälter med kortslutning till följd. 

Detta medför även att förlängningskablar inte bör användas vid laddning av laddfordon. 

Elektronflödet definieras som ström [A] vilket är elektriska laddningar med beteckning, q [C] 

per tidsenhet, t [s]. Laddningen hos en elektron motsvarar 𝑞𝑒 = −1,602 ∗ 10−19𝐶.
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Vid högre effekter eller vid fastigheter där flera fordon ska laddas samtidigt kan det bli 

nödvändigt att se över huruvida säkringsabonnemanget för huvudsäkringen täcker den ökade 

energiförbrukningen som uppkommer vid laddningen. Vid normalladdning av enstaka fordon 

behöver sällan säkringsabonnemanget uppdateras. 

Tabell 14. Minsta möjliga kabeldimensioner med avseende på säkring. 

Säkring [A] Tvärsnittsarea [mm2] 

10 1,5 

16 2,5 

20 4 

25 6 

35 10 

50 16 

63 25 

 

Beroende på fastighet skiljer sig de interna elnäten. Figur 10 redogör för två olika typer av 

uppbyggnad för elnät i bostadshus. Serviceledningen är den ingående strömkällan till 

fastigheten. Därefter ingår säkringar, elmätare och centraler för att distribuera och mäta 

elektriciteten på ett säkert sätt i fastigheten. Till huvudcentralen eller undercentralen ansluts 

uttag och elektrisk utrustning, inkluderat eventuell laddutrustning. 

 

Bostadshus Flerbostadshus 

  

Figur 10. Schematisk figur över elanläggningar. 

För anslutning av normalladdare är en anslutning med enfas tillräcklig. Semisnabba laddare 

om effekt på är 22 kW kräver dock en trefasanslutning. Anslutningen av en semisnabb 

laddbox kan därmed kräva anslutning till en central där trefas finns tillgänglig. 

2.7.1. Lastbalansering 

För att minska belastning på fastighetens elsystem då flera laddare används finns ett system 

som heter lastbalansering. Lastbalansering innebär, som namnet antyder, att effekten fördelas 

mellan laddarna för att minska den totala belastningen. Styrningen av effekten kan regleras 

beroende på vilken SOC fordonen har. Om exempelvis två fordon laddas samtidigt styrs mer 
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laddeffekt till det fordonet som befattas av ett lägre SOC. Ytterligare möjligheter finns för 

tidsstyrd laddning för förbrukning av energi de tider på dygnet då elpriserna är lägre. De kan 

även bero på exempelvis avresetider och batterikapacitet. Lastbalansering kan även användas 

för att begränsa den totala laddeffekten. Detta kan vara önskvärt då säkringsabonnemanget 

befattas av en viss gräns och en större säkringsgräns bidrar till en högre kostnad. 

2.7.2. Laddning med motorvärmaruttag 

Vid nybilsköp medföljer vanligtvis en mode 2-laddare som möjliggör laddning med ett vanligt 

Schuko-uttag. Denna typ av laddning rekommenderas, som tidigare nämnt, inte för 

kontinuerlig laddning av laddfordon. Motorvärmarstolpar kan dock vanligtvis anpassas till 

laddning där främst matningen till stolpen används. Detta förutsätter att matningen till stolpen 

inte är pulsstyrd eller timer-begränsad. Ytterligare bör säkringar och kabel dimensioner 

kontrolleras för att säkerställa att de kan hantera belastningarna som uppkommer vid laddning. 

Vanligtvis är endast normalladdning möjligt vid konvertering av motorvärmarstolpar [47]. 

Som nämnt under ”Laddsystem på marknaden” finns även moduler för laddning som passar 

välkända fabrikat av kapslingar för motorvärmarstolpar. 

2.8. Framtida tekniker 

Laddfordon befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling. Flertalet tekniker och innovationer 

bidrar till utvecklingen där några av dessa tekniken nått marknaden och andra är i ett tidigt 

skede. Med orsak av att förbättra elektrisk räckvidd hos laddfordon utförs extensiv forskning 

på batteriteknik och energieffektiva system. Med laddfordon medföljer även andra 

energisystem som är nödvändiga vid övergång till en mer klimatsmart framtid. Dessa system 

består av bl.a. energisystem för förnybar energi, så som solceller. Utöver detta utgör smarta 

elnät en tillgång när det kommer till att energieffektivisera framtiden. 

2.8.1. Induktiv laddning 

Induktiv laddning innebär trådlös överföring av elenergi till laddfordon. Laddningstypen utgår 

från samma metod som vid transformation av elektricitet. Magnetfällt genereras via primär- 

och sekundärspolar. Metoden benämns ofta som WPT (Wireless Power Transfere) och utgår 

från att komponenter med bl.a. spolar är installerade i såväl fordon som markyta. Task 26 är 

ett stort internationellt arbete med kunskapsutbyte och förmedling om WPT via IEA. Då 

induktiv laddning av fordon är relativt nytt har SAE nyligt kommit ut med en standard för 

WPT. Laddningen omfattar effekter från 3,7 till 22 kW och kräver en verkningsgrad om minst 

85 % [85]. 

Laddningsmetoden med WPT möjliggör stationär laddning och möjliggör även laddning från 

vägbana till fordon i färd. Föredelar med teknikutvecklingen är bl.a. bekvämlighetsfaktorer då 

laddkablar blir överflödiga. 

2.8.2. Elvägar 

Principen bygger på samma teknik som för tåg. Kontinuerlig energi levereras via någon typ av 

förbindelse. Kontaktbanor överför då energi konduktivt. Banorna kan vara placerade över eller 

under fordonen men tekniker på att överföra energi induktivt undersöks även.  Elvägar är på 

frammars i stora delar av världen och den första är nu etablerad i Sverige längs europaväg 16. 

En sträcka om 2 km med demonstrationssyfte är uppförd med riktning mot tunga lastbilar. 
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Sträckan överför elenergi konduktivt med kontaktytor ovanför fordonen [86]. Syftet är att 

undersöka hur väl systemet fungerar och möjliga modifikationer vid elektrifiering av längre 

sträckor.  

Elvägar har stor potential vid tung transport då energilagring i batterier ännu är begränsad och 

räckvidden för ett tungt fordon blir då kraftigt reducerad vid jämförelse vid tunga fordon med 

förbränningsmotorer [12]. Potential finns även för lätta fordon då dessa kan ladda batterierna 

vid färd och reducera transporttider då färre och kortare stopp blir nödvändiga. 

2.8.3. Laddning med solceller 

Ett ökat intresse för förnybara energikällor har medfört att solceller används i allt större 

utsträckning för laddning av laddfordon. Intensiv forskning om solceller pågår där dessa 

ständigt avancerar och verkningsgraden ökar. Material för solceller undersöks även där miljö 

och effektivitet står i fokus. Det finns i dagsläget flera leverantörer som tillhandahåller 

paketlösningar med både solceller och laddutrustning. Anläggningarna ansluts även till elnätet 

där eventuellt överskott förs in på elnätet och likaså kan energi inhämtas från elnätet vid 

behov. 

En solpanel om en kvadratmeter producerar idag ca 150 W under bra förhållanden. Vid 

beräkning medelsträckor för en elbil och antagen förbrukning om ca 2 kWh/10 km krävs ca 14 

m
2
 solpaneler för att förse en BEV med energibehovet under ett år. Detta med beräkning att 7 

m
2 
solpaneler producerar ca 950 kWh per år [87].  

Det finns flera stöd att söka och skattelättnader som finns att erhålla vid uppförande och drift 

av solpaneler. Fördelar framgår med lägre kostnad för energikonsumenten men även där 

överskottet säljs till energibolag. Detta under premisser att den installerade elmätaren är 

avsedd för att även mäta den energi som tillförs elnätet [87]. 

2.8.4. Smarta elnät 

Smarta elnät innebär ett framtida energidistributionsnät som kommunicerar [12]. Genom detta 

möjliggörs exempelvis laddning av laddfordon vid tidpunkter då belastningarna på elnätet är 

låga. Diskussioner förs även huruvida laddfordons batterier kan användas för att reglera 

energitillgängligheten i elnätet. Detta genom att även tillföra energi till elnätet då fordonet inte 

ska användas och därmed undvika toppar i elnätet. 

2.9. Framtidsanalys 

Den närliggande framtiden för laddfordon ser ljus ut och expansionen förutspås fortsätta sin 

kraftfulla utveckling. Lägre batterikostnader är en viktig faktor i utvecklingen då ett lägre 

baspris på laddfordon tillgängliggör dessa för ett större antal personer. Med ett reducerat 

förmånsvärde och supermiljöbilspremie blir fordonen populära hos såväl företag som för 

privatpersoner. Vidare förbättras laddinfrastrukturen med bl.a. snabbladdare vilket även 

medför att laddfordon blir attraktiva för personer som pendlar längre sträckor. För närvarande 

finns det 1 650laddplatser med 6 871 uttag, av dessa återfinns 10 laddplatser i Luleå [88]. 

Om trenden av laddfordon fortsätter på liknande vis, kommer ackumulerade nyregistreringar 

av BEV’s uppgå till ca 90 stycken och nyregistreringar av PHEV’s till ca 280 stycken i Luleå 

vid 2020. För fyrkanten kommer dessa uppgå till ca 180 respektive 430. Vidare består 

motsvarande siffror för Sverige av ca 29 000 respektive 88 000 nyregistreringar. Trenderna för 

Luleå, fyrkanten och Sverige framgår i Figur 11, Figur 12 och Figur 13. Med en utökad 
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varietet av laddfordonsmodeller med flertalet lanseringar de närmsta åren samt en utökad 

laddinfrastruktur finns dock indikationer på att det totala antalet laddfordon i Sverige år 2020 

kan uppgå till 200 000 stycken [89]. 

 

Figur 11. Prognos av laddfordon i Luleå. 

 

Figur 12. Prognos av laddfordon i "fyrkanten". 

 

Figur 13. Prognos av laddfordon i Sverige. 

 

 

En avgörande faktor för utveckling av fordon är även hur kostnader för drivmedel utvecklas. 

Högre kostnader kan öka konkurrenskraften från andra typer av fordon. Bixia har utfört en 

långsiktig undersökning och framställt en prognos om utvecklingen av elpriset fram till 2030. 

2016 var medelpriset för el 0,21 kr/kWh vilket går att jämföra med prognosen för 2020 som 

når 0,21 kr/kWh. Den främsta ökningen uppkommer efter denna period då prognosen för 2030 

anges till 0,34 kr/kWh. Detta innebär en ökning med 13 öre till 2030 där den främsta orsaken 

till elpriset beror på nedläggning av kärnkraft och avveckling av brunkolkraft i Tyskland [90]. 

Som tidigare beräknat kostar idag en BEV kosta ca 2 kr/10 km vilket innebär att en ökning 

med 13 öre skulle kostnaden bli 2,26 kr/ 10 km. Även om ökningen procentuellt kan framstå 

som stor blir kostnadsökningen för energi till laddfordon liten. Utvecklingen för 

kostnadsbilden på fossila drivmedel lär inte minska avsevärt i framtiden vilket innebär att 

laddfordon oavsett är ett kostnadseffektivt alternativ med avseende på drivmedelskostnader. 
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2.9.1. Attityder till laddfordon 

Något som otvetydigt avgör hur utvecklingen fortskrider är allmänhetens uppfattning om 

laddfordon. 2013 utförde Energimyndigheten en undersökning där 2003 slumpmässigt valda 

personer intervjuades för att bilda en uppfattning om attityden till laddfordon [91]. 

Underökningen visade på resultatet att de personer vars kunskaper om laddfordon var stora, 

var mer positivt inställda till laddfordon. Ytterligare aspekter som avgjorde attityd mot 

laddfordon var teknikutveckling där främst en räckviddsångest minskar intresset för 

laddfordon. Laddtider och laddtillgänglighet visades även vara viktiga för huruvida personerna 

skulle tänka sig att förvärva ett laddfordon. 

Med en ökad teknikutveckling där laddfordon erhåller en allt större räckvidd ökar intresset för 

dessa. Ytterligare sker kontinuerligt infrastruktursatsningar där fler laddmöjligheter ständigt 

tillkommer i Sverige. Med förbättrad teknik och en bredare infrastruktur medför detta alltmer 

att intresset växer vilket påverkar antalet laddfordon positivt. Med laddfordonens utbredning 

innebär detta även att allmänhetens kunskaper om laddfordon ökar och att större satsningar 

inom dessa områden skulle antalet laddfordon öka i en snabbare takt. 

2.9.2. Jämförelse med tidigare satsningar på miljöfordon 

Vid framtidsscenarion beaktas jämförelser med tidigare satsningar på miljöfordon. Trender har 

varvats och före laddfordonens expansion initierades, var höginblandad etanol i bensin (E85) 

en lovande kandidat. Syftet med bränslet var att reducera klimatpåverkan och en etapp i målet 

att fasa ut fossila drivmedel. Vid fordonstrender utgör flertalet faktorer den kommande 

framtiden. Dessa faktorer består av förutom teknikutveckling även sociala, ekonomiska och 

politiska influenser. 

En huvudsaklig skillnad i satsningen mellan E85 och satsningen på laddfordon är den mer 

internationella satsningen på laddfordon. Detta medför att marknaden blir mer omfattande och 

fordonstillverkare inte påverkas lika mycket av nationella beslut. Åsa Kastensson, forskare vid 

Luleå tekniska universitet, bedömer att detta är en orsak till att laddfordon troligt inte går 

samma öde till mötes som etanoldrivna fordon [92]. Detta innebär dock inte att samma 

faktorer som orsakade utvecklingen för E85 inte kan påverka utvecklingen av laddfordon. 

Resultatet av negativt inverkande faktorer bedöms dock enbart bromsa utvecklingen av 

laddfordon. 

Under 2005 började fordon med möjlighet att förbränna höginblandad etanol öka kraftigt. 

Drivmedlet blev snabbt populärt och de ekonomiska och koldioxidreducerade egenskaperna 

framhävdes. Försäljningen av såväl fordon med möjlighet att förbränna höginblandad etanol 

som drivmedlet ökade kraftigt. Incitament på regeringsnivå infördes där ekonomiska fördelar 

med etanolbilar skulle främja utvecklingen. De första fem åren med ett etanolfordon skulle 

fordonsskatten slopas, en miljöbilspremie om 10 000 kr infördes och lika så ett reducerat 

förmånsvärde. 

Utvecklingen vände och det blev dyrare att tanka E85 än att tanka bensin vilket medförde att 

ett större antal valde bensin med den förmånliga prisbilden i åtanke. Utvecklingen av antalet 

sålda fordon med möjlighet att förbränna etanol framgår i Figur 14 [11]. 2011 valde 

regeringen att slopa det reducerade förmånsvärdet vilket sände en tydlig signal till allmänheten 

om vilken tilltro de visade drivmedelsalternativet E85 [92]. Konsekvenserna av det reducerade 

förmånsvärdet var att nybilsförsäljningen av fordon med möjlighet att förbränna E85 sjönk 

kraftigt under 2011, vilket framgår i Figur 14. 
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Figur 14. Antal sålda Fordon med möjlighet till drift med höginblandad etanol. 

Vidare finns nu möjligheten för Sverige att införa 10 % låginblandning av etanol i bensin 

vilket länder som exempelvis Tyskland, Finland och USA redan gjort [93]. Frånvaron av en 

inblandning med 10 % kan ytterligare tolkas som en misstro från regeringen vilket även 

influerar befolkningen till misstro till drivmedlet. 

Under slutet av 2000-talet fick media upp ögonen för E85 och förde en onyanserad ensidig 

debatt om drivmedlet. Medias stora inflytande fick därmed konsekvensen att allmänheten 

bildade en större skepticism mot E85. En fråga som medierna lyfte fram var debatten om 

konkurrensen mellan biodrivmedel- och livsmedelsproduktion. Medierna hävdade att 

etanoltillverkningen konkurrerade med livsmedel och därmed orsakade svält och 

skogsskövling till följd av bl.a. Sveriges etanolkonsumtion. Det finns dock flera indikationer 

på att lokal svält i utvecklingsländer inte beror på biodrivmedelsproduktion utan snarare beror 

på andra faktorer så som krig, infrastruktur, och låg produktion [94]. 

Energiproduktion med användning av biomassa är en produktionsmetod som stiger med bl.a. 

orsak av strävan efter minskade koldioxidutsläpp från fossila källor. Med biomassa som 

bränsle för elproduktion blir biomassa även indirekt bränsle för laddfordon. Vid en ökad 

efterfråga av bioenergi blir det nödvändigt med skogsskövling eller odling av råvaror på 

åkermark. Med detta som argument blir konsekvenserna liknande oberoende om det 

produceras biodrivmedel eller elektricitet. Risken finns att medierna lyfter fram detta och ger 

bioenergi samma stämpel som etanolproduktion. 

Om all världens åkermark bör användas till livsmedelsproduktion bör även produktion av bl.a. 

alkohol för privat konsumtion betraktas. Oliver Klimek utförde en enkel analys om hur 

alkoholdrycker påverkar miljön [95]. Analysen visade på att mellan ca 137 000 och 219 000 

km
2
 landyta krävs för råvaror till produktion av alkohol. Detta motsvarar ungefär en tredjedel 

till hälften av Sveriges totala landyta. Vidare visade analysen på att råvarorna som förbrukas 

vid produktionen skulle kunna mätta ett stort land. Detta visar på mediernas selektivitet med 

vad som är bra och vad som är dåligt. 
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Höginblandad etanol skulle även orsaka motorhaverier till följd av täta spridare och uttorkade 

plast- och gummidetaljer. Dessutom skulle köldegenskaperna hos E85 medföra att fordonen 

inte går att starta under kalla vinterdagar. Det har i ett senare skede påvisats att E85 inte haft 

de egenskaper och biverkningar som medierna hävdat [92]. 

I januari 2016 höjdes priset på E85 med 1 kr per liter. ökningen bestod i en skattehöjning från 

regeringen med orsak av EU-kommissionens krav då E85 ansågs överkompenserat. Med andra 

ord ansågs E85 premieras orättvist i förhållande till fossila alternativ. Prishöjningen framgår i 

Figur 15 [96], [97]. Energimyndigheten fick som uppdrag att granska höjningen och 

undersöka premisserna för skattehöjningen. Utredningen från energimyndigheten dementerade 

dock överkompensationen [98]. Skatten sänktes sedan åter med 75 öre per liter [99]. 

 

Figur 15. Sålda m3 E85 samt Pris per liter 

Etanolproduktion från Agroetanol i Sverige medför ett bränsle med miljöpåverkan som 

motsvarar 70 – 80 % minskning vid jämförelse med bensin [93]. Fördelar med den svenska 

etanolproduktionen där spannmål används består i biprodukter vilket genererar kolsyra men 

även ett proteinrikt djurfoder vilket minskar behovet av import. Miljönyttan blir därmed 

omfattande då den minskar nödvändigheten av andra typer av produktion och långväga 

transporter [93]. Metoden skulle även vara fördelaktig i andra länder med produktion av flera 

produkter och möjlighet till export. Stora fördelar finns därmed med höginblandad eller ren 

etanol om än inte allmänheten längre har tilltro till drivmedlet. 

Med jämförelsen framstår att medier, styrmedel och regeringsbeslut har en otvetydig inverkan 

av hur trender av fordon utvecklas. Vid ett scenario där medierna belyser negativa aspekter 

med laddfordon och regeringen beslutar att avsluta sina satsningar på laddfordon, finns en stor 

risk att expansionen av laddfordon mattas av. 

 

  



35 

 

Som påvisat ökar andelen laddfordon som även bedöms fortsätta i samma spår den 

närliggande framtiden. Med fler laddfordon minskar troligt även fossildrivna fordon. Detta 

leder i sin tur till förlorade skatteintäkter vilket kan resultera i någon typ av beskattning av 

elektricitet som används vid laddning av laddfordon. För närvarande är milskostnaden för 

eldrift i många fall halverad eller mindre jämfört med fossildrivna alternativ. Om den 

ekonomiska vinningen försvinner för fordon är en avmattning i trenden av expansionen att 

förvänta. Ingen sådan skatt är dock planerad i nuläget. 
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3. Metod 

För att redogöra för verklig förbrukning hos en BEV sammanställdes testprocedurer samt 

intressanta och avgörande parametrar för resultatet. Två tester utformades där dessa bestod av 

landsvägskörning och stadskörning. 

För att bilda en uppfattning om behov och kunskapsläge hos företag och 

bostadsrättsföreningar uppfördes ett antal frågeställningar. Frågeställningarna utformades med 

åtanke att bilda ett mönster i intervjuer med dessa företag och föreningar. 

Med teori som grund uppfördes sedan viktningskriterier, utformade för att redogöra vilka 

egenskaper som laddningsrelaterade aspekter kan befattas av. 

En sammanställning av ekonomiska alternativ utfördes sedan för att redogöra för lämpliga 

ekonomiska system hos företag och föreningar. 

3.1. Test av förbrukning med laddfordon 

Vid beräkning av förbrukad energimängd hos elbilar är det vedertaget att anta en förbrukning 

om 2 kWh/mil. Den energiförbrukning som fordonstillverkare uppger är normalt ca 1,5 

kWh/mil. Dessa siffror bygger ofta på tester med NEDC (New European Driving Cycle) 

vilken mottagit kritik för att inte återspegla verkliga körförhållanden. Antagandet om 2 

kWh/mil utgår från att övriga system i bilen används under färd. Under kyliga förhållanden 

går exempelvis stor del av det inbyggda batteriets energiinnehåll till att värma kupén. Detta 

skiljer sig något från fordon med ICE då verkningsgraden för dessa är avsevärt lägre än för en 

elmotor och en stor del som inte går till framdrift av fordonet används till att värma kupén. Ett 

fordon med ICE genererar även kontinuerligt ny elenergi där en viss energimängd av bränslet 

används för detta ändamål. Detta innebär att även ett fordon med ICE befattas med en 

reducerad räckvidd med orsak av fordonets elsystem. Den reducerade räckvidden blir dock av 

större magnitud i en BEV då, som tidigare nämnt, även värme måste tillföras. 

Med orsak av en något spekulativ energiförbrukning utfördes tester för att undersöka om hur 

den verkliga energiförbrukningen för en BEV kan se ut. Testerna utfördes med syfte att 

efterlikna verkliga förhållanden för att bilda en uppfattning om den faktiska förbrukningen i 

förhållande till teoretiska beräkningar och siffror som tillhandahålls av fordonstillverkare. 

Ytterligare var syftet med testerna att undersöka hur väl en BEV kan användas även under 

kalla vinterdagar. Med detta bidrar testerna till att visa på en verklig energiförbrukning under 

de då rådande förhållandena. 

3.1.1. Testprocedur 

Vid Luleå energi står fordonet parkerat i varmgarage varvid batteriet lär ha minst samma 

temperatur som omgivningen. Bilen är ansluten till laddaren när den står parkerad varför 

testerna kommer att initieras med ett fulladdat batteri. 

Innan körningarna initieras kontrolleras att fordonet är fullt fungerande. Detta utförs med en 

utvändig inspektion samt kontroll av varningslampor i instrumentpanelen. Variabler för 

datainsamling registreras därefter. 

Två huvudsakliga körningar utformas. En för att mäta energiåtgång i stadstrafik och en för 

energiåtgång vid landsvägskörning. Vid båda testerna kommer all elektrisk utrustning som 

normalt är i bruk att vara påslagen. Detta inkluderar belysning, stereo och värme för ett 

behagligt klimat i kupén. Fordonet är utrustat med ett inställningsalternativ vilket möjliggör att 
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fordonet regenererar mer energi. Med denna funktion initierad uppträder en mer kraftfull 

motorinbromsning när gaspedalen släpps. Denna funktion är främst framtagen för 

stadskörning med många stopp då regenereringen kan öka räckvidden som mest. Vid 

landsvägskörning är en mindre påtaglig motorboms att föredra då hastigheten justeras i finare 

steg. Vid en kraftigare inbromsning vid landsvägskörning innebär det att hastigheten troligt 

reduceras för mycket vilket får till följd att hastigheten måste ökas återigen. Som bekant finns 

förluster både vid laddning och vid urladdning vilket innebär att onödigt mycket energi 

förbrukats i manövern. Av denna anledning kommer funktionen med ökad regenerering bara 

användas där det är naturligt att använda den vilket är i stadsmiljö. 

Fordonet kommer att framföras med den omgivande trafikrytmen för att åstadkomma en 

normal körning. Utöver detta anpassas hastigheten efter svenska lagar och efter rådande 

metrologiska förhållanden. 

Stadskörning utförs i Luleå stad i och i närheten av stadskärnan. Vid stadskörning är normalt 

medelhastigheten mellan 30 och 35 km/h om hastigheten begränsas till max 50 km/h vilket 

medför att tre timmars körning bör medföra en total körsträcka om ca 90 km. Troligt kommer 

dock denna hastighet att överskridas då vissa kortare sträckor med högre hastigheter kommer 

ingå. Landsvägskörning utförs ofta med en medelhastighet om ca 75 till 85 km/h. Sträckan för 

körningen börjar vid Luleå Energi och går vidare mot Boden via Ängesbyn för att sedan 

återvända till Luleå Energi. Sträckan blir totalt ca 70 km vilket innebär ca en timmes 

landsvägskörning. 

3.1.2. Utrustning och data 

Fordonets som använts vid testerna är en Volkswagen e-Golf från 2015. Modellen är av typen 

halvkombi vilken rymmer fem personer. Siffran om räckvidd från Volkswagen uppges vara 19 

mil (Enl. NEDC) med batterikapaciteten av 24,2 kWh. Energiförbrukningen uppges vara 1,27 

kWh/mil för en e-GOLF. Fordonet väger 1 585 kg och är begränsad till en toppfart om 140 

km/h [100]. 

Vid laddning av fordonet används en normalladdare med Schuko-kontakt för anslutning till 

nätet och en kontakt av typ-2 vid anslutning till fordonet. Laddningen sker med mode 2. 

Laddaren är den vilken levererades med fordonet och har tillverkningsnummer 12E 971 675 

AN. Temperaturspannet för denna laddare gäller från minus 20ºC. Laddare liknande denna 

ingår ofta vid leveransen av laddfordon och är inte ämnad för kontinuerlig laddning. 

Laddaren ansluts till en Schuko-kontakt vilken i sin tur är ansluten till en elmätare av 

fabrikatet Kamstrup. Modellen i fråga är 162 j och mäter 230 V med en frekvens av 50-60 Hz. 

Temperaturspannet vars den är ämnad att operera är -40 till 70 ºC [101]. Elmätaren är även 

utrustad med en antenn för trådlöst sändning av energiförbrukningen till en PC som loggar 

siffrorna. 

En vanlig mobiltelefon med inbyggd GPS används för att logga sträckan som fordonet 

framförts. Med denna registreras hastigheter, höjddata samt rutten som färdats under 

körningen. 

Fordonet utrustas med två temperatursensorer som kontinuerligt kommer att logga 

temperaturer. Sensorerna är modellen Micro Lite 2 (serienummer: 9182964) vilka 

konfigurerats för att sampla temperaturerna en gång var tionde sekund. Detta då modellen har 

ett begränsat internt minne och sampling med ett tätare intervall resulterar i utebliven mätdata. 

Noggrannheten för sensorerna är ± 0,3 ºC och batteritiden med det valda samplingsintervallet 

övergår 22 dygn. En av sensorerna placeras i fordonet vid nackstödet på passagerarstolen för 
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att mäta kupétemperaturen. Den andra sensorn placeras i fordonets front för att mäta 

yttertemperaturen. Nedan i Tabell 15 framgår typ av data med enheter för testerna. 

Tabell 15. Typer av data för tester med BEV. 

källa Typ Insamling Enhet 

Fordon Energiförbrukning Vid slut kWh/mil 

Fordon Laddning Vid start och slut % 

Fordon Färdats sträcka Vid slut km 

Elmätare Energiåtgång 12 ggr/h kWh 

Temperatursensor Kupétemperatur 6 ggr/min ºC 

Temperatursensor Yttertemperatur 6 ggr/min ºC 

GPS Medelhastighet Vid slut Km/h 

GPS Sträcka Vid slut km 

 

3.1.3. Teoretiska beräkningar 

För beräkning av laddtid beaktas vilken laddare som används. I detta fall används en 

normalladdare med en 10 A säkring. Laddeffekten, P, blir därmed spänningen multiplicerat 

med strömmen vilket framgår i ekvation (3). Fasförskjutningen antas även i detta exempel 

vara försumbar. Beräknat med verkningsgrad vid laddning, Ƞ, om 15 % samt tiden, en timme, 

beräknas laddeffekten, Pt, (5) till 1,96 kW. Laddtiden (6) för ett helt urladdat batteri kan 

därmed beräknas med batterikapaciteten, Bk, genom laddeffekten, Pt. Laddtiden blir därmed 12 

timmar och 23 minuter för ett helt urladdat batteri. Oklart är dock hur laddeffekten förändras 

beroende på SOC. Det är även oklart hur stor del av batteriets kapacitet som finns tillgängligt 

då spannet begränsas för att förhindra permanenta skador och onödigt slitage. 

 𝑃𝑡 = 𝑃 ∗ (1− Ƞ) (5) 

 𝑡𝑙 = 𝐵𝑘/𝑃𝑡  (6) 

   

En körning på 69,9 km förbrukar därmed 13,98 kWh vid beräkning med 2 kWh/10 km. Vid 

beräkning med fordonstillverkarens egna siffror förbrukar fordonet 8,88 kWh. De teoretiska 

beräkningsmetoderna ger en fingervisning om laddtider och effekter.  

3.2. Marknadsundersökning 

För att frambringa en klar bild om vilka behov som finns hos bostadsrättsföreningar och 

företag, idag och hur de kommer att utvecklas i framtiden, utfördes en marknadsundersökning. 

Ett antal frågeställningar utformades och riktades mot personer inom ledande positioner i 

företag och bostadsrättföreningar. Dessa besöktes sedan där målet med frågeställningarna var 

att ingjuta en kontinuitet i de olika samtalen. De personer som intervjuades uppmuntrades 

dock att diskutera övergripande om laddning och inte enbart hålla sig till frågeställningarna. 

Detta med avsikt att frambringa en bild om vilka frågetecken som föreningar och företag har 

om laddning och laddfordon då denna teknik är ny för många.  
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3.2.1. Frågeställningar 

Frågeställningarna initierades med frågor för att undersöka hur bekanta personerna som 

intervjuades var med laddning av laddfordon. Vidare diskuterades vad som är viktigt med en 

laddplats, om företaget eller föreningen har tillgång till laddning och hur efterfrågan av 

laddplatser ser ut i dagsläget. Om laddplatser inte fanns att tillgå undersöktes vilka faktorer 

som påverkade att några laddplatser inte upprättats. 

Nästa avsnitt i frågeställningarna behandlar ekonomiska aspekter. En viktig del i detta stycke 

var att informera om att ekonomiskt stöd finns att tillgå genom Klimatklivet. Vid uppförande 

av laddboxar undersöks även huruvida ett serviceavtal för dessa skulle vara av intresse. Ett 

sådant avtal skulle innebära att en utomstående aktör ansvarar för driftsäkerhet och ansvarar 

för säkerhet och funktionalitet. Med bostadsrättsföreningar diskuterades hur kostnader fördelas 

på föreningen och bostadsrättsinnehavarna vid inköp av laddutrustning och förbrukning av 

energi. Mot företag riktas istället frågan om administration av energiförbrukning skulle vara 

ett hinder vid införande av laddplatser. Detta med orsak av att energi som används till ett 

privat fordon vid arbetsplatsen anses vara en skattepliktig förmån. 

Frågor med syfte att undersöka hur företag och föreningar förhåller sig till miljö utformades 

även. De främst ingående elementen i miljöfrågorna bestod i hur företaget eller föreningen 

arbetar mot hållbarhet. Med avseende på att laddfordons utsläpp beror på energikällan 

undersöktes även om energikällan ansågs av vikt vid energiförbrukning. 

För att undersöka hur framtiden förväntas utvecklas med avseende på laddfordon framställdes 

frågor riktade mot hur utvecklingen kommer att se ut i företaget eller föreningen men även hur 

utvecklingen kommer att se ut i Luleå jämfört med resten av Sverige. Vidare diskuterades 

publika laddplatser i Luleå och huruvida antalet av dessa räcker i dagsläget. Energibolag 

tillhandahåller även andra tjänster var vid det undersöktes om mer information om laddning 

för laddfordon från Luleå Energi skulle vara önskvärt. 

Till sist gick frågeställningarna ut på att undersöka olika aspekter beroende på verksamhet. 

Mot byggföretag undersöktes huruvida det projekteras för laddplatser vid nybyggen. 

Frågeställningarna mot andra företag gick istället ut på att undersöka vilken typ av laddning 

(exempelvis normalladdning eller semisnabb laddning) som är intressant för företaget. Till 

bostadsrättsföreningar riktades främst information om att laddning med ett vanligt Schuko-

uttag inte är att rekommendera. Detta avslutades sedan med en fråga om hur många anställda 

eller boende företaget eller föreningen befattas av för att frambringa en tydlig bild av hur stort 

företaget eller föreningen är. 

Vid samtalen antecknades löpande stödord för att sedan sammanställas till sammanfattningar 

av samtalen. Dessa levereras sedan till Luleå Energi enligt överenskommelse då dessa kan 

tillföra information i även i andra sammanhang i framtida projekt. 

Bilaga 3 redogör för de exakta frågeställningarna om än dessa enbart användes som stödord 

och vägledning i intervjuerna. 
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3.2.2. Kontakt med aktörer inom laddning 

För undersökning om hur utbudet av laddlösningar ser ut idag kontaktades ett urval av 

aktörerna för laddboxar och laddstolpar. Undersökningen bestod främst av deras interna utbud 

med funktioner och kostnader. Resultatet av detta var till stor del innehåll för teoriavsnittet där 

mer om utbudet finns under ”Laddsystem på marknaden”. Vidare undersöktes även vilka typer 

av betallösningar som företag tillhandahåller där även denna var information för teoriavsnittet 

och framgår under ”Betalsystem”. 

3.3. Viktningskriterier 

Genom att upprätta viktningskriterier och redogöra för olika egenskaper vid laddning av 

laddfordon kan dessa viktas med teori och intervjuer som grund. Detta resulterar i konkreta 

parametrar som bör beaktas vid utformning av tjänster. 

3.3.1. Allmänt om laddning 

Allmänt om laddning inbegriper egenskaper och parametrar som berör såväl företag som 

bostadsrättsföreningar. Dessa består av: 

 Synlighet. Att platsen syns väldigt tydligt och att det framgår att platsen är till för just 

laddfordon. 

 Tillgänglighet. Att det finns lediga platser som är fördelaktigt positionerade. 

Exempelvis nära ingångar och affärer. 

 Användarvänlighet. Att laddningen kan utföras utan omständiga procedurer. 

 Ekonomiskt stöd. Att ekonomiskt stöd finns att tillgå, exempelvis via klimatklivet. 

 Serviceavtal. Att tjänster med serviceavtal finns att tillgå. 

 Miljöcertifierad elektricitet. Att elavtal med energi från förnybara källor finns att 

tillgå. 

 Publika laddmöjligheter. Att det finns en nog utbredd infrastruktur för publik laddning 

av laddfordon. 

 Information. Att konkret och lättbegriplig information finns att tillgå från det valda 

energibolaget. 

 Säkerhet. Att laddboxar bör användas istället för Schuko-uttag. 

3.3.2. Laddning vid företag 

Viktningskriterier som specifikt rör företag: 

 Betalsystem. Vikten av ett smidigt administrativt betalsystem då energi till laddfordon 

är en skattepliktig förmån. 

3.3.3. Laddning vid flerbostadshus 

Viktningskriterier som specifikt rör olika typer av flerbostadshus: 

 Betallösningar. Att färdiga betallösningar som är ekonomiskt rättvisa finns att tillgå. 

 Laddlösningar. Att kompletta ekonomiskt tilltalande färdiga lösningar finns att tillgå. 



41 

 

3.3.4. Valmöjligheter 

Vid uppförande av laddsystem finns väldigt många variabler att ta hänsyn till. Beroende på 

vart systemet ska uppföras och hur det ska användas kan dessa variera. Några av de 

valmöjligheter som finns listas nedan: 

 Internetuppkoppling 

o Styrning av laddning 

o Loggning av energiförbrukning 

 Betalsystem 

o Fasta avgifter 

o Avgifter baserat på energiförbrukning 

 Låst eller öppen tillgång 

o Nyckel 

o RFID 

o Kort 

o App 

 Laddhastighet 

o Normalladdning 

o Semisnabb laddning 

o Snabbladdning 

 Kontaktdon (typ 2 är standard) 

o Typ 2 

o Typ 1 

 Antal uttag per box/stolpe 

 Ytterligare uttag för motorvärmare 

 Lastbalansering 

 Inköpspris 

 Lokala produkter och tjänster 

 Design 

3.4. Ekonomi 

Det finns flertalet möjligheter när det kommer till olika typer av betalsystem där flera olika 

aktörer etablerat sig på marknaden för detta ändamål. Ytterligare finns det flera olika metoder 

att inhämta förbrukningssiffror och administrera betaltjänster. Med teoriavsnittet som grund 

sammanställdes ekonomiska möjligheter för företag och föreningar. 

3.4.1. Företag och föreningar 

Vid investeringar av laddutrustning finns två huvudsakliga alternativ. Där föreningen eller 

företaget står för investeringen eller där fordonsägaren står för investeringen. Om 

investeringarna utförs av fordonsägaren kan denna begära att avlägsna laddutrustningen vid 

flytt eller byte av arbetsplats. Investeringar för installationen blir även sannolikt kvar vid 

laddplatsen. När föreningen eller företaget istället står för investeringar blir laddplatserna kvar 

och tillgängliggörs för andra fordonsägare. 

Ett alternativ för betalning av nyttjandet av laddplatser är en fast avgift till fordonsägaren. 

Detta system skulle fungera likt parkeringsplatser med motorvärmaranslutning med skillnaden 

med en högre fast avgift för en laddplats. Vid möjligheter där en energimätare finns för 
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laddplatsen kan sedan den fasta avgiften justeras till en rimlig nivå då energiförbrukningen 

kan variera något beroende på fordon och fordonsägare. En energimätare möjliggör även för 

rörliga avgifter då företaget eller föreningen kan avläsa denna och fakturera fordonsägaren för 

faktisk förbrukning. Detta medför dock en något högre administrativ belastning. 

Utöver dessa alternativ finns flera företag som arbetar med betalsystem för laddning. Flera 

olika varianter på betalsystem finns hos dessa där grunden bygger på att laddutrustningen 

sänder förbrukningssiffror via internet eller GPRS till företaget som tillhandahåller tjänsten. 

Dessa sköter sedan administreringen och fakturerar fordonsägarna. Alternativ sänds 

förbrukningssiffror till företag eller förening vars laddplats är placerad där dessa själva 

beräknar kostnaden för förbrukning och debiterar fordonsägarna. 

3.4.2. Energibolag 

Som energibolag finns flera olika möjligheter vilka beror på olika tjänster man vill 

tillhandahålla. Främsta inkomstkällan blir elavtal men då fastigheter redan är anslutna till ett 

elavtal står den ytterligare förbrukningen hos laddfordon för den främsta ytterligare inkomsten 

hos energibolag. Vinsten som energibolag får från energiförbrukning hos deras kunder är dock 

liten. Därför finns intressen att även tillhandahålla andra tjänster. 

Typer av inkomster 

Vid flera företag och föreningar finns intresset att debitera specifika personer. Med hjälp av 

externa aktörer finns möjligheter att sända förbrukningssiffror till företaget eller föreningen. 

Ett annat alternativ är att sända dessa till det aktuella energibolaget där förbrukningen läggs till 

den befintliga energifakturan som fordonsägaren troligt befattas av. Med detta tillkommer 

troligt en kostnad för administreringshanteringen. 

De företag och föreningar som upprättat laddutrustning kan vara intresserade av ett 

serviceavtal. Beroende på utformning kan ett sådant serviceavtal exempelvis innebära en årlig 

besiktning av laddutrustning för att fastställa att denna är säker att använda och i gott skick. 

Ytterligare kan avtalet innebära att energibolaget bär ansvaret för att utrustningen fungerar väl 

och står då för åtgärder om problematik uppkommer. Ett sådant serviceavtal skulle innebära en 

utgift för kunden men bidra med ett smidigt system som säkerställer att utrustningen alltid 

fungerar. 

Inköp av laddutrustning är en utgift som blir av magnitud framför allt om flera laddplatser ska 

upprättas. Därför finns ett alternativ där energibolaget äger laddutrustningen och kunden 

istället hyr tjänster medladdutrustning inkluderat. 

För kunder tillkommer även kostnader för installation av laddutrustning. Detta är en tjänst som 

energibolag kan erbjuda förmånligt i samband med andra laddtjänster. 

Ekonomisk översikt 

Exempel för drivmedelskostnaden som uppkommer med en BEV uppgår till 204 kr/mån med 

samma siffror som använts tidigare i rapporten, se även Tabell 16. Detta kan jämföras med en 

dieseldriven personbil vars drivmedelskostnader uppgår till 651 kr/mån för samma sträcka. 

Utöver detta tillkommer kostnader för service, försäkringar etc. Med orsak av de låga 

servicebehoven visar detta på en stor ekonomisk fördel med ägande av en BEV där även 

servicekostnaderna är kraftigt reducerade jämfört med fordon med ICE och PHEV. Med de 

reducerade kostnaderna för en BEV jämför med ett fordon med ICE bör månadskostnaderna 

för kunden hållas låga för att bevara de ekonomiska fördelarna med en BEV. 
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Tabell 16. Exempel med drivmedelskostnader för BEV och ICE. 

Kostnad för energi Förbrukning med 

BEV 

Sträcka per månad Kostnad för drift per 

månad 

1 kr/kWh 2 kWh/mil 102 mil 204 kr 

    

Kostnad för diesel Förbrukning med ICE   

12,78 kr/l 0,5 l/mil 102 mil 651 kr 
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4. Resultat 

För undersökning av verklig förbrukning utfördes tester med en BEV. Resultatet är ämnat att 

ge en uppfattning om faktisk förbrukning vilken även redogör för verklig räckvidd, 

ekonomiska fördelar samt indirekta emissioner. Ytterligare visar resultatet om laddfordon 

omfattas av köldegenskaper vilka förhindrar dagligt bruk i sådana klimat. 

En sammanställning av resultat från intervjuer är upprättad för att presentera en samlad bild av 

behov, kunskap och åsikter. Dessa tillsammans med teoriavsnittet bildar en viktning av olika 

parametrar. Med detta framgår vad som är av mest betydelse och vad som är mindre viktigt 

när det kommer till laddning och laddplatser. 

Med de samlade kunskaperna är en sammanfattning av olika typer av tjänster upprättad. Dessa 

är olika typer av tjänster hos energibolag som kommer att vara intressanta för kunder som 

tillhandahåller laddplatser vid företag eller bostadsrättsföreningar. 

4.1. Testresultat för energiförbrukning med BEV 

Testerna utfördes under två separata utgångspunkter med temperaturer och körmönster som de 

avgörande faktorerna. Vid stadskörningen användes funktionen med en kraftigare motorbroms 

vilket innebar att en större energimängd regenereras. Denna funktion användes inte under 

landsvägskörning där regenerering sker först när färdbromsen nyttjas. Nedan i Tabell 17 

framgår de huvudsakliga parametrarna som berör testerna med laddfordonet. 

Tabell 17. Sammanställning av parametrar från tester. 

 Landsväg Stad 

Sträcka [km] 69,5 121,4 

Tid [hh:mm] 01:01 3:20 

Medelhastighet [km/h] 72,8 38,5 

Högsta hastighet [km/h] 105,5 87 

Beräknad räckvidd vid start [km] 191 189 

Beräknad räckvidd vid slut [km] 12 1 

Förbrukad energi vid laddning [kWh] 21 25 

Angiven förbrukning [kWh/100 km] 16,7 16,8 

Faktisk förbrukning [kWh/100 km] 30,2 20,7 

Förluster [%] 12,5 11,2 

Laddtid [hh:mm] 10:55 11:45 

Medeltemperatur ute [C] – 21,1 – 8,1 

Medeltemperatur inne [C] 21 19,7 

 

4.1.1. Landsvägskörning 

Testerna för landsvägskörningen bestod i en körning om ca sju mil i en medeltemperatur om 

ca – 21ºC. Vid låga temperaturer går en stor energimängd till att hålla en behaglig temperatur i 

kupén vilket påverkar räckvidden. Under sträckan gjordes ett stopp i ca två min där bilen helt 

stängdes av. Detta för att kontrollera att temperatursensorn för yttertemperaturen behållit sin 

monterade position. Detta kan simulera att exempelvis något eller någon hämtats eller lämnats. 
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Med stoppet sjönk temperaturen i kupén varvid extra mycket energi gick till att åter öka 

temperaturen. Detta framgår i Figur 16 där även yttertemperaturen under körningen framgår. 

Här framgår det även att temperaturerna utanför Luleå var ett par grader kallare, framför allt i 

sträckan norr om Luleå och Boden. 

 

Figur 16. Temperaturer under landsvägstest. 

Fordonet stod parkerat i varmgarage när testet började. Då räckviddsberäkningen i fordonet 

sannolikt beräknas med yttertemperatur som en ingående parameter, vilken i garaget var ca 

20ºC, överskattas räckvidden. Vid 20ºC krävs inte lika stora energiresurser för att kontrollera 

klimatet i kupén och en större del av energiresurserna nyttjas till framdrivning av fordonet. 

Med de kalla temperaturerna sjönk den beräknade räckvidden avsevärt snabbare än sträcka 

förbrukades vilket framgår i Tabell 18s om även visar hur kapacitet och av fordonet beräknad 

räckvidd förändrades över tid under landsvägskörningen. 

Tabell 18. Tider och kapacitet under landsvägskörning. 

Tid 

[hh:mm] 
ΔTid [mm] 

Återstående 

kapacitet [%] 

Beräknad återstående  

räckvidd [km] 

00:00 0 100 191 

00:15 15 75 90 

00:35 20 50 40 

01:01 36 25 12 

 

Testet från landsvägskörning visar på att räckvidden i kallt klimat påverkas med orsak av 

värmen som krävs till klimatet i kupén. Under höga hastigheter, nära 110 km/h förbrukas 

naturligtvis även mer energi än vid lägre hastigheter. Landsvägskörning innebär även få 

inbromsningar relativt stadskörning vilket innebär att en mindre del av den förbrukade energin 

regenereras vid inbromsningar. Totalt befattades fordonet av en räckvidd av drygt 80 km 

under de rådande förhållandena vilket är mer än den dubbla genomsnittliga sträckan som 

förbrukas med personbil per dag. 
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När den av fordonet beräknade räckvidden sjunker och 30 km återstår, reducerar fordonet 

körprestanda och kupéklimat för att spara energi till framdriften av fordonet. Detta framgår 

tydlig i Figur 16 där första reduceringen av temperaturen sker efter ca 55 min och sedan 

reduceras ytterligare efter 62 min. 

4.1.2. Stadskörning 

Stadskörningen förbrukade en sträcka om ca 12 mil i medelyttertemperaturen -8,1 ºC. Även 

för stadskörningen utfördes stopp där dessa uppgick till tre stycken, ca ett per timme. Dessa 

framgår tydligt i Figur 17 som avbrott i kontinuiteten i kurvan för innertemperatur. Stoppen 

kan exempelvis simulera korta ärenden och motsvarade ca 2 min per stopp. Här framgår att 

innertemperaturen återhämtades snabbare än under landsvägskörningen. Detta beror troligtvis 

uteslutande på de lägre temperaturerna under landsvägskörningen. 

 

Figur 17. Ytter- och innertemperaturer under stadskörning. 

Begynnelsevillkoren vid stadskörningen var samma som för landsvägskörningen. Det vill säga 

att fordonet befunnit sig i varmgarage vilket påverkar fordonets egen beräknade räckvidd. 

Initialt beräknades räckvidden till 189 km vilken sjönk snabbare än sträcka förbrukades. 

Nedan i Tabell 19 framgår det hur kapacitet och beräknad återstående räckvidd förändrades 

med tiden. 

Tabell 19. Tid och förbrukning under stadskörning. 

Tid 

[hh:mm] 
ΔTid [mm] 

Återstående 

kapacitet [%] 

Beräknad återstående  

räckvidd [km] 

0 0 100 189 

00:52 52 75 106 

01:44 52 50 62 

02:35 51 25 26 

03:20 45 0 1 
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Under stadskörningen var medeltemperaturen -8,1 ºC vilket innebär att en stor del av energin 

även i detta fall går till att värma kupén. Fördelar med stadskörning är de lägre hastigheterna 

vilket innebär att mindre energi krävs för att bibehålla höga hastigheter. Flertalet 

inbromsningar innebär även att en större del av den förbrukade energin kan regenereras. 

Körningen pågick i nästan 3,5 timmar vilket är längre än de flesta spenderar i sitt fordon i 

stadstrafik under en dag. 

Som tidigare beskrivet reducerar fordonet prestanda och kupéklimat för att öka räckvidden när 

energiinnehållet minskar. Detta framgår även vid stadskörning i Figur 17där den första 

reduceringen införs efter 160 minuter och ytterligare vid 210 minuter. När ett fåtal kilometer 

återstår begränsas körprestanda där acceleration begränsas och topphastighet reduceras till 70 

km/h. 

4.1.3. Energiförbrukning, förluster och laddtider 

Tidigare teoristudier pekade på en förlust av ca 15 % vild laddning av litiumjonbatterier. Efter 

landsvägskörningen framstod mätningarna av levererad energi till 21 kWh vilket nyttjades till 

att ladda batteriet till 100 %. Fordonet färdades sträckan 69,5 km. Enligt fordonet återstod en 

räckvidd 12 km. Till detta antas en reserv om ca 10 km vilket innebär att den totala räckvidden 

var ca 91,5 km, att ca 76 % av den tillgängliga kapaciteten nyttjats och att ca 18,4 kWh 

nyttjats. Med den tillförda energimängden innebär detta laddförluster om ca 12,5 %. 

25 kWh nyttjades till att ladda fordonet till 100 % efter stadskörningen. Vid denna körning 

framfördes fordonet 121,4 km och den återstående räckvidden beräknades till 1 km. Med 

samma antagande om reservenergi innebär detta att ca 91,7 % av den tillgängliga 

batterikapaciteten nyttjats. Detta innebär en förbrukning om ca 22,2 kWh och därmed ca 11,2 

% laddförluster. 

Beräkningarna visar på en varians när det kommer till förluster. En orsak kan bero på 

batteriets temperatur. De rådande medelyttertemperaturerna vid körningarna differerade med 

13 ºC. Under stadskörningen regenererades kontinuerligt energi vilket troligtvis ökade 

batteriets temperatur. Dessa båda faktorer påverkar batteriet där en högre batteritemperatur 

minska den interna resistansen vilket kan förklara skillnaden i laddförluster.  

Från metodavsnittet framgår det att det teoretiskt tar 12 h 23 min att ladda ett batteri om 24,2 

kWh. Tiden för laddningen efter landsvägskörningen var 10 timmar och 55 minuter. Detta 

innebär att batteriet laddades med ca 1,92 kWh per timme vilket går att jämföra med de 

teoretiska beräkningarna om 1,96 kWh per timme. Tidsåtgången laddningen efter 

stadskörningen var 11 timmar och 40 minuter. Detta innebär att batteriet laddades med 2,14 

kWh per timme vilket återigen jämförs med de teoretiska siffrorna om 1,96 kWh. Detta 

innebär att beräkning av teoretiska laddtider och effekter med antagande om 15 % 

laddförluster stämmer väl med verkligheten. Förlusterna vid teoretiska beräkningar är något 

högre än de faktiska vilket kan vara en fördel då inte faktiska laddtiderna inte överskrider de 

teoretiskt beräknade. Figur 18 visar på laddtiden efter de två utförda testkörningarna. 
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Figur 18. Tillförd energi över tid för laddning av enBEV. 

Ofta reduceras laddeffekten mot slutet av laddningen för att fylla alla batteriets celler. Detta 

framgår dock inte under laddningen vilket beror på att laddeffekten (2,3 kW) är låg och 

behöver därför inte begränsas mot slutet. 

4.1.4. Sammanställning av resultat från testkörningar 

Räckvidden vid båda tester var lägre än den som specificerats av fordonstillverkaren. 

Förbrukningssiffror är ofta vilseledande, även de siffror som presenteras för fordon med ICE 

brukar skilja sig från verkligheten. Energiförbrukningen för det aktuella fordonet var ca 2 till 3 

kWh/10 km vid testerna i vinterklimat. Detta innebär ca 2 till 3 kr/10 km vilket ekonomiskt är 

väldigt fördelaktigt jämfört med fossildrivna alternativ. Med de indirekta utsläppen baserat på 

nordisk elmix innebär detta emissioner mellan ca 25 och 37,5 g CO2/km. 

Temperaturen är en påverkande faktor som kan begränsa räckvidden men inte av magnituden 

att fordonet är obrukbart under kalla dagar. Oavsett väderlek tycks räckvidden överskrida 

behovet vid normalt dagligt bruk. 

Testerna visar på att räckvidden som befattas av BEV räcker för gemene man även under 

norrländskt vinterklimat. Detta trots att batterikapaciteten hos det aktuella fordonet ligger 

något i underkant vid jämförelse med andra nya modeller. Även för serviceyrken är 

laddfordon att föredra då fordonen går att ladda vid exempelvis ärenden. Förmodligen är dock 

detta inte nödvändigt då det aktuella fordonet kan färdas kontinuerligt i 3,5 timmar utan att 

laddas. När arbetsdagen är slut ansluts fordonet till laddaren och är fulladdat med marginal 

innan nästa arbetsdag börjar, även med den låga laddeffekten av 2,3 kW. 

Ett energieffektivt körmönster med ett laddfordon bör skiljas från ett fordon med ICE då 

samma tröghet och låga verkningsgrad som finns i en förbränningsmotor inte finns av samma 

magnitud i en elmotor. Accelerationer tycks därför inte vara lika energislukande med en 

elmotor som för ett fordon med ICE. Fordon med ICE förbrukar ofta mindre energi vid 

landsvägskörning än vid stadskörning. Det motsatta tycks gälla för laddfordon vilket kan bero 

på regenereringen som sker i större utsträckning vid stadskörning. En reducerad hastighet även 

vid landsvägskörning är fördelaktig med avsikt på räckvidd för såväl fossildrivna fordon som 

för laddfordon. 
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4.2. Resultat från intervjuer och kontakter 

Under arbetet har flertalet intervjuer med företag och bostadsrättsföreningar utförts. 

Ytterligare har kontakter upprättats för information om olika produkter och tjänster. De 

föreningar och företag som intervjuats framgår Bilaga 4 där bl.a. även information om deras 

storlek och nuvarande tillgänglighet av laddplatser redovisas. 

4.2.1. Intervjuer 

Från intervjuerna bildades en uppfattning om vilka behov som finns och hur kunskapsläget 

bland företag och föreningar ser ut. Totalt utfördes tio intervjuer med företag och 

bostadsrättsföreningar för att frambringa en uppfattning om dagens åsikter och behov. Utöver 

dessa kontaktades ytterligare fem företag och en förening men där dessa inte var intresserade 

av laddfordon och hade inte några planer på att utvecklas inom det området. Då dessa inte var 

intresserade av att bidra med sina åsikter utfördes inte några intervjuer. 

Kunskapsöversikt 

Överlag finns vissa generella kunskaper om laddning av laddfordon. De flesta visade ett stort 

intresse om än de inte är insatta inom området om laddning. Överlag var personer som 

intervjuades på företag mer insatta än de inom bostadsrättsföreningar. Vissa fall pekade på att 

personer överskattade sina egna kunskaper om laddning. Kunskapsöversikten visar på att trots 

den kraftiga expansionen av laddfordon finns inte djupgående kunskaper om dessa hos 

gemene man än. Det kan jämföras med när fossildrivna fordon fylls med drivmedel där ytterst 

begränsade kunskaper är nödvändiga och liten insikt är nödvändig för att utföra 

energitillförseln. Laddning är något mer komplext och frågan är hur mycket kunskaper 

gemene man verkligen behöver då syftet för de flesta enbart är att fylla sitt fordon med energi. 

En viss kunskapsnivå är dock att föredra med olika laddtider mm. 

Laddplatser 

När det kommer till laddplatser är åsikterna främst att dessa ska vara lättillgängliga och gärna 

placeras fördelaktigt jämfört med andra parkeringsplatser. Fördelaktigt är även om platserna 

exponeras, jämför med bensinstationer, väl och att dessa enbart får nyttjas av laddfordon. 

Laddningen ska vara enkel att utföra utan komplexa system för åtkomst, betalning osv. 

Kostnad för laddning ska vara på en acceptabel nivå eller helt kostnadsfri för att vara 

ekonomiskt fördelaktig jämfört med fossila alternativ. Laddhastigheten för laddare är viktiga 

då behovet av en snabbare laddning jämfört med normalladdning kan vara att föredra i vissa 

situationer. Framför allt i publika miljöer och vid företag där personer ibland vistas en kortare 

tid. För att nyttja platserna till fullo kan dessa nyttjas av olika personer beroende på tid under 

dygnet. Exempelvis kan en företagsparkering användas av privatpersoner under de timmar då 

verksamhet inte bedrivs vid företaget. Det är även fördelaktigt om platserna kan användas för 

både laddning och motorvärmare. Ekonomiska aspekter nämns även där inköp och drift av 

laddutrustning bör minimeras. 

Tillgänglighet och efterfrågan 

Antalet laddplatser och efterfrågan av dessa varierar men överlag finns ett stort intresse. Flera 

företag i Luleå ligger i framkant när det kommer till tillgänglighet av laddmöjligheter. Hos 

dessa aktörer ingår även laddfordon i deras fordonsflotta. Bland de främsta, som intervjuats, 

inom detta område återfinns bl.a. Atea och Galären. Hos de företag som redan har befintliga 

laddplatser finns ofta en större efterfrågan varvid flera av dessa företag planerar att uppföra 

ytterligare laddplatser. Anledningen till att laddplatser inte uppförts tycks bestå i en tröghet 
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hos aktörer och i vissa fall att ingen i företaget eller föreningen aktivt har drivit frågan. 

Ytterligare orsaker kan vara administrativa konsekvenser som uppkommer vid laddning vid 

företag. 

Hos andra företag och föreningar finns laddfordon som laddas via Schuko och där 

uppfattningen ofta är att detta fungerar väl och därför finns inte behovet av ytterligare 

laddutrustning. Ofta finns en begränsad insikt i fördelar och säkerhetsaspekter med exempelvis 

laddboxar. 

Ekonomi 

Ingen från bostadsrättföreningarna och enbart något enstaka företag kände till Klimatklivet. 

Alla som informerades om Klimatklivet visade dock ett stort intresse. Åsikten framkom även 

att satsningar bör ske snarast möjligt om stödet ska nyttjas då detta enbart finns att söka inom 

en begränsad period. 

Angående serviceavtal var de flesta intresserade då ett bekymmerfritt system ofta är att 

föredra. Flera företag äger inte fastigheterna och därmed inte heller laddarna, varvid 

fastighetsägarna är de som i sådant fall skulle teckna ett serviceavtal. Enligt flera företag kan 

administrativa konsekvenser av laddning vid företag begränsa utvecklingen av antalet 

laddfordon hos företaget. Detta då laddning av ett privat fordon anses vara en skattepliktig 

förmån. Lösningar nämns dock där laddningen sker vid företaget men fakturan för denna 

laddning skickas till fordonsägaren. 

Fördelningen av kostnader inom bostadsrättsföreningarna beror lite på situation. Oftast är 

åsikten att bostadsrättsföreningen ska stå för inköp av exempelvis laddboxar. Detta då 

laddplatsen blir kvar även om fordonsägaren flyttar. Vid löpande kostnader för laddplatsen 

framkommer olika idéer. Vissa skulle föredra en fast månadsavgift då detta är ett enkelt 

system. En fast avgift anses i vissa fall orättvis då energiförbrukningen beror på hur långa 

sträckor som laddfordonet färdas och om det är en BEV eller PHEV. Andra anser att 

debitering ska ske utifrån förbrukad energi. Det senare alternativet anses det mest rättvisa och 

en liknande debitering skulle i vissa fall även införas för motorvärmare. 

Miljö 

Energi från vattenkraft står för majoriteten av energiursprunget hos företagen och föreningarna 

då dessa befattas av energiavtal med Luleå Energi. Oftast väljs vattenkraft med avseende på de 

miljömässiga förmånerna men i vissa fall väljs andra alternativ med ekonomiska aspekter i 

fokus. 

De hållbarhetsåtgärder som företag och föreningar oftast utför beror på verksamhet. 

Föreningar satsar ofta på belysning, energimätare och uppgradering av varmvattensystem där 

fjärrvärme ofta ingår. Kommunen satsar stort på förnybar teknik inom biogas (biometan) som 

bl.a. används till deras egen fordonsflotta. Flera företag stöttar även hållbar teknik och 

utveckling genom att stötta andra aktörer som prioriterar hållbarhet. De aktörer som satsar mer 

på hållbarhet är ofta mer positivt inställda till laddfordon. 

Både företag och föreningar lägger mycket resurser på hållbarhet. Atea Sverige AB kan ses 

som ett föredöme som driver flera initiativ för en hållbarframtid. De satsar mycket resurser på 

att bl.a. fastställa att mineraler som används i elektroniken de säjer är konfliktneutral. De är 

initiativtagare av ett upprop mot konfliktmineraler där de försöker påverka industrin för att 

förhindra katastrofer som gruvbrytning ofta medför i fattiga länder. 
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Utveckling och information 

De flesta tror eller vet att antalet laddfordon kommer att öka inom företaget eller föreningen 

den närmsta tiden. Flertalet företag har i deras hållbarhetsriktlinjer att dess fordonsflotta ska 

följa utvecklingen med miljö i fokus. Expansionen av antalet laddfordon kan dock uppträda 

något långsammare i bostadsrättsföreningar med många äldre. 

Angående skillnader i expansionen i Luleå jämfört med resten av Sverige är den allmänna 

uppfattningen att denna kommer uppträda något långsammare i Luleå, framförallt utanför 

stadskärnan. Detta främst med orsak av köldegenskaper hos laddfordon och då möjligtvis 

hybridfordon eller dieselfordon kommer stå för majoriteten den närmsta tiden. Ytterligare är 

avstånden ofta långa i Norrland varvid räckvidden hos laddfordon måste öka. Det anses även 

att attityden mot laddfordon måste övervinnas för att en kraftigare expansion ska vara möjlig. 

Något som skulle styra utvecklingen åt rätt håll är tydligare riktlinjer och regelverk från högre 

instanser. En viktig synpunkt är även att hur utvecklingen av laddfordon kommer att se ut 

beror på infrastruktur där kanske främst energibolag spelar en avgörande roll. För att inte 

hamna efter med utvecklingen anses att satsningar bör utföras omgående. Av alla de som 

intervjuas framhäver inte någon att de tror att utvecklingen av antalet laddfordon kommer ske 

snabbare i Luleå jämfört med resten av Sverige.  

Tillgången till publik laddning anses inte vara nog omfattande där denna behöver expandera 

för att tillgodose behov och främja utveckling. Fler laddmöjligheter bör upprättas i centrum 

och andra platser där ett stort antal fordon parkeras. Ytterligare ansåg en av de som intervjuats 

att antalet publika laddplatser räcker så länge det inte finns någon köbildning till de redan 

existerande. 

Samtliga företag och föreningar skulle önska mer information av Luleå Energi som berör 

laddning av laddfordon. I vissa fall anses det dock att information finns att tillgå från andra 

håll men att information från Luleå Energi hade varit användbart och främjat utvecklingen. 

Framförallt skulle information om Klimatklivet vara av vikt för att nyttja detta under den tid 

det finns att tillgå. Information från energibolag bör även vara konkret med prisuppgifter och 

information som är lätt att förstå. 

Laddning 

Överlag är normalladdare och semisnabba laddare av intresse för företag. Normalladdning 

används då främst för de som arbetar vid samma ställe större delen av dagen. Semisnabb 

laddning kan däremot med fördel användas av de som förflyttar sig mycket under arbetsdagen 

eller för tillfälliga besökare som kan ladda sitt fordon exempelvis under ett möte. 

Övrigt 

Överlag är intresset väldigt stort hos föreningarna och företagen. Dock finns mycket fördomar 

mot laddfordon där många tror att främst renodlade elbilar mer eller mindre är obrukbara 

under vintersäsongen. Precis som från attitydundersökningen från energimyndigheten 2013 

visar det sig att personer som är mer pålästa om laddfordon är mer positivt inställda till 

laddfordon [91]. 

Ett stort engagemang visar sig där företag och föreningar tar egna initiativ för att driva en 

hållbar utveckling. I många fall arbetar de för att driva den lokala ekonomiska tillväxten och 

använder lokala produkter och tjänster i den utsträckning det är möjligt. 

Vid nybyggen projekteras det ibland för laddutrustning då utvecklingen pekar på att detta 

kommer att krävas. Även vid installation av enstaka laddutrustning i befintliga fastigheter 

förbereds det för ytterligare framtida laddutrustning. 
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En begränsning hos laddfordon anser många vara bristen på typer av olika laddfordon där 

många serviceyrken behöver ytterligare typer av fordon i deras yrken. Åsikten är att 

serviceyrken står för en stor möjlighet där minskning av emissioner är möjlig genom 

användning av laddfordon. Med serviceyrken framhävs även att flexibla system med platser 

och betalsystem är av yttersta vikt. 

För både företag och föreningar är bilpooler något som väcker deras intresse. Flertalet 

fordonsägare nyttjar deras fordon sällan och en bilpol skulle medföra flera fördelar. Såväl 

ekonomi som miljö skulle främjas av bilpooler. 

Om än intresset för laddfordon är stort framhävs det även att flera olika drivmedel är 

nödvändiga vid en fossilfri fordonsflotta. 

4.2.2. Resultat från övriga kontakter 

Webel arbetar med Garo där samarbetet består i komponenter och styrning. De arbetar med 

utveckling av OCPP vilket kommer att förbättra Garos produkter då de kan tillhandahålla 

ytterligare förbättrade tjänster med bl.a. styrning av laddutrustningen. 

Granec är ett lokalt företag i Luleå som är etablerat i södra hamnen där de är återförsäljare av 

bl.a. båtar, husbilar och andra mindre fordon. Företaget tillhandahåller även ett stort antal 

båtplatser och en expansion av dessa är under uppbyggnad. Till platserna har även 

förberedningar utförts för att tillhandahålla laddutrustning för elbåtar. Marknaden för elbåtar 

anses vara på uppgång men fler lokala företag kan krävas för en snabbare expansion av dessa. 

4.3. Viktning av kriterier 

Men teoriavsnittet och intervjuer som grund viktas här egenskaper hos ett laddsystem. Vid en 

viktning av 0 är egenskapen helt oviktig och vid 5 anses den av yttersta vikt. Viktningar med 

bakrund och förklaring till viktningen framgår i Tabell 20. 

Viktningen av kriterierna visar på att säkerhetsaspekter och standarder är de huvudsakliga 

punkterna som bör ingå i ett laddsystem. Ytterligare bör även en energimätare i eller vid 

laddutrustningen finnas tillgänglig då denna möjliggör debitering baserad på förbrukning. Vid 

fasta avgifter kan denna även användas för att bestämma en rättvis fast avgift för 

fordonsägaren. Ett tryggt ägande är även av vikt för såväl bostadsrättsföreningar som för 

företag. Detta kan säkerställas via exempelvis ett serviceavtal där en extern aktör säkerställer 

drift och säkerhet. 

Laddutrustningen bör begränsas till vissa användare på något vis. I vissa fall räcker det att 

platserna är avsedda för specifika fordon eller fordonsägare och åtkomsten begränsas på så vis. 

Andra fall kan kräva någon typ av identifiering, exempelvis via en RFID-tagg. Ytterligare bör 

laddutrustningen vara användarvänlig där krångliga system för laddning undviks. Detta gäller 

även betalsystem där dessa bör vara kostnadseffektiva och betalning för laddtjänsten ska vara 

smidig för kunden. I vissa fall är exempelvis därför en internettjänst nödvändig för möjliggöra 

vissa system. 

Ekonomiska aspekter är även dessa avgörande faktorer där såväl inköp av laddutrustning och 

löpande avgifter i form av serviceavtal och betaltjänster bör begränsas för att bevara de 

ekonomiska fördelarna med laddfordon. 

För främjande av svensk och närliggande tillväxt bör produkter som utvecklas och tillverkas 

inom detta område prioriteras. Detta innebär även en viss miljönytta vilken även påverkas av 

vilket energiursprung som används vidd laddning. 



53 

 

Tabell 20. Sammanställning med viktning av kriterier. 

Egenskap Förklaring Viktning Bakgrund till viktning 

Internet- eller GPRS-

uppkoppling 

Tillgängliggör styrning och 

förbrukningssiffror. 
3 

Detta beror på tillämpning men en uppkoppling 

tillgängliggör flera användbara tjänster. 

    

Begränsad åtkomst Låst laddutrustning till 

specifika användare. 
4 

Någon form av begränsning till laddutrustningen är ofta 

nödvändig för att inte laddning ska utföras av obehöriga. 

    

Laddhastighet Att en hög laddhastighet 

finns tillgänglig. 
3 

Oftast är höga laddhastigheter inte av vikt då laddningen 

kan ske över nätter eller hela arbetsdagar. Vissa fall 

kräver dock högre hastigheter där fordonet används längre 

sträckor och tiden som fordonet står still är begränsad. 

    

Kontaktdon Standardanslutning med Typ 

2. 
5 

Den EU-standard som är vald bör användas för att främja 

tillgängligheten av laddutrustning som passar alla fordon. 

    

Mode Minst mode 2 för att 

garantera säkerhet. 

5 

Laddning via ett Schuko-uttag kontinuerligt 

rekommenderas inte från varken elsäkerhetsverket eller 

fordonstillverkare och för att säkerställa en hög säkerhet 

bör minst mode 2 användas. Mode 3 är dock att 

rekommendera. 

    

Motorvärmaruttag Ytterligare anslutning för en 

traditionell motorvärmare. 

2 

Oftast framstår åsikten att specifika platser ska 

tillhandahållas laddfordon och därför är inte 

motorvärmare alltid aktuell. För laddhybrider eller för 

platser som delas av olika fordonstyper kan ett 

motorvärmaruttag dock vara behändigt. 

    

Investeringskostnad Exempelvis låg 

inköpskostnad av 

laddutrustning. 

4 

Ekonomiska faktorer är ofta avgörande. Andra faktorer 

som funktioner, säkerhet och design kan dock i vissa fall 

överstiga dessa. 

    

Löpande kostnader Låga löpande kostnader. 
4 

Låga löpande kostnader för laddning är av vikt då de 

ekonomiska fördelarna med laddfordon ska bestå. 

    

Lokala produkter Lokal produktion och 

utveckling. 
4 

Med orsak av en lokal ekonomisk tillväxt och 

miljöegenskaper där långa fraktavstånd kan reduceras. 

    

Design Tilltalande design med 

marknadsföringsmöjligheter 
3 

En tilltalande design är ofta viktig men andra faktorer tar 

ofta överhand. 

    

Tillgänglighet och 

synlighet 

Att laddplatsen markeras 

tydligt 
3 

Platserna bör vara lättillgängliga och gärna fördelaktigt 

placerade. 

    

Smidighet Utan komplicerade manövrar 

för att utföra laddning 
4 

Krångliga system bör undvikas då laddning inte bör vara 

mer komplicerat än att tanka ett fossildrivet fordon. 

    

Integrerad 

energimätare 

Att en integrerad elmätare 

finns för avläsning 5 

För bostadsrättsföreningar och företag är 

energiförbrukning av vikt vid debitering. Även vid fasta 

avgifter är en energimätare av värde. 

    

Tryggt ägande Att något typ av serviceavtal 

eller garantier finns 4 

Oftast är någon typ av serviceavtal intressant då ansvaret 

för funktionen hos laddaren villar på en extern aktör. 

Detta innebär en trygghet vid exempelvis haveri. 

    

Betalsystem Smidigt betalsystem 
4 

Som med andra funktioner bör även betalsystemet vara 

okomplicerat för att främja utvecklingen. 

    

Energiursprung Att energiproduktion för 

laddning sker enligt hållbara 

metoder. 
3 

I Sverige kommer en stor del av energin från förnybara 

källor där de flesta i Luleå får sin energi från vattenkraft. 

Viktigt är dock energiursprung för att reducera 

klimatavtryck från fordon. 
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4.4. Utformning av laddsystem 

Med teoriavsnittet samt vikning av olika aspekter redogörs här hur olika laddsystem kan 

utformas beroende på hur systemet ska nyttjas. Detta beror ofta på förutsättningar som är 

specifika beroende på antal laddplatser och hur elnätet i fastigheten är utformat. 

Alla laddsystem bör befattas om minst säkerhetsnivån mode 2 där mode 3 är att 

rekommendera. Laddutrustningen ska vara utformad efter kontaktstycke efter EU-standard 

(typ 2). Energimätning ska finnas tillgänglig, antingen integrerat i laddutrustningen eller via en 

extern energimätare. Åtkomsten till laddning bör begränsas för att förhindra icke-auktoriserad 

laddning. Serviceavtal bör finnas att tillgå då såväl företag som bostadsrättsföreningar är 

intresserade av bekymmerfria lösningar. Vid val av laddutrustning bör lokala och nationella 

produkter och komponenter prioriteras. Även inköpspris måste dock beaktas. 

Det finns ett flertal betallösningar etablerade på marknaden vilka redovisas under 

”Betalsystem”. Här är främst ekonomiska aspekter avgörande där den mest ekonomiska 

betaltjänsten är att föredra men där även tjänsten måste vara smidig att använda. Med 

betallösningarna medföljer även identifieringsfunktioner vilket innebär att enbart den som 

utför laddningen debiteras. Företag och bostadsrättsföreningen kan även själva debitera 

fordonsägaren genom avläsning av energimätaren. Initialt är dock fasta avgifter för laddplatser 

att föredra då administrativt arbete undviks med denna metod. Med en energimätare kan sedan 

den fasta avgiften justeras efter en viss tid för en rättvis fast debitering. 

Vid inköp av laddutrustning bör företaget eller föreningen stå för denna kostnad. Detta med 

orsak av praktiska skäl då laddutrustningen ägs av föreningen eller företaget och finns kvar 

även om fordonsägaren byter bostad eller arbetsplats. En annan lösning är att företaget eller 

föreningen betalar för en tjänst där laddutrustning ingår. 

4.4.1. Bostadsrättsföreningar 

Bostadsrättsföreningar tillhandahåller främst privata bostäder där personer vistas längre tider i 

sträck varvid normalladdning utgör normen. Laddutrustning som övergår 3,7 kW är därför 

sällan nödvändig i dagsläget. Kommande elbilsmodeller befattas vanligtvis av en 

batterikapacitet om ca 30 kWh vilket innebär att tiden för fulladdning tar ca 9,5 h. Detta är 

inom marginalerna för hur lång tid fordon står parkerade i sträck. Batterikapaciteten ökar 

successivt hos de flesta fordonstillverkarna varvid laddutrustning med högre effekt kan 

komma att dominera marknaden. I dagsläget bör dock även laddutrustning med högre effekter 

upp till 22 kW finnas att tillhandahålla. Högre effekter än dessa är sälla kostnadseffektiva då 

en snabbladdare är kostsamma att uppföra i dagsläget. 

4.4.2. Företag 

Vid företag är arbetsdagen ofta 8-9 timmar. Normalladdning är därför oftast tillräcklig då 

fordonet laddats vid hemmet innan avfärd. Vid företag är dock möten och andra kortare 

vistelser ett vanligt förekommande varvid laddare med effekter om 22 kW bör finnas att tillgå. 

Ytterligare kan laddare med dessa effekter vara en tillgång hos företag där fordonen används 

större delen av arbetsdagen, exempelvis serviceyrken. Vid tester med en BEV visades denna 

kunde framföras i ca 3,5 h i stadstrafik utan laddning vilket räcker även för de flesta 

serviceyrken. Även för företag är sällan en snabbladdare ekonomiskt fördelaktigt. 
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4.5. Möjligheter till framtida tjänster 

När en allt större andel fordon går från fossila drivmedel till elektrifierad drift kommer 

behovet av produkter och tjänster medföra möjligheter för bl.a. energibolag. Därför har Luleå 

Energi har stor potential att tillhandahålla olika tjänster som berör laddning. 

När privatpersoner, föreningar och företag vänder sig till sitt energibolag när de förvärvat ett 

laddfordon är det viktigt att dessa har lösningar, information och kunskap om laddning. 

4.5.1. Laddutrustning 

Med laddutrustning avses främst laddboxar, laddstolpar och eventuella komponenter för 

lastbalansering. Laddutrustningen bör främst uppfylla de krav som nämnts tidigare. Ytterligare 

har energibolag möjligheter att sluta avtal med tillverkare och återförsäljare av laddutrustning 

vilket kan reducera inköpspriset för denna. Utrustningen bör finnas med olika effekter för att 

tillgodose alla behov på marknaden. Det viktigaste är dock att energibolaget kan leverera 

någon typ av laddutrustning utan krångliga mellanhänder där utrustningen även uppfyller 

kundens behov. Ett fåtal eller enbart ett fabrikat av laddboxar och laddstolpar bör 

tillhandahållas då reservdelar lättare kan lagerföras. Färre kunskaper hos montörer och 

servicetekniker om olika modeller blir även nödvändiga när antalet fabrikat begränsas. 

4.5.2. Installation 

Som energibolag finns stora möjligheter där dessa kan erbjuda installation av laddutrustning. 

Vid sådana tjänster är det dock nödvändigt att anlita en ytterligare part då energibolaget i 

dagsläget inte tillhandahåller liknande tjänster. I ett framtida scenario kan flertalet installatörer 

krävas för att tillgodose behovet av installationer och reparationer. En ytterligare part skulle 

därför dra nytta av ett samarbete. För installation ingår anslutning av laddutrustning och 

eventuell kabeldragning och andra komponenter när detta är nödvändigt. Framför allt under 

installation är de av vikt att följa de regelverk och riktlinjer som finns för elinstallationer, se 

”Standarder och regelverk för laddplatser”. 

4.5.3. Betallösningar 

Luleå Energi Elnät AB har monopol på elnätet i Luleå kommun var vid vissa krav ställs på 

energimätning. Detta innebär att specifik utrustning som uppfyller vissa standarder för 

mätning av energi måste nyttjas då dessa mätvärden ska användas som grund för debitering. 

Beroende av behov vid laddplatser kan därför individuell mätning med enskilda sådana 

energimätare för vardera laddpunkt bli kostsam.  

Beroende på betallösning kan även Luleå Energi tillhandahålla förbrukningssiffror till 

exempelvis en bostadsrättsförening där de själva står för det administrativa arbetet för 

beräkningar av kostnad för laddning. 

Med externa företag finns ytterligare möjligheter att tillhandahålla betaltjänster för laddning. 

För mätning och debitering kan i vissa fall en sådan aktör vara mer kostnadseffektiv. Dessa 

kan tillhandahålla energiförbrukning för laddningen och fakturera fordonsägaren, i vissa fall 

oavsett vart denna laddar.  
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4.5.4. Serviceavtal 

Ett serviceavtal innebär årliga kontroller av att laddutrustningen fungerar väl och är säker att 

använda. Ytterligare innebär detta att energibolaget bär ansvaret om utrustningen av någon 

orsak skulle fallera. Med tillhandahållande av ett serviceavtal bildas en trygghet hos kunden då 

support alltid finns att tillgå. 

4.5.5. Paketlösningar 

Ytterligare bör laddutrustning, installation, betallösningar och serviceavtal finnas att tillgå som 

en paketlösning. Detta bildar kostnadseffektiva helhetslösningar för kunder som blir enkla att 

införa hos företaget eller föreningen. Viktigt är att kostnaden för den enskilde minimeras för 

att bevara de ekonomiska fördelarna med laddfordon. 

Vid intervjuer framkommer att anledningen till att inte laddplatser införts beror på att ingen 

aktivt drivit frågan. Med ett smidigt paketerbjudande behöver ingen aktivt driva frågan och en 

kontakt med energibolaget är allt som krävs. 

4.5.6. Information 

För att öka intresset och bidra med en större kunskap om framtidens fordon är det viktigt att 

energibolag som tillhandahåller laddtjänster även når ut med information. Kunder ska enkelt 

nå information som de anser relevant för att bygga på sina kunskaper om laddning. Ytterligare 

bör specifika kontaktpersoner som är väl insatta i ämnet finnas att tillgå för kunder som har 

funderingar och åsikter. Utöver detta bör även information finnas att tillgå på såväl 

energibolagets webbplats som på nyhetsutskick. 

4.6. Belastningar 

Belastningar som uppkommer i samband med laddning vid företag och bostadsrättsföreningar 

utgör sällan problematik i dagens läge. Detta med orsak av att antalet laddfordon fortfarande är 

få. Belastningarna som uppkommer kan dock variera beroende på antalet laddfordon och 

laddbehovet hos dessa fordon. När den samlade laddeffekten ökar kan fastighetens elnät kräva 

en upprustning med kablage, säkringar och centraler. Detta beror helt på individuella 

förutsättningar för fastigheterna. En ytterligare lösning är lastbalansering där effekten fördelas 

mellan ett antal laddpunkter. Där kan en begränsning bestämmas för att inte överbelasta nätet. 

Lastbalansering är även fördelaktigt för att bevara ett lägre säkringsabonnemang. 

Tidigare motorvärmaranslutningar går i vissa fall att använda för laddning av laddfordon. Det 

som avgör om dessa är lämpliga består i att kablage och säkringar är utformade för minst 10 A 

(2,3 kW). Vissa laddboxar och laddstolpar är dock utformade för en säkring om 16 A (3,7 

kW). Ett vanligt förekommande är dock att dessa går att justera för att inte överstiga 10 A. Vid 

vissa företag och föreningar är de nuvarande motorvärmaranslutningarna pulsstyrda och 

säkrade enbart upp till 6 A vilket inte möjliggör laddning. Fördelaktigt är om 

kabeldimensionerna är lämpliga för laddning, minst 2,5 mm
2
 för 16 A. Med detta kan 

säkringar uppgraderas för laddning med 16 A. 

Figur 19 redogör för ett exempel av elsystem med belastningspunkter. Den första 

begränsningen (a i Figur 19) sitter därmed i dimensionerna för ledaren som går från det 

tidigare motorvärmaruttaget. I vissa fall går samma kabel mellan flera motorvärmaruttag var 

vid dimensionerna för ledaren kan uppfylla kraven och omhänderta belastningen. Ledaren från 

motorvärmaranslutningarna är sedan sammankopplad med en undercentral där en större 
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säkring är placerad (b i Figur 19). Denna säkring är anpassad till belastningen som 

uppkommer för hela ledaren varvid denna är nästa begränsning. Från undercentralen ansluter 

sedan en ledare till en huvudcentral där en huvudsäkring är placerad. Både denna ledare (c i 

Figur 19) och huvudsäkring (d i Figur 19) utgör potentiella begränsningar beroende på den nya 

belastningen som uppkommer vid laddning. 

 

Figur 19. Elsystem med belastningspunkter. 

Exempelvis kanske de tidigare motorvärmarpunkterna varit utrustade för 10 A. Detta innebär 

att säkringen i undercentralen måste omhänderta en belastning om minst 4 x 10 A för fallet i 

figuren ovan. Säkringen är därmed anpassad för minst 40 A. Om exempelvis två av dessa 

motorvärmaranslutningar ska användas till laddning med 3,7 kW måste säkring och ledare 

uppfylla kraven om minst 2 x10 A + 2 x 16 A vilket blir 52 A.  

För att säkerställa att belastningen inte överstiger komponenternas begränsningar kan åtgärder 

vara nödvändiga. Säkringar och ledare kan bytas ut för att omhänderta de nya belastningarna. 

Alternativt kan laddeffekten justeras till att inte överstiga 10 A. För vissa laddfordon är dock 

2,3 kW inte nog för en fulladdning över exempelvis en natt se Tabell 5. Ett ytterligare 

alternativ kan vara att införa lastbalansering för att säkerställa att den totala belastningen inte 

överstiger dimensioner för ledare och säkringar, som i det här fallet var 40 A.   
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5. Diskussion 

Övergripande ser prognosen för utvecklingen av laddfordon väldigt ljus ut. Allt fler aktörer för 

laddning uppstår där tekniken ständigt utvecklas. Det finns dock flera faktorer som kommer att 

påverka utvecklingen av fordon och laddutrustning. 

Premisser som berör resultatet med Luleå Energis BEV diskuteras där även teoretiska 

beräkningar ingår. Vidare diskuteras marknadsundersökningen, rollen som energidistributör, 

miljö, ekonomi och framtida tekniker. 

5.1. Framtidsprognos 

Teoriavsnittet redogör för hur en möjlig utveckling av laddfordon kan komma att se ut, se 

”Framtidsanalys”. Figur 11, Figur 12 och Figur 13 bygger på att efterlikna den utveckling som 

observerats hittills. Möjligen kommer dock antalet laddfordon öka i en snabbare takt än den 

som presenteras då allt fler bilmodeller med förbättrade egenskaper tillgängliggörs på 

marknaden. Figurerna ger dock en fingervisning om vad som kan förväntas. Prognosen från 

Power Circle om 200 000 laddfordon år 2020 kan mycket väl vara möjlig.   

5.2. Testkörningar och beräkningar 

Testkörningarna med Luleå Energis e-Golf gav en fingervisning om vad man kan förvänta sig. 

Testresultaten är inte ämnade att avgöra exakta egenskaper utan visar bara på hur en helt 

normal körning kan se ut. Vid jämförelser med andra laddfordon bör samma sträcka med 

samma hastigheter vid samma temperatur utföras. Resultatet kunde tillämpas för verkliga 

beräkningar som bygger på enbart de utförda körningarna. För ett mer övergripande resultat 

bör verklig energiförbrukning mätas under en längre period. Dessa siffror skulle sedan gå att 

använda för beräkning av medelförbrukning, drivmedelskostnader och miljöbelastningar för 

det specifika fordonet. 

Vid beräkning av laddförluster antas en viss reservkapacitet för att beräkna den totalt nyttjade 

kapaciteten. För att säkerställa denna siffra och utföra helt riktiga beräkningar ska fordonet 

framföras till dess att fordonet inte går att framföra. En viss del av kapaciteten återstår dock 

även efter detta då styrenheten för batteriet hindrar batteriet att urladdas helt. Med denna 

metod skulle siffrorna bli något mer exakta. Resultatet från de utförda testerna stämmer dock 

väl med andra källor och ytterligare tester skulle troligt enbart innebära justering av decimaler. 

Vid jämförelse av teoretiska vedertagna förbrukningssiffror stämmer resultaten väl. 

Energiförbrukningen överstiger dock den teoretiska om 2 kWh/mil. Medelförbrukningen 

ligger dock troligt nära 2 kWh/mil då fordonet förbrukar mindre energi under sommaren då 

inte klimatsystemet kräver samma mängd energi. 

För att kontrollera teoretiska beräkningarna för körsträcka efter laddad tid, jämfördes resultatet 

från beräkningarna med ett exempel utformat av Energimyndigheten och Power Circle [40]. 

Denna framgår i Figur 20 där parametrar utgår från olika laddeffekter och hur lång sträcka 

man kan färdas efter en timmes laddning.  
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Figur 20. Jämförelse av teoretiska beräkningar med exempel. 

5.3. Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen var givande då en övergripande översyn av attityd, behov och 

kunskap kunde framställas. För ett frambringa en ytterligare tydligare bild kan fler intervjuer 

med företag och föreningar utföras. Sammanställningen som är utförd från de utförda 

intervjuerna redovisar dock troligtvis samma bild som ytterligare intervjuer skulle visa på. Ett 

mer givande resultat skulle framstå om ytterligare intervjuer utfördes om ca fem år för att 

undersöka samma aspekter vid den dåvarande tidpunkten. 

5.4. Utformning av laddsystem 

Riktlinjerna för val av laddsystem ger en samlad bild av system som skulle täcka ett allmänt 

behov. Däremot finns alltid specifika behov hos vissa kunder vilket medför att system måste 

gå att anpassa till den specifika situationen. Då Luleå Energi redan uppfört flera publika 

laddstationer och planerat för ytterligare blir dock inte specifika behov hos kunder ett problem 

för företaget. 

5.5. Energibolagens roll med en växande laddfordonsflotta 

När privatpersoner, föreningar och företag förvärvar laddfordon vänder de sig ofta till sitt 

energibolag då dessa är fordonsägarens nya bränsledistributör. Av den anledningen finns en 

enorm potential hos energibolag där dessa kan vidga sina tjänster och expandera. Framför allt 

med ett redan starkt varumärke. 

Satsningar på laddning bör dock ske omgående för etablering på marknaden innan andra 

aktörer hinner före. Satsningar som utförs omgående avgör i vilken takt företaget sedan 

kommer att växa och etablera sig på marknaden. 

Energibolagen kan liknas som sagt med de nya drivmedelsdistributörerna och bär ett visst 

ansvar för utvecklingen av antalet laddfordon. Genom att uppföra publika laddmöjligheter, 

tillhandahålla laddlösningar och nå ut med information kan energibolagen driva utvecklingen 

åt rätt håll. Fördelar med fler laddfordon framkommer genom detta då drivmedelskostnaderna 

minskar, klimatpåverkan reduceras och energibolag får möjlighet att öka sitt utbud av tjänster.  
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5.6. Miljö 

Det är ingen nyhet att konsumtion resulterar i utsläpp av växthusgaser. Vid nybilsköp är det 

dock ofta fördelaktigt att köpa ett laddfordon då de långsiktiga utsläppen är reducerade jämfört 

med fossila alternativ. Beroende på geografiskt läge varierar laddfordonens utsläpp kraftigt då 

energikällan är den avgörande faktorn för ett laddfordons utsläpp. För att minska utsläppen 

från laddfordon krävs därför kraftigt reducerade utsläpp från framförallt fordonsproduktion 

och energiproduktion. 

Med stora emissioner av växthusgaser och accelererande temperaturökningar till följd, 

kommer stora delar av världen att drabbas av torka. Detta innebär att stora ytor med nu 

odlingsbar mark kommer att försvinna och enorma folkförflyttningar kommer vara 

nödvändiga. Den avgörande frågan är om det är bättre att använda mark nu för biodrivmedel 

och biomassa eller fortsätta utsläppen och låta marken gå förlorad till följd av utsläpp. 

Elproduktion och biodrivmedelsproduktion bör därför anpassas beroende på det geografiska 

läget. Elektricitet som drivmedel är enbart en liten del av framtidens drivmedel som krävs för 

att reducera de globala utsläppen. 

Väldigt mycket fokus hamnar på fordon och utsläpp från dessa vilket är bra men ett bredare 

allmänt perspektiv måste införas för att minska utsläpp från framförallt konsumtion men även 

energiproduktion, utsläpp från industrier och övrig transport. Mål framkommer ofta där fokus 

ligger på exempelvis en fossilfri fordonsflotta när fokus även bör ligga på en fossilfri 

energiproduktion. Genom detta kommer produktion och utsläpp övriga från laddfordon även 

minska. 

5.7. Framtida tekniker 

Elvägarär en teknik som undersöks flitigt för närvarande. Ofta framställs mål där framtiden 

ska erbjuda elvägar längs Sveriges större vägar. Fördelar med elvägar skulle främst främja 

tung transport då dessa fordon kräver avsevärt mycket mer energi än en personbil. Istället för 

investeringar i elvägar bör investeringar läggas på Sveriges järnvägsnät. Transport med 

järnväg är en ekonomisk, miljövänlig och effektiv transportmetod vilken redan nu är eftersatt. 

Kortare sträckor elvägar kan dock i vissa fall vara fördelaktiga för såväl tunga som lätta 

fordon. 

5.8. Ekonomi 

Ekonomiska fördelar är väldigt viktiga i övergången till laddfordon då allmänheten inte har 

nog stort miljöintresse för att välja ett laddfordon vid nybilsköp. För att främja utvecklingen 

kan förmånsskatten för laddning av laddfordon slopas. Detta skulle bidra till ytterligare 

ekonomiska fördelar och minska den administrativa belastningen hos företag. 

Då inköp av laddfordon ofta är mer kostsamt än inköp av ett fossildrivet fordon bör de 

ekonomiska fördelarna framhävas tydligare. Dessa består i kraftigt reducerade 

drivmedelskostnader, lägre fordonsskatt och minskade servicekostnader. 

5.9. Övriga reflektioner 

Det finns väldigt mycket att lära om laddning vilket innebär att gemene man ofta behöver stöd 

vid upprättandet av laddplatser. Jämförelse går att göra med tankning av fossilt bränsle. Alla 

kan fylla på bränsle i ett fossildrivet fordon men det finns knappast många som kan 
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detaljbeskriva systemen i en tankstation. Man kanske inte bör begära att alla ska bli experter 

på laddstationer heller. För att driva utvecklingen åt rätt håll är därför rekommendationer och 

vägledning avgörande. 

Vid undersökning av laddutrustning och främst betalsystem framgår sällan prisuppgifter och 

konkret specifik information för dessa. Inte heller vid personlig kontakt redogörs alltid sådana 

uppgifter. Detta gör att en undersökning av marknaden blir väldigt omständlig för en person 

som vill upprätta laddplatser. Därför bör alltid prisuppgifter framgå för att en potentiell kund 

ska ha möjlighet att välja ett lämpligt system. 
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6. Rekommenderat fortsatt arbete 

Fortsättningsvis bör specifika affärsmodeller framställas där olika fördelar med olika 

produkter och tjänster jämförs. Laddutrustning i form av laddboxar och laddstolpar bör 

jämföras utifrån de aspekter som viktats i denna rapport. Kontakt med producenter av 

laddutrustningen bör upprättas för offerter på ett visst antal laddare och undersökning av 

eventuella samarbeten bör undersökas. 

Närmre undersökning av kostnader för installationer bör utföras. Undersökningen ska 

behandla vad kostnaden uppgår till för en installatör under tiden det tar att utföra en 

installation. Ytterligare bör kostnader för material som används vid installationen undersökas. 

Undersökning av vilka tjänster som kan ingå i ett serviceavtal bör utföras. Undersökningen av 

kostnad för installatör används ytterligare för att undersöka vad dessa skulle kosta vid 

nyttjande för tjänster som ingår i ett serviceavtal. Här bör det framgå olika modeller, dels där 

egen personal nyttjas till fullo och där en extern part nyttjas. 

Olika betaltjänster jämförs grundligt där olika fördelar och kostnader undersöks. En sådan 

fördel är huruvida kostnader för laddning kan inkluderas i en energifaktura. 

Tillsist bör kompletta affärsmodeller uppföras för att undersöka vilka kostnader och vinster 

som kan genereras med de olika modellerna. 

Samtliga punkter ovan kommer att undersökas snarast. Målet är just att presentera olika 

affärsmodeller vars avsikt är att dessa ska mynna ut i koncept. Dessa ska sedan implementeras 

hos Luleå Energi för att bredda deras utbud av tjänster och utveckla företaget. 

Utöver detta bör information om laddning och laddfordon framställas och publiceras på Luleå 

Energis hemsida samt ingå i nyhetsutskick. Vid tidpunkten då Luleå Energi tillhandahåller 

laddutrustning och tjänster bör även denna presenteras tydligt med prisförslag på tjänster, 

komponenter och paketlösningar. 
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Bilaga 1 

Statistik – laddfordon 

Nybilsregistreringar BEV Luleå 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2015 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 

2016 1 1 0 0 2 1 0 0 5 1 1 1 

 

Nybilsregistreringar PHEV Luleå 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 

2013 1 2 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 

2014 1 0 1 3 2 8 1 2 2 5 1 1 

2015 0 1 1 1 1 4 1 1 1 2 3 7 

2016 0 2 2 1 3 3 1 1 4 1 2 4 

 

Nybilsregistreringar BEV Sverige 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2010 1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 3 

2011 3 29 36 23 40 11 0 3 3 7 15 15 

2012 10 14 33 37 20 16 11 14 37 18 26 28 

2013 43 26 29 24 24 26 5 26 44 80 56 69 

2014 67 59 117 65 73 91 144 286 78 86 63 137 

2015 78 101 357 286 322 328 256 260 220 202 184 322 

2016 133 157 407 294 191 219 107 153 419 212 248 453 

 

Nybilsregistreringar PHEV Sverige 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 3 19 18 28 91 114 138 102 77 68 

2013 111 232 144 52 51 69 73 54 51 67 102 103 

2014 62 138 300 390 307 500 246 270 266 456 204 272 

2015 214 203 315 355 386 479 279 308 398 504 558 1753 

2016 145 470 854 920 994 1137 859 787 1162 1023 1024 915 
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Nybilsregistreringar BEV “Fyrkanten” 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2013 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2014 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

2015 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 2 0 

2016 1 2 2 1 3 4 0 0 5 1 2 2 

 

Nybilsregistreringar PHEV “Fyrkanten” 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 

2013 1 2 0 2 0 3 0 0 0 1 1 1 

2014 2 0 1 5 3 10 3 3 2 6 2 4 

2015 0 1 1 3 2 5 2 1 2 3 3 11 

2016 0 3 8 1 8 6 3 1 4 4 5 7 
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Bilaga 2 

Beräkning av effekt, laddtid etc. 

closeall 

%% Laddeffekt enfas 

 

U_enfas = [230; 230; 230 ]; 

I_enfas = [10; 16; 32 ]; 

p_enfas = ((U_enfas/1000).*I_enfas); 

 

%%----------------------------------------------------------------------- 

%%Laddeffekt trefas 

 

U_trefas = [400; 400]; 

I_trefas = [16; 63]; 

p_trefas = sqrt(3)*(U_trefas/1000).*I_trefas; 

 

%%----------------------------------------------------------------------- 

%%Laddeffekt likström 

 

U_lik = [400; 500]; 

I_lik = [125; 120]; 

p_lik = (U_lik/1000).*I_lik; 

 

%%----------------------------------------------------------------------- 

%% 

 

p_all = [p_enfas; p_trefas; p_lik]            %Sammanfogning av matriser 

 

%%----------------------------------------------------------------------- 

%%Effekter och sträcka från exempel 

 

load('Laddeffekt.mat')                  %effekter från "laddat för kunskap" 

load('Mil.mat')                         %sträcka från "laddat för kunskap" 

%%------------------------------------------------------------------------- 

%%Beräknad tid och sträcka 

 

fo = 0.85;                                     %15 % effektförlust 

tid = 1;                                       %tid [h] 

forbrukning = 2;                               %ca 2 kWh/mil 

 

p_in = tid * fo.*(p_all);                      %ingående effekter 

s = p_in/forbrukning%Sträcka efter 1 h laddning [mil] 

 

holdon; 

ylabel('Effekt [kW]');                                           

xlabel('Sträcka [Mil]'); 

title('Effekt per sträcka för en laddad timme'); 

plot(s, p_in, 'o');                           %beräknad sträcka och effekt 

plot(Mil, Laddeffekt, '*');                   %från "laddat för kunskap" 

legend('Beräknade', 'Frånexempel','location','Northwest'); 

holdoff; 

 

%%----------------------------------------------------------------------- 

%%Laddtid med 20 kWh kapacitet 

 

bat = 20;                                      %batterikapacitet [kWh] 

laddtid = (bat./(p_in))                        %beräknadladdtid [h] 

 

p_all = 

2.3000 
3.6800 

7.3600 

11.0851 
43.6477 

50.0000 
60.0000 

s = 

0.9775 
1.5640 

3.1280 

4.7112 
18.5503 

21.2500 
25.5000 

laddtid = 

10.2302 
6.3939 

3.1969 

2.1226 
0.5391 

0.4706 
0.3922 
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Bilaga 3 

Frågeställningar 

Specifikt med laddplatser 

1. Hur bekant är du med laddning av laddfordon? 

2. Vad anser du är viktigast med en laddplats? 

3. Har ni någon laddplats idag? Hur många? Vilken typ? 

4. Har någon efterfrågat laddplatser? 

a. Om ja. 

i. Hur många har efterfrågat dessa? 

ii. Om inte laddplatser har upprättats; Vad gör att laddplatser inte har upprättats? 

Möjliga negativt inverkande faktorer? 

Ekonomi allmänt 

1. Om laddplatser upprättas, skulle ekonomiskt stöd sökas? 

a. Klimatklivet? 

2. Skulle ni teckna ett serviceavtal vid upprättande av laddboxar? 

Ekonomi bostadsrättsföreningar 

3. Hur skulle debitering av laddning ske? Ingår den eller ska ett betalsystem upprättas? 

4. Hur skulle kostnader för installation, laddbox och serviceavtal fördelas? 

Ekonomi Företag 

5. Är administration av energiförbrukning ett hinder för upprättande av laddplatser? 

(drivmedelsbeskattning) 

Miljö 

1. Hur viktigt anser du att det är energiursprung vid laddning av laddfordon? 

2. Jobbar ert företag/förening mot hållbarhet efter särskilda riktlinjer? 

Övrigt 

1. Hur tror du att expansionen av antalet laddfordon kommer se ut den närmsta framtiden i 

företaget/föreningen? 

2. Skiljer sig expansionen i Luleå jämfört med resten av Sverige? 

3. Anser du att det finns nog många publika laddmöjligheter i Luleå? 

4. Skulle ni önska information om laddfordon från Luleå Energi? Är någon specifik information av intresse 

eller tycker ni att det finns information att hitta på annat håll? 

Speciellt för bygg 

1. Projekteras det för laddplatser vid nybyggen? 

Speciellt för företag 

1. Vilken typ av laddning vore intressant? Normalladdning eller/och semisnabb laddning? 

2. Antal anställda? 

Speciellt för bostadsrättsföreningar 

1. Antal boende? 

2. Visste du att laddning via ett vanligt hushållsuttag inte rekommenderas av elsäkerhetsverket? 
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Bilaga 4 

Företag och föreningar 

 

Företag eller förening 
Namn på  

person 
Datum 

Antal 

tillgängliga 

laddplatser 

Om 

efterfrågan 

finns 

Intresse av 

serviceavtal 

Antal 

anställda 

eller antal 

lägenheter 

Atea Sverige AB Michael Strömbäck 2016-11-03 5 Ja Nej6 75 

Galären AB Magnus Bjuhr 2016-11-18 8 Ja Nej 29 

BRF Gärdan Jan OlofBjörnfot 2016-11-24 0 Nej Ja 372 

BRF Luleåhus 16 Luleåhus 16 2016-12-07 0 Nej Kanske 54 

Luleå kommun NiclasLundström 2016-11-08 8 - - 6 500 

Luleå Näringsliv AB 
Tore Johansson 

Andreas Lundqvist 
2016-11-24 0 Ja Ja 1 350 

Metasphere 
Technology AB 

Jan Wicén  0 Nej Nej - 

BRF Senioren Alf Lindkvist 2016-10-25 0 Nej Nej 33 

Sveriges 

Byggindustrier 

(Fastighet 
Hackspetten) 

Fredrik Kristiansson 2016-11-09 47 Ja Kanske - 

Webel Jörgen Forsberg 2016-12-02 0 Nej - 2 

 

                                                      
6
Ej ansvariga för laddarna 

7
 Platser, ej laddare 


